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 الفصل األول

 
 تعريف باهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن 

 
 

 يــار القانونـاإلط: أوالً
 
 

مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات، / بقرار ) اهليئة (اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن أُنشئت
وقد نشر مرسوم اإلنشاء . ٣٠/٩/١٩٩٣ة فلسطني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، بتاريخ بصفته رئيس دول

ومبوجب . ١٩٩٥لعام ) ٥٩(حتت رقم ) اجلريدة الرمسية للسلطة الوطنية الفلسطينية(الحقاً يف الوقائع الفلسطينية 
افر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان متابعة وضمان تو: "املرسوم، حتددت مهام ومسؤوليات اهليئة على النحو التايل

 ويف عمل خمتلف الدوائر واألجهزة واملؤسسات يف دولة ،يف خمتلف القوانني والتشريعات واألنظمة الفلسطينية
 ." ومنظمة التحرير الفلسطينية،فلسطني

 
ئة متارس وقد بدأت اهلي.  وفعاليتهاظامها األساسي مبا يضمن استقالليتهاوترك املرسوم للهيئة مهمة وضع ن

رك ، وكان مفوضها العام األول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة واحمل١٩٩٤نشاطاا يف بداية عام 
من القانون األساسي الفلسطيين، الذي أقره الس التشريعي عام ) ٣١( املادة فيما بعد، نصت. األول لتأسيسها

تنشأ بقانون هيئة : "  على أن،٢٠٠٣دل يف العام ، وع٢٠٠٢، وصدر ونشر يف الوقائع الفلسطينية عام ١٩٩٧
كل من رئيس السلطة ل وتقدم تقاريرها ، وحيدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها،مستقلة حلقوق اإلنسان

 ". والس التشريعي الفلسطيين،الوطنية
  

وع قانون خاص ا، يوضح واعتماداً على ما جاء يف القانون األساسي، عملت اهليئة على إعداد مسودة مشر
وقد مت تقدمي مسودة القانون إىل الس التشريعي يف أيار . إدارا، واملهام والصالحيات املنوطة اوأهداف اهليئة، 

حمقق للشكاوي / وتؤكد هذه املسودة على دور اهليئة الثنائي كديوان للمظامل .  ملناقشته وإقراره٢٠٠٥
)Ombudsman(،منذ القدم يف الثقافة العربية اإلسالمية، وكمؤسسة وطنية حلقوق  وهو مفهوم عرف 

كما اعتمدت هذه . اإلنسان يف فلسطني، مهمتها اجلوهرية متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان
 ستقاللا كمرجعية قانونية هلا، وأكدت على أمهية ضمان ١٩٩٣املسودة القانون األساسي ومبادىء باريس لعام 
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كما .  وعلى التزام الدولة كمصدر متويل أساسي، جملس املفوضنيتشكيليف ) التعددية( والتمثيل الواسع ،اهليئة
 حبيث يشمل التعامل ، يتوافق مع ما مينح ملثيالا الدولية يف هذا الشأن،سيمنح هذا القانون اهليئة نطاق عمل واسع

 سوء الناشئة عنعية، والشكاوى اليت يقدمها املواطنون مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، الفردية واجلما
 بني خمتلف القطاعات الفلسطينية، وحقوق اإلنسان ونشر الوعي القانوين ، أو سوء استخدام السلطة،اإلدارة

 وإصدار .أو للتأكد من خلوها من أحكام تنتهك حقوق اإلنسانذات الصلة حبقوق اإلنسان التشريعات ومراجعة 
 . حقوق اإلنسان يف فلسطنيوضعحول تقرير سنوي 

 
القانون اهليئة احلق يف اللجوء إىل القضاء، واالطالع على املعلومات أو الوثائق مشروع ىل ذلك، مينح إباإلضافة 

 ، ومراكز التوقيف، كالسجون، والتفتيش على املؤسسات العامة،ستدعاء ومساع الشهودواذات الصلة، 
 .اقنيومؤسسات األحداث والعجزة واملع

 
 على دور اهليئة يف محاية احلقوق واحلريات األساسية اليت كفلها القانون ، بشكل أساسي،مبعىن آخر، يركز القانون

 .دولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وتوعية اتمع ا واملواثيق ال،األساسي الفلسطيين
 
 

 جماالت عمل اهليئة: ثانياً
 
 

 وحدة الشكاوى
 

 فقط إذا كان الطرف املشتكى عليه ، اليت تؤدي إىل خرق حقوق املواطن، بشأن سوء اإلدارة، الشكاوىاهليئةتتابع 
، لكنها ال خترج عن املفهوم العام لسوء اهليئةوتتباين الشكاوى اليت تتابعها .  أو شبه عامة،مؤسسة أو هيئة عامة

 .اإلدارة
 

 : ومن األمثلة على أنواع الشكاوى اليت تتابعها اهليئة ما يلي
 .انتهاك احلريات األساسية للمواطن من قبل أي من أجهزة السلطة، سواء األمنية أو املدنية .١
وتشمل االعتقال والتوقيف دون اتباع اإلجراءات القانونية، التعذيب : شكاوى تتعلّق باألجهزة األمنية .٢

 تقدمي الشخص احملتجز يفواملعاملة السيئة أثناء احلجز، الوفاة داخل السجون ومراكز التوقيف، والتأخري 
 .، أو يف توجيه االام إليهللمحاكمة

 اخلدمات املنصوص  يف جمال تقدمي،تقاعس أو عدم قيام السلطات العامة بواجباا القانونية جتاه املواطنني .٣
 .، أو التأخري غري املربر يف إجناز املعامالتعليها قانونيا
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، وال يراعى فيها مبدأ اإلنصاف، وقضايا جراءات القانونية تتبع فيها اإلقضايا التعيني والتوظيف اليت ال .٤
 .الفصل التعسفي من الوظيفة العامة

 .التمييز يف تطبيق القانون العتبارات اجلنس أو الدين أو العرق أو اللون أو األفكار السياسية .٥
طاء معلومات خاطئة ، أو إع، أو التطبيق غري السليم للقانوناإلخفاق يف شرح قرار، أو التأخري يف تنفيذه .٦

 .أو مضللة، كعدم إبالغ الفرد بأن له حقوقاً يف االعتراض أو الطعن أو التظلم
 .التدخل يف اختصاصات اجلهاز القضائي وعدم االمتثال لقراراته .٧
 .التعسف يف استعمال السلطة مما يلحق ضرر باملواطن .٨
 .اعتداء السلطة التنفيذية على ممتلكات املواطنني .٩
 

 :اوى اليت خترج عن نطاق اختصاص اهليئة بصورة عامةأنواع الشك
 

 .شكاوى بشأن الرتاعات بني األفراد أو املؤسسات اخلاصة .١
 . أو هيئات التحكيم، أو جلان حتقيق،قضايا منظورة أمام احملاكم .٢
 .شكاوى بشأن احلصول على املساعدات اإلنسانية .٣
 .كانت هناك استمرارية لالنتهاكاالنتهاكات اليت مر على وقوعها أكثر من سنة، إال إذا  .٤
 .القرارات اإلدارية اليت مرت عليها الفترة القانونية لالعتراض .٥

 
 

 وحدة التوعية اجلماهريية
 

 :    دف اهليئة من خالل نشاطات برنامج التدريب والتوعية اجلماهريية إىل حتقيق األهداف التالية
ني مبختلف فئام، وذلك، انطالقا من قناعة مفادها أنّ نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني املواطنني الفلسطيني .١

 . وبآليات محايتها من أي اجتزاء أو انتهاك،محاية حقوق اإلنسان تبدأ مبعرفة املواطنني حبقوقهم
إثارة مسألة حقوق اإلنسان كقضية عامة على الصعيد الوطين، ووضعها على سلم أولويات السلطة  .٢

 .ءالوطنية واملواطنني على السوا
وضع اتمع الفلسطيين يف صورة حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني، وبشكل خاص ما يتعلق منها  .٣

بالضمانات املتوفرة الحترام هذه احلقوق، وضرورة احترامها من قبل اجلميع، أفراداً ومجاعات ومؤسسات 
 .وسلطات عامة

واطن يف متابعة ومعاجلة شكاوى املواطنني التعريف بالدور الذي تقوم به اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق امل .٤
 .مع السلطات العامة الفلسطينية، سواء املدنية منها أو األمنية
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هذا وتستهدف برامج التوعية اجلماهريية خمتلف فئات وشرائح اتمع الفلسطيين، مع تركيز خاص على 
س، الصحفيني، املرشدين االجتماعيني، األجهزة األمنية الفلسطينية، معلمي ومعلمات املدار: الفئات التالية

 .العاملني يف قطاعات الصحة، املرأة، األطفال، ونشطاء مؤسسات اتمع املدين
 

 األنشطة اإلعالمية والدعائية
 

 بنشر املقاالت واإلعالنات حول ، من خالل استغالل الفرص املتاحة يف الصحف اليومية والدورياتاهليئةتقوم 
رية والتطبيقية، ذات العالقة حبقوق اإلنسان، وكذلك حول أنواع القضايا اليت تتابعها مع خمتلف اجلوانب، النظ

 .اجلهات الفلسطينية املختصة
 وإحداث ،يصال رسالتها إىل مجهور املواطننيإل ، املكتوبة واملرئية واملسموعة احمللية،وتستخدم الوسائل اإلعالمية

 .التغيري 
 ، والنشرة التعريفية،"اعرف حقوقك"  نشرات وسلسلة،"حقوق املواطنفصلية "وتصدر عن اهليئة دورية 

 . والصفحة اإللكترونية، إضافة إىل إعداد مواد تثقيفية، مكتوبة ومرئية ومسموعة،وامللصقات
 

 التقرير السنوي
 

املة عن لتقرير السنوي صورة متوازنة وشايعطي .  حقوق اإلنسان الفلسطيينوضع تقريراً سنوياً عن اهليئةتصدر 
كما يوثّق . حالة حقوق اإلنسان، عن التقدم والتراجع، وكذلك عن نتائج تقييم عمل املؤسسات ذات العالقة

 مما جيعله مرجعاً مهماً بالنسبة للباحثني الثالث، التطورات السلبية واإلجيابية للسلطات ، بدقة ومشولية،التقرير
هذا وقد أصدرت  .س السلطة الوطنية ورئيس الس التشريعيإىل كل من رئيالتقرير السنوي سلم ي. واملعنيني
 . باللغتني العربية واإلجنليزية،تقارير سنوية) ١٠( حىت اآلن اهليئة

 
 

 وحدة السياسات العامة واألحباث
 :تقوم هذه الوحدة بتنفيذ النشاطات التالية

 
 مراجعة وتطوير القوانني الفلسطينية. ١
 

لتأكد من التزامها مبعايري حقوق اإلنسان املتفق عليها دولياً، اريع القوانني الفلسطينية، ل ومشتعترب مراجعة القوانني
 املنصوص عليها يف قرار تشكيلها الرئاسي، ذلك القرار اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطنمن اختصاصات 

 حقوق اإلنسان يف خمتلف القوانني متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة "... اهليئةالذي ينص على أن تتوىل 
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 يف هذا اال على متابعة مشاريع القوانني اليت يناقشها الس اهليئةوتعمل ...". والتشريعات واألنظمة الفلسطينية
التشريعي، والعمل على التأثري ا أثناء مرورها بالقراءات املتعددة داخل الس، إضافة إىل دراسة بعض القوانني 

 وتوضيح مواطن اخللل اليت تعتريها، واخلروج بتوصيات باجتاه إلغائها أو ،عات السارية لتسليط الضوء عليهاوالتشري
 تصدر وتنشر يف اجلريدة الرمسية للتأكد  عملية وضع أنظمة ولوائح تنفيذية للقوانني اليتاهليئةكما تتابع . تعديلها

 .من خلوها من اإلنتهاكات
 

متابعة القوانني حيث تقوم بإعداد مذكرة قانونية حول قانون أو مشروع قانون معني،  يف اهليئةوتتنوع أساليب 
 بإرسال مذكرات اهليئةكما تقوم . عقد ورشة عمل أو لقاء خرباء ملناقشته، إعداد دراسة قانونية حول تشريع معني

نونية حول مشاريع القوانني أو  دراسات قااهليئةوتصدر .  قانونية إىل الس التشريعي أو جملس الوزراء حول ذلك
 يف جلسات االستماع اليت تعقدها اهليئةوتشارك ". سلسلة تطوير القوانني" ضمن سلسلة تسمى ،القوانني السارية

 هو التأكيد على االنسجام بني اهليئة فإن هاجس ،ويف مجيع األحوال. جلان الس التشريعي حول مشاريع القوانني
 .هة، ومعايري ومعاهدات حقوق اإلنسان املعتمدة دولياً من جهة أخرىالتشريعات الوطنية من ج

 
 التقارير القانونية والتقارير اخلاصة. ٢
 
 التقارير القانونية. أ

 
دف هذه التقارير والدراسات إىل . حقوقية خمتلفة/ مواضيع قانونية /  تقارير ودراسات حول قضايا اهليئةتصدر 

احلقوقية الفلسطينية والعربية من جهة، وإىل تثقيف القراء املعنيني، من أكادمييني ومشرعني / إغناء املكتبة القانونية 
 املواضيع اليت تعاجلها مثل هذه التقارير/ وحمامني وصحفيني ومهنيني آخرين، باألبعاد واجلوانب النظرية للقضايا 

تقريرا حىت اية شهر ) ٦٢( السلسلة  هذا وقد صدر ضمن هذه.واليت تتعلق حبماية احلقوق واحلريات األساسية
 .٢٠٠٥كانون األول 

 
حتليل (حول املفهوم القانوين للرسم : "٢٠٠٥ خالل عام  ضمن هذه السلسلةمن التقارير القانونية اليت صدرتو

 حول احملكمة الدستورية العليا الفلسطينية يف مشروع القانون اخلاص. ") الدستورية والسياسات التشريعيةللمبادئ
 ".الرقابة الربملانية على أداء األجهزة األمنية"، "ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي". "ا
 
 التقارير اخلاصة. ب
 

 سلسلة تقارير خاصة دف إلقاء الضوء على مشاكل أو قضايا ملحة متس ٢٠٠٠ يف صيف اهليئةاستحدثت 
 االقتصادية أو االجتماعية، حبيث تقوم بتعريف املشكلة أو القضية حقوق وحريات املواطنني، السياسية أو املدنية أو
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) ٤٣ (اهليئةهذا وقد أصدرت . قيد املعاجلة، ومن مث اخلروج باستنتاجات وإدراج توصيات إلجياد احللول املناسبة
 .٢٠٠٥تقريراً ضمن هذه السلسلة حىت اية شهر كانون األول 

 
حول جاهزية مراكز اإلصالح والتأهيل : "٢٠٠٥ خالل عام هذه السلسلة ضمن تصدرمن التقارير اخلاصة اليت و

البيئة يف "، )"األضرار، واملساعدات ومعايري تقدميها(قطاع الزراعة الفلسطيين خالل انتفاضة األقصى "، "الفلسطينية
طينية يف العام حول االنتخابات الفلس" ، )"حمافظة بيت حلم: حالة دراسية(أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية 

حول حالة االنفالت األمين "، )"االنتخابات الرئاسية، االنتخابات احمللية، انتخابات جملس نقابة احملامني (٢٠٠٥
 ". وضعف سيادة القانون يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية

 
 مكتبة اهليئة

 
االت حقوق اإلنسان، القانون  هي واحدة من املكتبات املتخصصة على مستوى الوطن يف جماهليئةمكتبة 

 منذ إنشاء املكتبة إىل إبراز خصوصية مقتنياا ومصادر معلوماا وبياناا، وتقدمي اهليئةوتسعى . والدميقراطية
 .خدماا بأفضل الوسائل وأسرعها للمستفيدين

 
جم والقواميس، الصكوك تتمثل مصادر املكتبة بالكتب والدوريات، املراجع اهلامة املتخصصة، املوسوعات واملعا

 . الدولية، املواد السمعية والبصرية، وقواعد بيانات الربامج القانونية احملوسبة
 

حقوق اإلنسان، القانون الدويل بفروعه، اتمع املدين والدميقراطية، : تركز مقتنيات املكتبة على املوضوعات التالية
 .، اجلرمية وعلم اإلجراماحلكم الصاحل، القضاء املستقل، الفصل بني السلطات

 
مقتنيات املكتبة يف تزايد مستمر حيث يتم رفدها بكلّ ما هو حديث ومتخصص، وقد جتاوز عدد املقتنيات من 

، )libsys(كما أنّ املكتبة حموسبــة علــى برنامــج . وثيقة ) ٦٠٠٠ (٢٠٠٥ الكتب حىت اية العام
 .رام اهللابغزة، مربوط بقواعد البيانات يف املكتب الرئيسي  يف مدينة اهليئةوهناك فرع للمكتبة يف مكتب 

 
حتافظ املكتبة على االشتراك بأهم الدوريات املتخصصة، وتعمل على توثيق التعاون مع املكتبات األخرى ذات 

 .وسيتم إدراج املكتبة على الصفحة االلكترونية للهيئة لتسهيل عملية البحث والتواصل. العالقة بعمل اهليئة
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 مكاتبها ومتويلها: إدارة اهليئة: ثالثاً
 
 

، مكاتب فرعية يف كل من غزة، نابلس، بيت حلمللهيئة وجد ت يف مدينة رام اهللا، وللهيئةاملقر الرئيسي يوجد 
 .اخلليل، وخانيونس

 
 :املرجعية اإلدارية للهيئة. ١

 ميثلون الشعب الفلسطيين يف خمتلف ،ضاًمفو) ١٦(تعود املرجعية اإلدارية إىل جملس املفوضني الذي يتكون من 
، يرأسه اهليئةوينبثق عن جملس املفوضني مكتب تنفيذي يشرف بصورة مستمرة على عمل وأداء . أماكن تواجده

ويعترب املفوض العام .  ومتويلهااهليئةاملفوض العام املنتخب من قبل جملس املفوضني، والذي يشرف على إدارة 
 وعن أداء العاملني يف ،اهليئة أما املدير العام فهو املسؤول املباشر عن إدارة مجيع أقسام .للهيئةالعنوان الرئيسي 

 .ويعني من قبل املكتب التنفيذي لفترة حمدودة من الزمن. املكتب الرئيسي والفروع
 
 : التمويل. ٢

والدعم . ة حقوق اإلنسان على متويلها من دول ومؤسسات دعم دولية ملتزمة بقيم الدميقراطية ومحاياهليئةحتصل 
بعد إقرار القانون اخلاص ا اهليئة  وال ميس استقالهلا أو جمال اختصاصها، وتتطلع ، غري مشروطاهليئةالذي تستقبله 

 .إىل متويلها من قبل السلطة الوطنية
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 يــانـل الثــالفص

 ٢٠٠٥نشاطات اهليئة خالل عام   
 
 

 ،الرئيسي يف جمال تلقي ومتابعة الشكاوى، تقوم اهليئة بتنفيذ نشاطات ومشاريع متعـددة  اهليئةباإلضافة إىل عمل    
تتوزع هذه .  وتعزيز أداء السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية،دف يف جمملها إىل زيادة الوعي حبقوق املواطن

تقارير اخلاصة، مراجعة وتطوير القوانني، سلسلة التقارير القانونية، سلسلة ال: النشاطات على عدة حماور رئيسية هي
وفيمـا  . التوعية اجلماهريية، فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيين، بناء القدرات، التشبيك والعالقات العامة، واملكتبة    

 :٢٠٠٥يلي عرض ألهم النشاطات واملشاريع اليت نفذا اهليئة خالل عام 
 
 

 ة ـر القانونيـالتقاري  :أوالً
 
 
               "املفهوم القانوين للرسم: "انوين حولتقرير ق.  ١

 ٢٠٠٥ أيار طع املتوسط، صفحة من الق٨٦احملامي معني الربغوثي،  إعداد
 

يعاجل الفصل األول التكييف القانوين للرسم بوجه عـام،         . يعاجل التقرير موضوع املفهوم القانوين للرسم يف فصلني       
بينما يعاجل الفصل الثاين موضوع الرسم يف فلسطني، مبـا يف ذلـك         . يلواألسس العامة للرسم على املستوى الدو     

 . واإلعفاء منه على املستوى احمللي،األسس اخلاصة بالرسم وحتديده
 

لتأخر صدور  ذلك   إىل غياب سياسة تشريعية واضحة جتاه موضوع الرسوم لدى السلطة الوطنية، و            التقريرخلص  
 سن قوانني خاصة باألموال بعض الضوابط لنشأة الرسوم وتنظيمها، ولعدم    الذي وضع    ،"املعدل"القانون األساسي   

، كما تعددت املناهج واآلليات واألدوات      تلفة من تشريع إىل آخر    لرسوم خم املتعلقة با حكام  األ جاءت   فقد. العامة
 . أعطيت صالحية بتحديدها وفرضها اجلهات اليت، ويف حتديدتبعت يف حتديد الرسوماالقانونية اليت 
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               " احملكمة الدستورية العليا الفلسطينية يف مشروع القانون اخلاص ا: "تقرير قانوين حول. ٢
 ٢٠٠٥ حزيران طع املتوسط، صفحة من الق٥٦ األستاذ الدكتور فتحي الوحيدي، إعداد

 
يعـاجل  .  أربعة فصول  اص ا يف  الدستورية العليا الفلسطينية يف مشروع القانون اخل      يعاجل التقرير موضوع احملكمة     

تنظيم احملكمة الدستورية العليا، بينما يعاجل الفصل الثاين وسائل اتصال احملكمة الدسـتورية العليـا               الفصل األول   
بالدعوى، ويعاجل الفصل الثالث إجراءات الدعوى الدستورية، بينما يعاجل الفصل الرابـع احلكـم يف الـدعوى                 

 .الدستورية
     
 حول ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائيتقرير . ٣

 .٢٠٠٥ صفحة، من القطع املتوسط، تشرين األول ٦١إعداد احملامي ثائر أبو بكر، 
 

. أصدرت اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن تقريرا قانونيا حول ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي    
 يتناول كل منها ضمانات املتهم يف مرحلة معينة من مراحل التحقيق االبتدائي،             ،يتكون التقرير من ثالثة مباحث    

 .الستجواباوهي التوقيف والتفتيش و
بشكل عام، يؤكد التقرير على أن الضمانات املمنوحة للمتهم خالل مرحلة التحقيق االبتدائي تعترب من قواعـد                 

ودها من قبل املكلفني ا، وهي ذا املعىن أداة يف يد األفـراد             النظام العام، اليت ال جيوز التنازل عنها أو جتاوز حد         
ميكن القـول إن هـذه   .  ملنع احنراف السلطة املوكلة بتطبيق القانون عن حدود الصالحيات املمنوحة هلا     ،واتمع

مات املوجهة إليه، ا، واإلجابة على االالضمانات تعمل على توفري املناخ املالئم للمتهم جبرمية معينة، لتوضيح موقفه
 .شوا عيوب الرضا واإلكراهت وإرادة سليمة ال ،يف جو سليم

 
وبعد التعريف مباهية كل من التحقيق والتفتيش واالستجواب، وجوانبها املختلفة، ومقارنتها ببعض التشـريعات              

 :املقارنة، أوصى التقرير بعدد من التوصيات، وهي
ئية الفلسطيين األحكام التشريعية احملددة للمعلومات الواجب توفرها يف         ضرورة تضمني قانون اإلجراءات اجلزا    . ١

اسم مأمور الضبط القضائي الذي أصدر أمر القبض، اسم الشخص الذي قام بتنفيذ              :ومن ذلك . مذكرة اإلحضار 
قبوض األمر، اسم املقبوض عليه، وتاريخ وساعة ومكان إلقاء القبض عليه، وسبب القبض، ساعة وتاريخ إيداع امل               

إضافة إىل توضيح مأمور الضبط القضائي الذي نظم احملضر، والذي قـبض            . عليه يف مكان احلجز، مكان احلجز     
 . عليه، ومصدر األمر

ضرورة حتديد اجلرائم اليت جيوز التوقيف عليها لدى النيابة العامة، وحصرها يف اجلرائم اليت ال تزيد فيها العقوبة  . ٢
 . اح بالتوقيف على كافة اجلرائم، وأيا كانت اخلطورة اجلرمية للفعل حمل اجلرميةعن حد معني، بدال من السم
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 ،من قانون اإلجراءات اجلزائية، حبيث يتم ربط مسألة التوقيف لدى النيابة العامة           ) ١٠٨(ضرورة تعديل املادة    . ٣
 . بتوافر األدلة واإلثباتات اليت تربط بني الفعل اجلرمي واملتهم

 قانون اإلجراءات اجلزائية ما جييز استئناف القرار الصادر عن وكيل النيابة، واخلاص بتوقيـف               ضرورة تضمني . ٤
 .متهم، أو ختلية سبيله

 يسمح باسترداد مذكرة التوقيف اليت تكـون قـد          ،ضرورة إضافة حكم قانوين يف قانون اإلجراءات اجلزائية       . ٥
 .صدرت بالفعل

ينظم عملية إرسال حمضر التحريات من الضابطة القضائية إىل النيابة          ضرورة النص على احلكم القانوين الذي       . ٦
العامة، واليت على أساسه تقوم هذه األخرية بإصدار إذن التفتيش، حبيث جيب أن حيدد القانون طريقة إرسال هذا                  

 . احملضر، وضرورة إرساله قبل طلب اإلذن، وتوضيح مصدر املعلومات ومدى مصداقيتها
إطالة فترة االستجواب ملدة زمنية طويلة يف       من  مادة يف الفصل املتعلق باالستجواب، مينع احملقق        ضرورة إضافة   . ٧

 .كون هناك فترة كافية للراحة بني اجللساتتكل جلسة، حبيث 
ضرورة النص على حكم قانوين يسمح للمتهم بتوكيل حمام خالل األربع والعشرين ساعة التالية للقبض مـن                 . ٨

 .من قانون اإلجراءات اجلزائية) ٣٤(ة، وذلك بتعديل املادة الضابطة القضائي
ضرورة النص صراحة على حضور احملامي وكيل املتهم ألي حمضر متعلق مبوكله، سواء كان حمضر استجواب                . ٩

 . أو مواجهة، وذلك ملنح ضمانة كافية للمتهم
 
 الرقابة الربملانية على األجهزة األمنية تقرير حول. ٤

 .٢٠٠٥ صفحة، من القطع املتوسط، كانون األول ٩٣مي اء الدين السعدي، إعداد احملا
 

تناول التقرير  . الرقابة الربملانية على األجهزة األمنية     أصدرت اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن تقريرا حول       
اا، وذلك باملقارنة مع حاالت دوليـة  يف الفصل األول املعايري الدولية للرقابة الربملانية على األجهزة األمنية ومعوق       

كما تناول وسائل هذه الرقابة، كتوجيه األسئلة، واالستجواب، وجلسات االستماع، وجلـان التحقيـق،              . معينة
وتطرق الفصل الثاين للمرتكزات اليت تساعد الربملـان يف عملـه           . والتحكم باملوازنة، وحجب الثقة عن احلكومة     

 .ات التشريعية، والتعدد احلزيب داخل الربملان، واإلعالم الربملاين، وجملس الشكاوىالرقايب، كانتظام االنتخاب
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 ةــر اخلاصـالتقاري: ثانياً
 
 

 حبقـوق   مشاكل أو قضايا ساخنة ذات عالقة      ، بإجياز ، تعرض فيها  ، سنوياً عدداً من التقارير اخلاصة     اهليئةتصدر  
متّ قـد   و. نية الفلسطينية حلقوق املواطن، وحتتاج إىل معاجلة سريعة       نتهاكات من جانب السلطة الوط    ا، أو   املواطن

 .ختلف حقوق املـواطن الفلسـطيين  مل اإلسرائيلية هاكاتتناالبعض هذه التقارير لرصد ص يصختخالل هذا العام  
 : فيما يلي موجز ملا تضمنته،تقارير مثانيةاهليئة هذا العام أصدرت 

 
ــات رئاسة السلطة الوطنيـة الفلسـطينية والـيت جـرت بتـاريخ             نتخاباعملية  " :تقرير خاص حول  . ١
 ٢٠٠٥كانون ثاين " ٩/١/٢٠٠٥
 

ية، والـيت  نتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسـطين ا على  اهليئة عملية الرقابة اليت قام ا مراقبو   نتائجيعاجل التقرير   
 لفية والظروف اليت أحاطـت بالعمليـة      سلط التقرير الضوء على اخل    يف القسم األول،    . ٩/١/٢٠٠٥جرت بتاريخ   

 األمين يف االنفالتحتالل اإلسرائيلي، حالة كل خاص الظروف احمليطة بإجراء االنتخابات يف ظل اال     نتخابية، وبش اال
قبل االحـتالل    واملعيقات املفروضة عليها من      ،نتخابات يف مدينة القدس   لسلطة الوطنية، ترتيبات إجراء اال    أراضي ا 

نتخابات املركزية اليت أدارت العمليـة،  دور جلنة اال و،نتخابيةملية االعاجل القسم الثاين جمريات العينما  ب. اإلسرائيلي
 .قتراع، والسجل املديناية االنتخابية، جاهزية مراكز االعملية تسجيل الناخبني، الدع

 
ركزية واجلهات الرمسية العمل    نتخابات امل اال اليت يتوجب على جلنة      ،وقد خلص التقرير إىل وجود عدد من املعيقات       

قتـراع،  واالأوهلا، ضعف مشاركة أهايل مدينة القدس يف عملية التسجيل . نتخابات قادمةإزالتها يف أي اجبدية على  
 ،وثانيها، عدم إعداد سجل ناخبني ـائي   . نتخاباتلية الكثرية اليت رافقت عملية اال     وذلك بسبب املعيقات اإلسرائي   

 تـدخل   وثالثهـا، . ل املدنية منفصال عن سجل الناخبني، األمر الذي أثار مجلة من املشاكل           والعمل بسجل األحوا  
 .نتخابية لبعض املرشحني املرشحني، والبذخ يف الدعاية االنتخابية ألحدجهات رمسية يف الدعاية اال

 :التقرير مبا يلي ويف اخلتام، أوصى
 .راء التعديالت الالزمة عليه وإج،نتخابات العامةدراسة كافة أحكام قانون اال. ١
، مبا ال يؤثر على قيامهم بواجبهم يف         وضبطها ختاذ الترتيبات الالزمة لضمان عملية تصويت قوى األمن       ضرورة ا . ٢
 .نتخابيةوفري احلماية األمنية للعملية االت
ة القدس من التسجيل هايل مدين، من أجل متكني أ١٩٩٥ضرورة قيام السلطة الوطنية بإعادة النظر يف بروتوكول       . ٣

 .قتراع حبرية يف أماكن سكناهمواال
 من أجل إعداد سجل ـائي       ،نتخابات املركزية هات الرمسية وتعاوم مع جلنة اال     افر جهود كافة اجل   ضرورة تض . ٤

 . شامل ودقيق للناخبني، وتنفيذ أحكام القانون ذا الشأن



 تعريف باهليئة وأنشطتها: الباب الرابع

 ٢٧٧

ل اجلهات الرمسيـة يف الدعايـة       نتخابية، وخاصة منع تدخ   ية اال  القانونية املتعلقة بالدعا   ضرورة تفعيل األحكام  . ٥
 وتقدمي كشف مايل من قبل كافة املرشحني، سواء فـازوا أو مل              للدعاية االنتخابية،  حتديد سقف مايل  ونتخابية،  اال

وعـدم  ئل نزيهة ومتساوية يف الدعاية االنتخابيـة للمرشـحني،       لتزام وسائل اإلعالم اخلاصة بإتباع وسا     وايفوزوا،  
 .نتخابيةام املوارد العامة يف احلمالت االستخدا
 والعمـل علـى     ،إعداد األنظمة التفصيلية اخلاصة بتنفيذ أحكام القانون      ضرورة قيام جلنة االنتخابات املركزية ب     . ٦

 .  ونشرها يف أسرع وقت،إصدارها
 
 ٢٠٠٥، أيار "جاهزية مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية": تقرير خاص بعنوان. ٢
 

نسجام أوضاع مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية الستة مع معايري األمم املتحـدة     اركز التقرير على التأكد من      
، وكذلك مع املعايري احمللية اليت نص عليها قانون مراكـز اإلصـالح             ١٩٧٧الصادرة عن األمم املتحدة يف العام       

لتركيز يف هذا الصدد على عدد من اجلوانب املتعلقـة ـذه     وقد مت ا  . ١٩٩٨ لسنة   )٦(والتأهيل الفلسطينية رقم    
تصال بالعـامل   نيف الرتالء، اخلدمات الطبية، اال    األوضاع اجلغرافية ملراكز اإلصالح والتأهيل، تص     : املراكز، أمهها 

 .اخلارجي، التعليم والترفيه والفورة، والعمل داخل املركز
 :ستنتاجات التاليةوقد خلص التقرير إىل اال

شكل عام، ال يتوفر يف مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية الستة القواعد الدنيا الواجب توفرها يف مراكـز       ب .١
، والقواعـد   ١٩٩٨ لسنة   )٦(اإلصالح والتأهيل، اليت نص عليها كل من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم             

اكز إصالح وتأهيل يف عدد مـن احملافظـات         ومن ناحية أخرى، ال تتوفر مر     . النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء   
حتجـاز  راضي السلطة الوطنية، وإمنا يتم ا     الفلسطينية، وال يتوفر مركز إصالح وتأهيل خاص بالنساء يف كافة أ          

الرتيالت يف مركز إصالح وتأهيل مدينة نابلس بالنسبة للضفة الغربية، ومركز إصالح وتأهيل مدينة غزة بالنسبة                
 .لقطاع غزة

هلذا السلطة الوطنية بإنشاء أي من املراكز اليت أعلنتها كمراكز إصالح وتأهيل، ويف األغلب استخدمت مل تقم  .٢
 .نتداب الربيطاينالغرض بنايات أُقيمت زمن االحتالل اإلسرائيلي أو اال

م من  ومتكينه،هناك قصور شبه تام لدى مراكز اإلصالح والتأهيل يف تنفيذ برامج خاصة بتعليم وتثقيف الرتالء .٣
 .وكذلك قصور يف توفري العمل للرتالء يف هذه املراكز. ممارسة بعض األلعاب الرياضية يف املركز

تفتقر أغلب مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية إىل املكان املناسب الذي يسمح هلا بتصنيف الرتالء وفقـا                 .٤
 .للقانون، خاصة يف مركزي رام اهللا وجنني

 عن وجود قصـور حـاد يف   ، اليت تعرضت هلا مراكز اإلصالح والتأهيل عامةعتداءاتكشفت العديد من اال   .٥
 .احلماية املتوفرة هلا، جنم عنه قتل وجرح عدد من الرتالء فيها
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 :ويف اخلتام، أوصى التقرير مبا يلي
صـالح  ضرورة قيام السلطة الوطنية ببناء مراكز إصالح وتأهيل جديدة ويف كافة احملافظات، تعرب عن فكرة اإل     . ١

 . والتأهيل احلديثة املقصودة من هذه املراكز
ضرورة إنشاء مركز إصالح وتأهيل خاص بالنساء، وكذلك إنشاء أقسام خاصة بالنسـاء يف كافـة مراكـز              . ٢

 . القائمةاإلصالح والتأهيل الفلسطينية
جمها املختلفة يف إصالح وتأهيـل      ضرورة توفري املوارد املالية الكافية هلذه املراكز، وذلك لتمكينها من تنفيذ برا           . ٣

 .هلمالرتالء، وتوفري احلاجيات األساسية 
 والتحقق من عدم وجود خمالفات      ،ضرورة قيام كافة اجلهات املسؤولة بالتفتيش على مراكز اإلصالح والتأهيل         . ٤

 .قانونية فيها
ونية، فإنه من الضـروري قيـام       إىل حني إنشاء مراكز إصالح وتأهيل جديدة تتوفر فيها كافة املتطلبات القان           . ٥

 :السلطة الوطنية مبا يلي
وجـنني  توفري املكان املالئم الستخدامه كمركز إصالح وتأهيل مؤقت يف كـل مـن مـدن رام اهللا                . أ

هذا باإلضافة إىل ضرورة توفري أماكن خمصصة للرتيالت يف كافة مراكز اإلصالح والتأهيل             . والظاهرية
 .الفلسطينية

 يف كافة مراكـز  ،اءات الالزمة لتوفري نظام تعليمي وترفيهي ورياضي متكامل للرتالء القيام بكافة اإلجر   . ب
 .اإلصالح والتأهيل

توفري اإلمكانيات املالية الالزمة لوضع نظام عمل مناسب للرتالء، ميكّنهم من تعلّـم حرفـة أو مهنـة           . ت
 .مناسبة، يعملوا فيها بعد قضاء حمكوميتهم

 .ح والتأهيل وفقا ملا نص عليه القانونتصنيف الرتالء يف مراكز اإلصال . ث
 
نتخابـات  ا املرحلة الثانية مـن      /نتخابات احمللية حـــول أداء اللجنة العليا لال    " : تقرير خاص بعنوان  . ٣

 ٢٠٠٥، حزيران "٥/٥/٢٠٠٥اهليئات احمللية الفلسطينية بتاريخ 
 

 الـيت   ،نتخابات اهليئات احمللية الفلسطينية   ا الثانية من    نتخابات احمللية يف املرحلة   أداء اللجنة العليا لال   يعاجل التقرير   
 اجلهـات   نتخابات،م األول منه على اإلطار العام لال      ويسلط التقرير الضوء يف القس    . ٥/٥/٢٠٠٥جرت بتاريخ   

أما القسم الثاين مـن     . نتخاباتيف الرقابة على اال     اهليئة نتخاب، والدور الذي قامت به    املختصة بإدارة عملية اال   
خابات احمللية السابقة لعملية االقتراع، جاهزية نتءات املتخذة من اللجنة العليا لال فيسلط الضوء على اإلجرا،لتقريرا

لقسم الثالث بينما يسلط ا . قتراع، واخلروقات اليت وقعت خالل هذه املراحل      مراكز االقتراع، عملية فرز أوراق اال     
ويشري القسم الرابع . نتخابيةكمة املختصة بالنظر يف الطعون االها للمح اليت مت تقدمي،نتخابيةالضوء على الطعون اال

 .نتخابات احمللية تكررت يف املرحلة الثانية من االمن التقرير إىل املخالفات اليت
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نتخابات احمللية جنحت يف تفادي بعض اخلروقات اليت وقعت يف املرحلة            العليا لال  أن اللجنة وقد خلص التقرير إىل     
اليت أجريت يف اية العام املاضي يف الضفة الغربية، وبدايات العام احلايل يف قطاع غزة، إال أا أخفقت يف و ،األوىل

، واعتمـاد السـجل املـدين       نتخايب واحد عدم وجود سجل ا   : اإلشكالياتومن هذه   . جتاوز البعض اآلخر منها   
 وظـاهرة  ،نتخابيةالفات القانونية يف الدعاية االخستمرار امل ا للحد من    عدم وضع اإلجراءات الالزمة   نتخاب، و لال
 غري جهـاز    ،قتراع، إىل جانب تدخل أجهزة أمنية     عدم كفاية وفاعلية احلماية األمنية ملراكز اال      نتخاب األميني، و  ا

 . فيها،الشرطة
 

 : ويف اخلتام، أوصى التقرير مبا يلي
ـ  بية غري القانونية يف يوم اال  فيلة باحلد من ممارسة الدعاية االنتخا     وضع اإلجراءات الك  . ١ ات قتراع، وداخـل قاع

 .قتراعمراكز اال
تنفيذية ختاذ اإلجراءات الكفيلة مبنع أفراد السلطة ال      ستويات، با ضرورة أن تقوم السلطة الوطنية، وعلى أعلى امل       . ٢

 . وخمالفة القانون،نتخابمن التأثري على عملية اال
قتراع، وذلك من خالل تزويدها بالعدد الكايف مـن         ملتوفرة ملراكز اال  نيات األمنية ا  ضرورة وضع كافة اإلمكا   . ٣

 . أفراد جهاز الشرطة، ومنع دخول أي أجهزة أمنية أخرى
 .نتخاب األشخاص األمينياضرورة وضع اإلجراءات الكفيلة باحلد من السلبيات اليت وقعت يف عملية . ٤
ويف هذا الصدد، من الضروري عدم اإلعالن . نتخاباتئج اال القانون يف اإلعالن عن نتالتزام بأحكامضرورة اال. ٥

نتخاب على تل، طاملا أن القانون ينص على االعن الفائزين يف االنتخابات احمللية على أساس حزيب أو على أساس ك
 . أساس فردي، وليس على أساس القوائم احلزبية

 
 .٢٠٠٥، تشرين األول )٢٩/٩/٢٠٠٥لثة املرحلة الثا(تقرير حول إدارة انتخابات اهليئات احمللية. ٤
 

أصدرت اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن تقريرا خاصا حول إدارة املرحلة الثالثة من انتخابات اهليئـات                
تناول التقرير يف البداية عرضا للسياق التارخيي للهيئات احمللية الفلسـطينية،       . ٢٩/٩/٢٠٠٥احمللية، اليت جرت يف     

كما تناول التقرير تقييما شامال     . قانوين هلا، وعرضا للمراحل اليت جتري خالهلا انتخابات اهليئات احمللية         واإلطار ال 
 .إلدارة املرحلة الثالثة من عملية االنتخابات احمللية

 
 :ومما جاء يف التقرير، تسجل اهليئة االستنتاجات التالية

عدلة لقانون انتخاب اهليئات احمللية، األمر الذي خلق جوا من تأخرت السلطة الوطنية يف وضع وإقرار القوانني امل. ١
 .اإلرباك وعدم الوضوح يف عمل اللجنة العليا لالنتخابات احمللية

حدث ضعف وإرباك شديدان يف اإلجراءات والتعليمات التنفيذية اليت تصدرها اللجنة العليا لالنتخابات احمللية،    . ٢
إذ تصدر التعليمات باألمس، ويتم إلغائها اليوم، مث تتم العـودة  . انتخاب األمينيوباألخص يف اإلجراءات املتعلقة ب 
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وكذلك األمر بالنسبة للتعليمات اخلاصة بانتخاب املرأة واملسيحيني، وخاصة يف بلدات بريزيت . إليها يف اليوم التايل
 يدعون أم أميون، وهم يف حقيقة وجفنا وعابود يف حمافظة رام اهللا، مما أدى إىل استمرار مشكلة انتخاب أشخاص      

ومل تفلح اإلجراءات املتبعة من اللجنة العليا لالنتخابات يف حل هذه املشكلة، وخاصة عندما مل . األمر ليسوا كذلك
وعلى العكس، يبدو أن هنـاك تراجعـاً يف أداء          . تستقر اللجنة على حال يف اإلجراءات الصادرة عنها باخلصوص        

 . املرحلة عن املراحل السابقةاللجنة العام يف هذه
ظلت مسألة حيادية اللجنة العليا لالنتخابات واستقالليتها أمراً مشكوكاً فيه من قبل البعض، خاصة مع كون                . ٣

رئيس اجلنة، وأمني سرها، ومدير مكتبها التنفيذي، واهلرم اإلداري يف اللجنة، وهي املواقع األكثر فاعلية وحساسية              
 . اجتاها سياسيا واحدا، يتبع السلطة التنفيذية الفلسطينيةيف اللجنة، ميثلون 

تكررت إشكالية هامة يف انتخابات املرحلة الثالثة، واملتمثلة يف قيام رئيس جلنة االنتخابات يف إعالن النتـائج                 . ٤
 أسـاس   األولية، معلنا فوز أحزاب بعينها بعدد من املقاعد، رغم أن االنتخاب كان على أساس قوائم، وليس على                

 .أحزاب سياسية
هناك ضعف يف التدريب الذي تلقته اللجان الفرعية يف الدوائر االنتخابية، األمر الـذي جنـم عنـه بعـض                    . ٥

اإلشكاليات، وأدى إىل عدم متكن هذه اللجان من التعامل مع بعض املشاكل اليت وقعـت أثنـاء فتـريت النشـر       
 وزاد من هذه املشكلة عدم وجود السرعة الكافية لدى اللجنـة            .واالعتراض جلداول الناخبني، أو يف يوم االقتراع      

العليا يف إيصال التعليمات واملذكرات إىل جلان الدوائر االنتخابية، األمر الذي أدى إىل وقوع فوضـى القـرارات         
 .واإلرباك يف بعض الدوائر االنتخابية

لة ملنع حدوث فساد يف العملية االنتخابية، كما مل تقم مل تقم اللجنة العليا لالنتخابات احمللية باختاذ إجراءات فاع. ٦
 .اللجنة بتحويل أي من األشخاص الذين وقعت منهم خمالفات قانونية للجهات املختصة حملاسبتهم

ليس هناك استقرار يف عمل اللجنة، كما ال يشعر موظفوها باالطمئنان والراحة يف عملهم، فهي جلنة مؤقتـة                  . ٧
، وبعد ذلك سوف تغلق أبواا، وهذا بدوره يقلل         ٢٠٠٥دما تنتهي االنتخابات يف اية عام       ومنتهية الصالحية عن  

 . من دافعية املوظف واهتمامه للعمل
 
 
، )األضرار واملساعدات ومعـايري تقـدميها    ( قطاع الزراعة الفلسطيين خالل انتفاضة األقصى      تقرير حول . ٥

 .٢٠٠٥أيلول 
 

لة حلقوق املواطن تقريرا خاصا حول قطاع الزراعة الفلسطيين خـالل انتفاضـة             أصدرت اهليئة الفلسطينية املستق   
تضمن التقرير قسمني، األول حول واقع الزراعة يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والثـاين حـول       . األقصى

 .صىحتالل اإلسرائيلي خالل انتفاضة األقارعني املتضررين جراء ممارسات االاملساعدات املقدمة للمز
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تضمن القسم األول معطيات عن الواقع الزراعي يف الضفة الغربية وقطاع غزة، واملشاكل اليت تواجه تنمية وتطوير            
القطاع الزراعي الفلسطيين، إضافة إىل األضرار اليت واجهها القطاع الزراعي، خالل انتفاضة األقصى من ناحيـة،             

 .وبسبب اجلدار الفاصل من ناحية ثانية
 

نتفاضة، واجلهات الرمسية الـيت      املقدمة للمزارعني منذ بداية اال     املساعدات: سم الثاين عدة حماور، هي    وتضمن الق 
تقدمها، وإجراءات حصر وحتديد األضرار، واملعايري الواجب توفرها يف الفئة املستفيدة من املساعدات، وآليـات               

 . بتقدمي هذه املساعداتتقدمي الدعم للمزارعني املتضررين، إضافة إىل املشكالت املتعلقة
وبعد مناقشة هذه احملاور، خلُص التقرير إىل أن دور وزارة الزراعة تركز يف توثيق وتقدير قيمة األضرار اليت حلقت               

وظل دورها  . بالقطاع الزراعي، وتزويد املؤسسات املعنية بكشوف وتقارير دورية عن طبيعة وقيمة هذه األضرار            
حمدوداً، وغلب عليها الطابع اإلغاثي، وافتقدت إىل سياسات واضـحة سـواء يف             يف تقدمي مساعدات للمزارعني     

 . حجم املساعدات املقدمة، أو يف املعايري املتبعة يف توزيعها
 

كما أشار التقرير إىل تعدد اجلهات اليت تقوم بتعويض ومساعدة املزارعني املتضررين جراء العدوان، مما تسبب يف                 
ورغم قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع املؤسسات األهلية يف         . اليت يتم مبوجبها تقدمي الدعم    اختالف وتعدد املعايري    

توزيع املساعدات، إال أن هذا التنسيق مل يرق إىل املستوى املطلوب، إذ اقتصر على اعتماد تلك املؤسسات لتقرير                  
ر إشـرايف أو رقـايب علـى هـذه          من ناحية أخرى، مل يكن للوزارة أي دو       . حصر األضرار الصادر عن الوزارة    

املؤسسات األهلية يف توزيع املساعدات، وإمنا خضعت عملية توزيع املساعدات النقدية والعينية يف تلك املؤسسات          
 . للمعايري واإلجراءات املتبعة من قبلها

 
 :ويف اخلتام أوصى التقرير مبا يلي

ات الالزمة لتطوير قطاع الزراعة بشكل عام، وتقدمي ستراتيجيوزارة الزراعة بوضع السياسات واال ضرورة قيام   . ١
 .الدعم واملعونة هلذا القطاع يف األحوال الطارئة ، اليت حتد من فاعليته ومسامهته يف الناتج القومي اإلمجايل

 .ضرورة قيام السلطة الوطنية برفع نصيب قطاع الزراعة من املوازنة العامة. ٢
 اجلهود الالزمة للتنسيق بني خمتلف اجلهات القائمة على تقـدمي املسـاعدات          ضرورة قيام وزارة الزراعة ببذل    . ٣

زدواجية بني املستفيدين مـن     للحد من اال  النقدية والعينية للمزارعني، وذلك للعمل وفق أسس ومعايري موحدة، و         
 .املساعدات اليت تقدمها هذه املؤسسات

ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بني املؤسسات الرمسية واألهلية والدولية اليت تقدم مساعداا للمتضررين . ٤
 .يف القطاع الزراعي، مبا يكفل وجود مرجعية معلوماتية موحدة عن قطاع الزراعة واألضرار اليت حلقت به

ضرار اليت حلقت بقطـاع الزراعـة، أو يف تقـدمي    ضرورة اعتماد معايري واضحة ومنصفة ومعلَنة يف تقدير األ        . ٥
 .املساعدات للفئات املتضررة من املزارعني
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ضرورة توفري بيئة قانونية داعمة، من خالل سن قانون لتعويض أو مساعدة املزارعني عند تعرضهم للكوارث،                . ٦
 .وذلك دف حتديد وإرساء استراتيجية واضحة ملساعدة املزارعني

يئة وطنية عامة، تتألف من شخصيات رمسية وأهلية مهنية، ذات مصداقية عالية لدى اجلهات          ضرورة تشكيل ه  . ٧
املقدمة للمساعدات واتمع احمللي على السواء، تقوم بدراسة األضرار وأولويات وآليـات الـدعم للمـزارعني                

 . املتضررين
اا على املمتلكات الزراعية، ورفـع  ضرورة دعوة اجلهات الدولية للضغط على إسرائيل، من أجل وقف اعتداء . ٨

 .القيود املفروضة على تسويق وتصدير املنتجات الزراعية
 
 .٢٠٠٥، أيلول )حمافظة بيت حلم: حالة دراسية( البيئة يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية تقرير حول. ٦
 

 هـذا  الفلسطينية، وقد تناول التقريـر أصدرت اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن تقريرا خاصا حول البيئة        
 القسم عاجل بينما ،النظيفة البيئة يف احلق ملوضوع العام اإلطار األول القسم تناول. أساسيني قسمني ضمن املوضوع

 عرض األول القسم يف. خاص بشكل حلم بيت حمافظة ويف عامة، بصورة فلسطني يف النظيفة البيئة يف احلق الثاين
 والربوتوكوالت االتفاقيات يف املوضوع معاجلة كيفية تضمن والذي البيئة، يف احلق ملوضوع لقانوينا اإلطار التقرير
 . ١٩٩٩ لسنة) ٧ (رقم الفلسطيين البيئة قانون وخاصة الفلسطينية، التشريعات يف وكذلك بالبيئة، املتعلقة الدولية

 
لبيئة يف السلطة الوطنية الفلسطينية، مبا يف ذلـك         حماور أخرى، كاملسؤولية اإلدارية عن ا      كما تناول القسم األول   

حول السياسات العامـة     وكذلك حمور . صالحيات سلطة جودة البيئة والدوائر اخلاصة بالبيئة يف بعض الوزارات         
ومن أهـم  . ٢٠٠٤م للمحافظة على البيئة، والذي تضمن سياسة التقييم البيئي اليت صادق عليها جملس الوزراء عا  

نتهاكات اإلسرائيلية للبيئة الفلسطينية، والذي تضمن تفصيال ألبرز هذه االنتهاكات، مثل اآلثـار              اال احملاور أيضا 
وتسريب املياه العادمة من املستوطنات إىل األراضي الفلسطينية، وجتريـف           البيئية اليت يتسبب ا اجلدار الفاصل،     

وختريب شبكات املياه وشبكات الصـرف   ملوحتها،وتلويث املياه الفلسطينية وزيادة     األراضي واقتالع األشجار،  
 .إضافة إىل نقل املخلفات اخلطرة الصادرة عن إسرائيل إىل األراضي الفلسطينية الصحي،

 
أما القسم الثاين، والذي تناول التلوث البيئي يف فلسطني، فقد اعتمد الوضع البيئي يف حمافظة بيت حلـم كحالـة    

اين من ثالثة أنواع رئيسية من التلوث البيئي، هي التلوث اهلـوائي، والتلـوث        دراسية، إذ أن حمافظة بيت حلم تع      
وحمافظة بيت حلم تسجل أعلى نسبة من بني احملافظات الفلسطينية من حيث عدد مناشري              . املائي، واإلزعاج البيئي  

حـاالت   مصنعا، وهي تسجل أعلى نسبة من حيث عدد   ٢٥٠ومصانع احلجر والرخام، حيث يوجد فيها حوايل        
 ٣ مليون م  ١٨ مواطن، كما تعاين احملافظة من ضخ حوايل         ١٠٠,٠٠٠ حالة لكل    ٨٤اإلصابة بالسرطان، إذ تبلغ     

 .  مستوطنة٢١من املياه العادمة من املستوطنات اإلسرائيلية احمليطة ا، واليت يبلغ عددها حوايل 
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راكز أحباث متخصصة، إضافة إىل املقابالت لقد اعتمد التقرير على أرقام وإحصائيات صادرة عن جهات رمسية وم
وتضمن التقرير أيضا اجلداول واملالحق اليت . املباشرة اليت قامت ا اهليئة مع املواطنني واملؤسسات واجلهات الرمسية

تثري هذا املوضوع، مثل االتفاقيات الدولية اخلاصة بالبيئة، واملؤسسات الفلسطينية املعنية باحلفاظ على البيئـة،               
وذلك من أجل لفت انتباه اجلهات الرمسيـة يف السـلطة           . واملستوطنات اإلسرائيلية يف حمافظة بيت حلم، وغريها      

 :ويف اخلتام، أوصى التقرير مبا يلي. الوطنية، وحثها على متابعة هذا األمر، واالهتمام به باملستوى الذي يستحقه
احلماية والسالمة البيئية ومراجعتها، لإلسراع يف إصـدار        حصر كافة التشريعات واللوائح والقرارات املتعلقة ب      . ١

 .األنظمة والتعليمات واملواصفات القياسية لعناصر محاية البيئة، وفقاً للقانون والتشريعات البيئية الدولية

دعـم البحـوث   : أ:  دعم األطر واملؤسسات ذات الصلة بقضايا البيئة يف كل حمافظة، ويشمل ذلك الـدعم             . ٢
.  يف ااالت املتعلقة بتقومي اآلثار البيئية، ودراسة مستويات تلوث البيئة، وكيفية إدارة النفايات الصـلبة      والتدريب

 .دعم مراكز املراقبة والرصد البيئي ومجع املعلومات: ج. دعم أنشطة التربية البيئية واإلرشاد البيئي: ب

 .لى عناصرها، ونشر ثقافة الوعي البيئي بني املواطننيإنشاء صندوق وطين لدعم أنشطة محاية البيئة واحملافظة ع. ٣

اختاذ إجراءات وقائية عاجلة، مثل تعبيد الطرق الداخلية وحول املصانع للتقليل من تناثر األتربة والغبار، وحتويل . ٤
 .خط سيارات النقل من وإىل البلدات اليت توجد فيها مصانع  لتقليل اإلزعاج البيئي

ص ملصانع احلجر والرخام واملصانع األخرى يف املناطق املأهولة بالسكان يف حمافظة بيت حلم،        وقف منح التراخي  . ٥
 .وفرض إجراءات وقائية على املصانع املوجودة، مثل تعبيد ساحات وطرق املصانع، وبناء جدران حوهلا

لطرق العلميـة احلديثـة   إجياد مكان الستعماله كمكب للنفايات الصلبة ومعاجلتها يف حمافظة بيت حلم، وفق ا      . ٦
 .وبإشراف خمتصني

توفري اإلمكانيات الالزمة للمركز الفلسطيين لدراسات السرطان يف بيت حلم، من أجل دراسة ظاهرة انتشـار              . ٧
 .مرض السرطان يف احملافظة قياساً باحملافظات األخرى، مث البحث يف إمكانية معاجلتها

نتهاكات اإلسرائيلية قف االئات الدولية املتخصصة يف البيئة، من أجل والضغط على اجلانب اإلسرائيلي أمام اهلي     . ٨
 . للبيئة الفلسطينية 
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 أراضي السلطة الوطنية الفلسـطينية،    نفالت األمين وضعف سيادة القانون يف       حول حالة اال  تقرير خاص   . ٧
 .٢٠٠٥ تشرين ثاين

 
 وحـق املـواطن    يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية     نفالت األمين وضعف سيادة القانون    حالة اال يعاجل التقرير   
اإلطار العام للجانب األمـين يف أراضـي السـلطة    يتحدث القسم األول عن . نيي يف قسمني أساس  بالعيش بأمان 

الوطنية، مبا يف ذلك الوضع القانوين لألراضي الفلسطينية يف ضوء القانون الدويل، اجلوانب األمنيـة يف اتفاقيـات    
لفلسطينية اإلسرائيلية، اجلانب القانوين والواقعي لألجهزة املكلفة حبفظ األمن والنظام يف السلطة الوطنيـة      السالم ا 

نفالت األمين وغياب سيادة القانون يف أراضي السـلطة الوطنيـة            بينما يتحدث القسم الثاين عن اال      .الفلسطينية
سـباب  نفالت األمين يف اتمع الفلسـطيين، األ      ة اال  االنفالت األمين، مظاهر حال    الفلسطينية، مبا يف ذلك مفهوم    

نفالت األمين يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلهود الرمسية وغـري الرمسيـة             الكامنة وراء تفشي حالة اال    
 التاالنفوقد أرفق بالتقرير قائمة بأمساء املواطنني الفلسطينيني الذين قتلوا بسبب           . نفالت األمين ملواجهة حالة اال  

، وقائمة أخرى بأمساء عدد من املختطفني ومـدة اختطـافهم يف عـام    ٢٠٠٥األمين وفوضى السالح خالل عام    
٢٠٠٥. 

 
 :ما يليوخلص التقرير إىل 

، أراٍض حمتلة من وجهة نظر القانون الدويل، تنطبق         ١٩٦٧تعد األراضي الفلسطينية اليت احتلتها إسرائيل عام        . ١
هلذا، وإىل جانب املسـؤولية  . ١٩٤٩، واتفاقية جنيف الرابعة لعام   ١٩٠٧ الهاي لعام    عليها أحكام الئحة اتفاقية   

ة اليت تقع على السلطة الوطنية يف حفظ أمن وأمان املواطن الفلسطيين يف األراضي التابعة هلا، واليت متلك السـيطر            
النظام داخل األراضي الفلسطينية حتالل اإلسرائيلي مسؤوال مسؤولية كاملة عن حفظ األمن واألمنية فيها، يظل اال

 .احملتلة، كوا قوة احتالل ال تزال تسيطر على املناطق اليت تتم إدارا مدنياً من قبل السلطة الوطنية
أصدر الس التشريعي الفلسطيين بعض القوانني ذات العالقة باألجهزة األمنية، دون أن يضمن ذلك وجـود                . ٢

باألجهزة األمنية، أو يؤدي إىل حتديد صالحيات األجهزة املكلّفة مبمارسة مهـام            منظومة تشريعية متكاملة خاصة     
 . الضبط القضائي

نفالت األمين يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، مثـل         املظاهر الدالة على تفشي حالة اال     وقع العديد من    . ٣
عتداء علـى   ث االختطاف، وحوادث اال   ، أو أمنية، وحواد   )ية، ثأرية اجتماع(حوادث القتل على خلفيات جنائية      

 .الشخصيات العامة، واملؤسسات الرمسية، وانتهاك حرمة احملاكم
ظـاهرة  يعد تداخل الصالحيات بني األجهزة األمنية، وفوضى السالح، وتراخي اجلهاز القضائي يف التصدي ل             . ٤
 .هرة على تفشي هذه الظاتساعدل الداخلية اليت نفالت األمين، من أهم العواماال
يف مواجهـة ظـاهرة     ) والقضائيةالتنفيذية،  والتشريعية،  (إن اجلهود الرمسية املبذولة من قبل السلطات الثالث         . ٥
 .نفالت األمين مل تنجح يف التغلب على هذه الظاهرةاال
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 :ويف اخلتام، أوصى تقرير اهليئة مبا يلي
يلة بإرساء دعائم سيادة القانون وتقوية حكم القضاء، ضرورة قيام السلطة التنفيذية باختاذ كافة اإلجراءات الكف. ١
 .نفالت األمينا يساهم يف القضاء على ظاهرة االمب
ضرورة اإلسراع يف إجياد األسس القانونية املنظمة لعمل وصالحيات األجهزة املكلّفة حبفظ النظام واألمـن يف          . ٢

 .ام وهيكلية قوات األمن الفلسطيينالسلطة الوطنية، وأمهها إقرار القانون احملدد لصالحيات ومه
ضرورة العمل على معاجلة ظاهرة استخدام سالح السلطة الوطنية من قبل بعض عناصر األجهزة األمنية يف غري           . ٣

 .نفالت األمين وغياب سيادة القانون، وذلك كمدخل لوضع حد لظاهرة االاملهام احملددة قانوناً
سات السلطة الوطنية الفلسطينية، ويف مقدمتها احملاكم، واألطر القضـائية          ضرورة توفري احلماية الالزمة ملؤس    . ٤

وكذلك قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بـإجراء     . وأعضاء النيابة العامة والقضاة، حىت تتمكن من القيام بواجباا        
            رمني وإحالتـهم   حتقيقات جدية حلوادث اإلخالل باألمن، واإلعالن عن نتائج هذه التحقيقات، والقبض على ا

 .للعدالة
ضرورة وضع اإلجراءات الكفيلة بتوفري احلماية الالزمة ملراكز اإلصالح والتأهيل الفلسـطينية، واحلـد مـن                . ٥

 .االعتداءات اليت تقع عليها من وقت آلخر
ية أثناء أداء ضرورة العمل على تفعيل دور احملاكم العسكرية يف حماسبة مرتكيب اجلرائم من عناصر األجهزة األمن. ٦

 .ختصاص بنظر اجلرائم ذات الطبيعة العسكريةأو بسببها، كوا اجلهة صاحبة االمهامهم 
 
 
 مراجعة القوانني: ثالثاً

 
 

عملها يف جمال مراجعة وتطوير القـوانني       اهليئة   ، واصلت ٢٠٠٥والسنوية للعام    انسجاما مع خطتها اإلستراتيجية   
 . ة على الس التشريعي الفلسطيين ومشاريع القوانني املطروح،النافذة

 
 القوانني القضائية. ١
 

بالقوانني القضائية، وإمياا بضرورة استقالل السلطة القضائية، واصلت اهليئة خالل العـام            اهليئة  ضمن اهتمامات   
 :متابعتها للقوانني القضائية، وعاجلت يف هذا الصدد ما يلي

 
 اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل

 مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل اللجنة ١٤/٣/٢٠٠٥أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حممود عباس بتاريخ  
 من بينها ، من خالل عدد من اإلجراءات، دف صيانة استقالل السلطة القضائية،التوجيهية لتطوير القضاء والعدل
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 لتكون عضواً اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطنختيار وقد مت ا. ٢٠٠٢لطة القضائية لسنة تعديل قانون الس
، ممثلـة   اهليئـة وقد باشرت   .  نظراً لنشاطاا املميزة يف جمال مراجعة وتطوير القوانني الفلسطينية         ،يف هذه اللجنة  

ت وكان.  وقدمت العديد من االقتراحات    ،جتماعات، فشاركت يف مجيع اال    باملفوض العام، أعماهلا يف هذا اجلانب     
 وممثلي مؤسسات   ،نساناإل ونشطاء حقوق    ، من قضاة وحمامني   ،يف ذلك حلقة الوصل بني املهتمني مبجال القضاء       

 .  وبني اللجنة التوجيهية املذكورة،اتمع املدين
 
 قانون اخلدمة املدنية . ٢
 

 الفرز يف الوظيفة العامة
 

 يف أعقاب صدور عدد من املراسيم       ،س الوزراء  مذكرة قانونية إىل رئيس جمل     ٢٣/٥/٢٠٠٥ بتاريخ    اهليئة أرسلت
ز يف الوظيفة متحورت هذه املذكرة حول موضوع الفر. مة من قبل رئيس السلطة الوطنيةالرئاسية تنظم الوظيفة العا

نتداب واإلعارة املعمول املدنية، كونه بعيداً عن نظام االعتبار أن الفرز خمالف لقانون اخلدمة العامة، وركزت على ا
 : مبا يلياهليئةوأوصت . يف قانون اخلدمة املدنيةبه 
عتمادات مالية لتنفيذ أعمال خارجة لعامة ألعباء وا ملا فيه من حتميل املوازنة ا ،احلد من الفرز يف الوظيفة العامة     . ١

 . عن إطار الوظيفة العامة
وتطبيق أحكام اإلعـارة أو     . عينني فيها  الوزارات امل  إىل وإعادة املفرزين    ،ضرورة التقيد بقانون اخلدمة املدنية    . ٢

 . الندب املنصوص عليها يف قانون اخلدمة املدنية، متهيداً إلاء طريقة الفرز
 

 تداعيات تطبيق قانون اخلدمة املدنية
حضر الورشة  .  مدينة اخلليل  ، وذلك يف  ١٥/٦/٢٠٠٥ ورشة عمل حول قانون اخلدمة املدنية بتاريخ         اهليئةعقدت  

 أبرزها ضرورة تطبيـق  ،ني واملختصني مبجال الوظيفة العامة، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات        من املهتم  عدد
 .قانون اخلدمة املدنية، والتعديالت األخرية علي مجيع املوظفني دون متييز

 
 حول اللوائح التنفيذية املاليـة      ، مبذكرة قانونية إىل رئيس جملس الوزراء      اهليئة بعثت   ،١٢/٩/٢٠٠٥بتاريخ  و
، ١/٧/٢٠٠٥اليت مت تطبيقها ابتداًء من تاريخ       جتماعية،  ، وعلى وجه التحديد العالوة اال     قانون اخلدمة املدنية  ل

يعمل بشكل عام، ال زوجها  و،جتماعية للزوجة اليت تعمل يف اخلدمة املدنية فيها بإعطاء عالوة ا   اهليئةوطالبت  
بـات الزوجيـة    اج الكنسي ضمن وثـائق إث      يعمل يف القطاع احلكومي، وكذلك أن يكون عقد الزو         أو ال 

 . أو الثابت حبكم حمكمة، وليس فقط عقد الزواج الصادر عن احملكمة الشرعية،جتماعيةالستحقاق العالوة اال
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  مشروع قانون إدارة أموال األيتام. ٣
 

موال األيتام ـدف  جتماعية بدراسة مشروع قانون مؤسسة تنمية وإدارة أ     اب بدء جلنة التربية والقضايا اال     يف أعق 
 خرجـت   ، ملشروع القانون املذكور   اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن    إعداده للقراءة األوىل، وبعد قراءة      

، مبالحظات موضوعية، أمهها ضرورة توفيق أوضاع مسودة مشروع القانون مع القانون األساسي للسلطة الوطنية             
 .غة مشروع القانونإضافة إىل بعض املالحظات املتعلقة بصيا

 
 اللوائح التنفيذية للعاملني يف اهليئات احمللية. ٤
 

موقعة من أعضاء ورؤساء االس احملليـة يف        إىل جملس الوزراء،     رسالة   ١/٣/٢٠٠٥ بتاريخ   اهليئة أرسلت   :رسالة
وقد جاء  ".  وواجبات حقوق: اهليئات احمللية  " الذين شاركوا يف الدورة التدريبية اليت نظمتها حول        ،الضفة الغربية 

ـ اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لوضع نظام خاص مبوظفي اهليئات احمللية،           ايف تلك الرسالة ما يفيد ضرورة        داً انتس
فقد مضى على وضـع القـانون     . ١٩٩٧ لسنة   )١( من قانون اهليئات احمللية الفلسطيين رقم        )١٩(ألحكام املادة   

 املذكورة، ومل يتم وضـع نظـام خـاص    )١٩( اآلن مل يتم تفعيل املادة املذكور ما يزيد على سبع سنوات، وإىل  
 جبملة من املشكالت والصعوبات، وال تـزال        حماطةمبوظفي اهليئات احمللية، وال تزال األوضاع القانونية ملوظفيها         

، ال تلـيب    شرينتعود إىل مخسينيات وستينيات القرن الع     اهليئات احمللية تتعامل مع أنظمة وتشريعات أردنية قدمية         
 .الطموح، وحباجة إىل حتديث

 
 نشر القوانني. ٥
 

 جملس الوزراء مبوجب مذكرة قانونية حول موضوع نشر القوانني واللوائح           اهليئة، خاطبت   ٢٨/٤/٢٠٠٥بتاريخ  
 . أو التأخر غري املربر يف نشـرها    ،التنفيذية، وذلك يف أعقاب عدم نشر اجلهات ذات العالقة عدداً من التشريعات           

وقد أوصت املذكرة بضرورة قيام السلطة التنفيذية بالعمل جبدية لتحسني إجراءات نشر القوانني من جهة، والعمل        
، حبيث يتم إدراج نص قانوين يلزم السلطة التنفيذية بنشـر القـوانني    من جهة ثانيةالقانون األساسي على تعديل   

 مبا تأخذ به بعض دساتري العامل، وذلك من أجل تعميم     الًواألعمال التشريعية األخرى خالل فترة زمنية حمددة، عم       
 .هذه القوانني على املواطنني والعمل ا
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 الرسوم القانونية. ٦
 

 حتليل للمباديء الدستورية والسياسات     -املفهوم القانوين الرسم  " للتقرير القانوين حول     اهليئةيف أعقاب إعداد    
توجيه مذكرة قانونية باخلصوص إىل رئيس الس التشريعي طالبته فيها           ب ٢٠٠٥/ ٦/٧، قامت بتاريخ    "التشريعية

بضرورة إعادة النظر يف القوانني أو األحكام القانونية ذات العالقة بالرسوم مبا يتفق من أحكام القانون األساسـي             
ت اخلصوص إىل    يف ذات الوقت مذكرة بذا     اهليئةكما وجهت   . اليت تنص على أنه ال جيوز فرض رسم إال بقانون         

رئيس جملس الوزراء طالبته فيها بضرورة إعادة النظر يف كافة التشريعات الثانوية املتعلقة بالرسوم، وتوفيق أوضاعها 
وما يصدر عن السلطة التنفيذية من تشريعات ذات عالقة بالرسوم مبا ينسجم مع أحكـام القـانون األساسـي                   

 .املذكورة
 

 حول االنسحاب من قطاع غزة. ٧
 
 إىل رئيس جملس الوزراء حول املعتقلني الفلسطينيني مـن       مذكرة قانونية  أرسلت اهليئة    ،١٤/٨/٢٠٠٥تاريخ  ب •

 .أبناء قطاع غزة ومشال الضفة الغربية، وضرورة خماطبة اجلهات اإلسرائيلية حىت يتم إطالق سراحهم
، شارك  " قانون األراضي  مسودة" حول   ورشة عمل  ،٢٨/٨/٢٠٠٥ يف مقرها مبدينة غزة بتاريخ       اهليئةنظمت   •
 وعدد من ممثلي املؤسسات الرمسية واألهليـة        ، من قضاة وحمامني ومستشارين وخمتصني     شخصا ٤٠ها أكثر من    في

 .احلقوقية املعنية
ورشة عمل حول مشروع قانون االنسحاب من قطاع غزة ومشال الضـفة     اهليئة عقدت   ،٣/٨/٢٠٠٥بتاريخ   •

 حول الوضـع  للمحامي إبراهيم شعبان    األوىل   ، عمل قدمت يف الورشة ورقتا   . ة وذلك يف قاعة بلدية البري     ،الغربية
حـول اإلجـراءات    للمحامي أمحد قنديل    ستيطان املخالة يف أراضي السلطة الوطنية، والثانية        القانوين ملناطق اال  

 .  االحتالل اإلسرائيلي)قوات(ن املناطق اليت انسحبت منها ، بشأالقانونية لتنظيم عملية تسليم األموال غري املنقولة
 

 مة األماكن العامةء حول موا.٨
 

مة أمـاكن   ء موضوع موا  حول ، مذكرة قانونية إىل رئيس جملس الوزراء       اهليئة  أرسلت ،٢٨/٧/٢٠٠٥بتاريخ   •
 .السكن لغرض محاية حياة األطفال وسالمتهم

 
  حول إجراءات األمان املتوفرة للمصطافني على شواطئ قطاع غزة .٩
 

مة شـواطئ  ء حول موضوع موا، مذكرة قانونية إىل رئيس جملس الوزراء اهليئة أرسلت   ،٢٧/٩/٢٠٠٥بتاريخ   •
 . قطاع غزة حلماية حياة املواطنني
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  التوعية اجلماهريية:رابعاً

 
 

 ، تنفيذ العديد من النشاطات والفعاليات من أجل نشر ثقافة حقـوق اإلنسـان  ٢٠٠٥واصلت اهليئة خالل عام   
الدورات التدريبية القصرية، واملتخصصة، وتدريب املدربني، اللقاءات : ئل متعددة من ضمنهاوذلك من خالل وسا

 .  وغريها من الفعاليات واألنشطة اإلعالمية والدعائية املتاحة،املفتوحة، احملاضرات العامة، الربامج املتلفزة
 

ني امليدانيني واحملامني العـاملني يف املكاتـب     من الباحث  ،متّ تنفيذ نشاطات التوعية اجلماهريية مبساعدة طاقم اهليئة       
ستعانة باخلربات احمللية املتوفرة يف هذا اال، كأعضـاء مـن          كما متّت اال  . ية وقطاع غزة  الفرعية يف الضفة الغرب   

أساتذة جامعات، وبعض اخلرباء العـاملني يف املؤسسـات احلكوميـة وغـري     الس التشريعي ، حمامني، قضاة،    
 . حمللية منها واألجنبيةاحلكومية، ا

 :٢٠٠٥فيما يلي إمجال ألهم نشاطات برنامج التوعية اجلماهريية خالل عام 
 

 الدورات التدريبية 
 )٣٢٠(ساعة تدريبيـة، شـارك فيهـا        ) ٣٧٧(ا يعادل   مبدورة تدريبية،   ) ١٣ (٢٠٠٥نظمت اهليئة خالل عام     

 .ات ومتدربنيمتدرب
 

عدد  نوع الدورة الرقم
 الساعات

عدد  الزمان املكان الفئة املستهدفة  الدورةموضوع
 املشاركني

ــدورات  .١ الـ
 القصرية

حقـوق  : اهليئات احملليـة   ٢٠
 وواجبات

رؤساء وأعضاء اـالس    
 احمللية املنتخبني

 ٣٠ ٢٠٠٥شباط  رام اهللا

سيادة القانون وحقـوق     ٢٠  .٣
 اإلنسان

 ٢٥ ٢٠٠٥شباط  غزة  الشرطة النسائية

حقـوق  : ليـة اهليئات احمل  ٢٠  .٣
 وواجبات

رؤساء وأعضاء اـالس    
 احمللية املنتخبني

 ٢٦ ٢٠٠٥آذار  غزة

املوظف العـام وقـانون      ١٦  .٤
 اخلدمة املدنية

موظفون مدنيون يعملون   
 يف جمال الشؤون اإلدارية

 ١٤ ٢٠٠٥أيار  طوباس

رؤساء دوائـر األنشـطة      حقوق الطفل ٢٠  .٥
وزارة التربية  / الالمنهجية
 لعايلوالتعليم ا

 ٣٠ ٢٠٠٥نيسان  غزة 

املوظف العـام وقـانون      ٢٠  .٦
 اخلدمة املدنية

 موظفون يف القطاع العام
 

  ٣٠ ٢٠٠٥أيلول  بيت حلم
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عدد  نوع الدورة الرقم
 الساعات

عدد  الزمان املكان الفئة املستهدفة  الدورةموضوع
 املشاركني

الصحفيون العـاملون يف     اإلعالم وحقوق اإلنسان ٢٠  .٧
 حمطات اإلذاعة احمللية

تشرين ثـاين    رام اهللا
٢٠٠٥ 

١٢  

ــوق  الدميق ٢٠  .٨ ــة وحق راطي
 اإلنسان

ت يف مؤسســات عـامال 
 السلطة والقطاع األهلي

ــانون أول  غزة  ك
٢٠٠٥ 

٤٠ 

دورات  .٩
 متخصصة

دور املرشدين يف احلماية     ٤٠
 جتماعيةاال

 االجتماعيني يف    املرشدين
 جتماعيةوزارة الشؤون اال

: على مرحلتان  رام اهللا
 آذار

 و نيســـان 
٢٠٠٥ 

٢٨ 

جتماعيــة يف احلمايــة اال ٤٢  .١٠
 التشريعات احمللية

رشدين االجتماعيني يف    امل
 جتماعيةوزارة الشؤون اال

 ٢٥ ٢٠٠٥آب  غزة 

دورات إعداد   .١١
 املدربني

نفـاذ  إحقوق اإلنسان و   ٥٦
 القانون 

 ٢٥ ٢٠٠٥أيار  رام اهللا ضباط األجهزة األمنية

نفـاذ  إحقوق اإلنسان و   ٤٤  .١٢
 القانون

حزيــــران  غزة  ضباط األجهزة األمنية
٢٠٠٥ 

٣٠ 

نفـاذ  إنسان و حقوق اإل  ٤٤  .١٣
 القانون

 ٢٥ ٢٠٠٥أيلول  غزة  ضباط األجهزة األمنية

 
 اللقاءات املفتوحة 

 
 )١٢٠٠(حـوايل  بلغ عدد املشاركني يف هـذه اللقـاءات     . لقاًء مفتوحاً ) ١٥ (٢٠٠٥نظمت اهليئة خالل عام     

 :ضرات اليت متتفيما يلي مناذج لبعض اللقاءات واحملا.  مبثلون قطاعات وفئات خمتلفة،مشاركاً ومشاركة
) ٢٠٠(حبضور حـوايل   ،"حتويالت العالج خارج املؤسسات الطبية احلكومية"يف اخلليل بعنوان  لقاء مفتوح   . ١

.  ود،أكرم مسحان مدير التحويالت الطبيـة . عنان املصري وكيل وزارة الصحة، د    . وكان املتحدثون د  . مواطناً
 . أسعد رمالوي نائب مدير عام الصحة

عبد الرمحن الربقاوي مـدير عـام   .  وكان املتحدثون د،شخصاً) ٧٠(يف غزة حضره ما يقارب من   لقاء مماثل و
وزارة الصحة، والدكتور فيصل أبو شهال مدير عام املستشفيات ورئيس اللجنة العليا للتحـويالت للعـالج يف        

 . اخلارج
) ٣٠٠(، حبضور ما يزيد على "القيمةستحقاق واملساعدات االجتماعية بني اال"ان لقاء مفتوح يف طولكرم بعنو. ٢

نايف اجلراد الناطق الرمسـي  .  ود ،جتماعية وزير العمل والشؤون اال    أبو لبدة حسن  . وكان املتحدثون د  . شخص
 . والسيد فيصل سالمة مدير مكتب خدمات خميم طولكرم،باسم التجمع الوطين ألسر الشهداء

 .حضره عدد كبري من طالب جامعة النجاح"  األميناالنفالت"لقاء مفتوح يف نابلس بعنوان . ٣
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 شارك فيه ما يقارب من ،"املنح الدراسية يف اجلامعات الفلسطينية"بيت حلم بعنوان / يف الشواورة لقاء مفتوح . ٤
 وحممد املصري مسؤول قسم املنح يف جامعـة القـدس           ،شخصاً من العالقات العامة يف جامعة بيت حلم       ) ٦٠(

 .املفتوحة
 حضـره مـا     ،"آلية نقل موظفي السلطة إىل اجلدول امللحق بقانون اخلدمة املدنية         " حول   وح يف غزة  لقاء مفت . ٥

 وبعض مدراء ،وحتدث يف هذا اللقاء حجازي القرشي مستشار رئيس ديوان املوظفني العام  . شخصاً) ٧٠(يقارب  
 .شؤون املوظفني

حتدث يف اللقاء . شخص) ٢٠٠(، حبضور حوايل "حقوق التقاعد للموظف العام"لقاء مفتوح يف اخلليل بعنوان . ٦
 وماجد احللو مدير عام املكاتب والفـروع يف اهليئـة         ،خولة شحرور القائم بأعمال مدير التقاعد يف وزارة املالية        

 .العامة للتأمني واملعاشات
منهم  صاً، شخ )٦٠( حضره حوايل    ،"اإلعداد والرقابة ... نتخابات بلدية جنني  ا"لقاء مفتوح يف جنني بعنوان      . ٧

 وفتحي  ،نتخابات احمللية سري الزبري عضو اللجنة العليا لال     حتدث يف اللقاء كل من تي     . نتخاباتبعض مرشحي اال  
 .عطاطرة مدير عام احلكم احمللي يف جنني

جـايب  . شارك يف اللقـاء د    . طالباً) ٦٠( حبضور حوايل    ،"احلريات األكادميية "لقاء مفتوح يف رام اهللا بعنوان       . ٨
 . زيتغسان أنضون مدير العالقات العامة يف جامعة بري.  و د،امكي مستشار وزارة التربية والتعليم العايلبر
شخص، كان مـن  ) ٢٠٠(، حبضور ما يزيد عن "الوضع البيئي يف بيت حلم"لقاء مفتوح يف بيت حلم بعنوان    . ٩

 . وأعضاء جمالس بلدية يف احملافظة،م وعن دائرة البيئة يف بيت حل،ن عن شركة جوال الفلسطينيةضمنهم ممثلو
مواطنة من أمهـات الطالبـات يف       ) ١٠٠( حبضور ما يقارب     ،"حقوق الطفل "لقاء مفتوح يف غزة بعنوان      . ١٠

 .مدرسة بنات جباليا اإلبتدائية
مبشـاركة  ، و٧/٣/٢٠٠٥وذلك بتـاريخ   ،"احلقوق اخلدمية يف دير البلح"لقاء مفتوح يف دير البلح بعنوان   . ١١
 . من املواطننيامشارك) ٢٥٠(يس بلدية دير البلح، و رئ

، ٢٣/٤/٢٠٠٥بتـاريخ    ،"حقوق وواجبات املواطنني جتـاه البلديـة      "لقاء مفتوح يف بيت حانون بعنوان       . ١٢
 . مواطن٢٠٠ة و يحبضور رئيس البلدو

ذلـك يف   هايل الطـالب، و    من أ  شخصا ٧٠ حبضور   ،"حقوق الطفل والتعريف باهليئة   "لقاء مفتوح حول    . ١٣
 .بتدائية بغزةمدرسة الزيتون اال

 ،يف املغـازي وذلـك   ،" ودور اهليئة يف محاية حقوق املـرأة ،حقوق املرأة والدميقراطية "لقاء مفتوح بعنوان    . ١٤
 .١٣/٦/٢٠٠٥ مشاركة، نفذ اللقاء بالتعاون مع جلنة املرأة يف بلدة املغازي بتاريخ ٤٠مبشاركة و

 ٣٠مبشـاركة   ، و ٢٢/٧/٢٠٠٥وذلك بتاريخ    ،"حقوق املرأة السياسية  "ج بعنوان   لقاء مفتوح يف خميم الربي    . ١٥
 . ربات البيوتنمشاركة م
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  اهليئة ملنع تنفيذ عقوبة اإلعدام إجراءات
 

 سبق وأن ، مواطناً فلسطينيا١٥ًعدام حبق اإلنظمت اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن محلة ملنع تنفيذ عقوبة 
توجيه رسـالة إىل الـرئيس حممـود عبـاس بتـاريخ            ومت  . لت إىل املفيت للمصادقة عليها    فام حو أعلن أن مل  

 كما  . األشخاص الصادرة حبقهم أحكام من قبل حمكمة أمن الدولة          هؤالء إعادة حماكمة ب تطالب   ،١٦/٦/٢٠٠٥
كمة مـن صـدرت    بشأن إعادة حما،، للترحيب بقرار الرئيس حممود عباس ٢٢/٦/٢٠٠٥إصدار بيان بتاريخ    مت  

 .حبقهم أحكام إعدام من قبل حمكمة أمن الدولة
 

 املطبوعات الدورية
 

إصـدار  : ومن ضمن األدوات اليت تستخدمها اهليئة يف التواصل مع اجلمهور ضمن برنامج التوعيـة اجلماهرييـة               
          لسطيين العادي،  ه للمواطن الف  املطبوعات الدورية، اليت تتناول مواضيع متعددة من حقوق اإلنسان، وبشكل موج

 .لى املبادئ العامة حلقوق اإلنسانوذلك من خالل التركيز ع
 

 :ومن هذه املطبوعات
 

فصلية حقوق املواطن، وهي جملة دورية تصدر كل ثالثة أشهر، تتضمن ملفا شامال حول أحد مواضـيع                  .١
. واطن الفلسـطيين حقوق اإلنسان املطروحة يف تلك الفترة، إضافة إىل تقارير أخرى ذات عالقة حبقوق امل 

القضاء الفلسـطيين، مراكـز اإلصـالح       : ٢٠٠٥الة خالل عام    من األمثلة على امللفات اليت تناولتها       
 .والتأهيل، االنسحاب اإلسرائيلي من غزة، وحكم اإلعدام

اعـرف  "الربوشورات، وهي عبارة عن نشرات دورية تصدر بواقع نشرة واحدة كل شهر، وحتت عنوان                .٢
 هذه النشرات تعريفا شامال باحلق الذي تتناوله، وكيفية النص عليه يف املواثيق العامليـة         تتضمن". حقوقك

أصـدرت  . حلقوق اإلنسان، والقوانني الفلسطينية، وأهم احملاور والعناوين اليت تندرج يف سياق هذا احلق            
يئة نظيفة، احلق يف    احلق يف الصحة، احلق يف التعليم، احلق يف ب        :  نشرات، منها  ٩ ٢٠٠٥اهليئة خالل عام    

 .التنمية، تفتيش املنازل، وغريها
املقاالت، وهي عبارة عن مقاالت دورية تصدر كل أسبوعني يف واحدة أو أكثر من الصـحف احملليـة،                   .٣

 .تتناول فيها مواضيع متعددة حول نشر ثقافة حقوق اإلنسان
وتركز على موضوع معني، حيث     وهي عبارة عن أجندة سنوية تصدر يف بداية كل عام،           : املفكرة السنوية  .٤

كما تربز هذه   . تتضمن نصوصا قانونية حول املوضوع، سواء من القوانني الفلسطينية، أو املواثيق الدولية           
محلت مفكـرة  . املفكرة املناسبات العاملية املتعلقة حبقوق اإلنسان، واملناسبات املرتبطة بالشعب الفلسطيين      

 .ت موجهة خلدمة أفراد األجهزة األمنية، وكانمفكرة الشرطي عنوان ٢٠٠٥عام 
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حيث توزع هذه الروزنامات    . روزنامة احلائط، وروزنامة املكتب   : الروزنامات السنوية، وهي على نوعني     .٥
على املؤسسات واملكاتب واملدارس واجلامعات، وحىت احملالّ التجارية، إذ أن وجودها بشكل بارز يف هذه             

بارزة يف حقوق اإلنسان، يسهم يف نشر هذه املفاهيم والقـيم، الـيت   املؤسسات، متضمنة عناوين وحماور  
 .   تشكل مبجموعها ثقافة جيدة حول حقوق اإلنسان

 
 

 ـةنشاطـات التشبيـك والعالقـات العام: خامساً
 
 

 األمـــم املتحــــدة
 

ت هـذه اللقـاءات     وقد ضم .  يف سلسلة من نشاطات لألمم املتحدة      ٢٠٠٥استمرت مشاركة اهليئة خالل عام      
واملؤمترات ممثّلي احلكومات واملنظّمات الدولية واتمع املدين، األمر الذي وفر للهيئة فرصاً ممتازة لتبادل املعلومات         

 . واخلربات، ورفع الوعي بشأن حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني
ساعدة فنية يف إطار تـدريب       متويل م  ،)OHCHR(  مكتب مفوض األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،      كما مت من قبل   

  .تقارير حول انتهاكات حقوق اإلنسانال وإعداد ، وحتديدا يف جمال التحقيق،الوحدة القانونية يف اهليئة
 
 مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان. أ

  يف ٢٠٠٥ يف شـهر آذار      ، وذلـك  شاركت اهليئة يف مؤمتر املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف املنطقة العربية          
، ورابطـة   والس الوطين حلقوق اإلنسان يف مصـر    حلقوق اإلنسان،   بدعوة من مكتب املفوض السامي     ،القاهرة

 ومراقبة دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف املنطقـة          ،هدف املؤمتر إىل تبادل اخلربات    قد  و. الدول العربية 
 .العربية

 
جل مراقبة ومحاية حقـوق      عشر إلطار التعاون اإلقليمي من أ      لثةورشة العمل السنوية الثا   "كما شاركت اهليئة يف     

 .٢٠٠٥ من عام  أيلول٢ آب إىل ٣٠، وذلك يف بكني من "اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
 

وقد عقدت  ،)CONFLICT PREVENTION(وشاركت اهليئة يف دورتني تدريبيتني، األوىل حول حماربة الصراع 
، وقد عقدت TORTURE PREVENTION)(والثانية حول حماربة التعذيب ، ٢٠٠٥أيلول يف سرييالنكا يف شهر 

ب  ین مكت  ب المف  وض الس  امي لحق  وق اإلنس  ان    ذل  ك بالتع  اون و. ٢٠٠٥ف  ي إندونیس  یا ف  ي ش  ھر تش  رین ث  اني   
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS   ج ل  ، ومؤسس ة التعل یم م ن أ

 .UNITED NATIONS SYSTEM STAFF COLLEGE مؤسسة، و) FAHAMU(التغییر 
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 جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة . ب

 واليت تعقد   ، سويسرا – لألمم املتحدة يف جنيف      ةمع جلنة حقوق اإلنسان التابع    ومشاركتها  استمر حضور اهليئة      
جتماعات اإلقليمية، وهي مسـؤولة   عضواً ينتخبون يف اال ٥٣ كلّ عام، وتتكون من      منجلساا ملدة ستة أسابيع     

عن متابعة املعايري الدولية احلالية، والتوصية مبعايري حقوق إنسان دولية جديدة، والتحقيق يف االنتهاكات، وتقدمي                
 .اقتراحات إلنشاء برامج وسياسات جديدة تتعلّق حبقوق اإلنسان

 
 ICC  جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية. ج

 والـيت  ،)ICC( جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة    عضوا مشاركا يف   ٢٠٠٥عام    خالل  اهليئة أصبحت
. تشكّل جسماً متثيلياً ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، ودف إىل إنشاء ودعم هذه املؤسسات يف أحناء العـامل             

 والتعاون بـني    ،نسيق الدويل للنشاطات املشتركة   وتقوم جلنة التنسيق الدولية بتنفيذ مهامها من خالل تشجيع الت         
 والتنسيق مـع األمـم املتحـدة        ،وكذلك من خالل تنظيم املؤمترات الدولية     . مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية   

 .ومؤسسات دولية أخرى
 

 :مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية وحمقّقي الشكاوى
 

يئة بتعزيز عالقاا مع مؤسسات حقوق إنسـان وطنيـة أخـرى،            إضافةً إىل مؤسسات األمم املتحدة، قامت اهل      
 ووفر ثروةً من املعلومات، يف فترة زمنيـة     ،ومؤسسات التحقيق يف الشكاوى؛ األمر الذي فتح آفاقاً هائلة للتعاون         

 . وتطوير التشريع اخلاص بعملها،مهمة جداً للهيئة تقوم فيها بتحديد اختصاصها
 

 AFP ط اهلادئ ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنيةمنتدى آسيا واحملي. أ
منتدى آسيا واحمليط اهلادئ ملؤسسات حقوق اإلنسـان       دخول اهليئة عضواً مشاركاً يف       ٢٠٠٤بعد أن سجل عام     

 شاركت،  ٢٠٠٥واستمر خالل عام     ٢٠٠٣ يف عام    امج تطوير وبناء القدرات، الذي بدأ     الوطنية، واستمرارا لربن  
 وتوفري املساعدة الالزمة يف إطار      ، إضافة إىل توفري فرص تدريبية للطاقم      ،ات وورش عمل املنتدى   هليئة يف اجتماع  ا

 . وزيارة الطاقم ألعضاء املنتدى يف املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،مراجعة التشريعات
 

 وضم املؤسسات ،٢٠٠٥ والذي عقد يف منغوليا يف شهر آب ، اهليئة يف االجتماع العاشر للمنتدىشاركت ،وعليه
األعضاء، إضافةً إىل ممثّلي احلكومات، واملؤسسات غري احلكومية، ووكاالت األمم املتحدة، ومؤسسات حقـوق              

 . املنتدىمن خارجإنسان وطنية أخرى 
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، وقد وفرت هذه العالقة بني اهليئة واملنتدى الفرصة أمام األعضاء لتبادل اآلراء بشأن احتياجات تدريبية مشـتركة  
كما تبادل األعضاء اخلربات بشأن الطـرق       .  وكيفية االستجابة هلذه االحتياجات عرب اخلربات املتوافرة يف املنطقة        

 .املتبعة لدفع احلكومات إىل االستجابة للتوصيات املقدمة من هذه املؤسسات
 

 وذلك يف   ،ان يف ماليزيا ونيوزيلندا   ومنح املنتدى فرصة للهيئة للقيام جبولة دراسية يف اهليئات الوطنية حلقوق اإلنس           
ة  للهيئة الوطنية النيوزلندية حلقوق اإلنسان، وذلك ملد       اهليئة املنتدى زيارة وفد من      مولكما   .٢٠٠٥شهر شباط   

 إضـافة إىل    ،تابعة الشكاوى مب اخلاصة، حيث مت تدريبهم على اآلليات اجلديدة        ٢٠٠٥ثالثة أسابيع يف شهر آذار      
وأسفرت الزيارة عن إعداد الدليل الذي سينجز بشكل كامل يف          . دليل شكاوى خاص باهليئة   مسامهتهم يف إعداد    

، ال    إضافة إىل االستفادة من خربة اهليئة النيوزلندية حلقوق اإلنسان يف جمال عمل اهليئات الوطنيـة                ،٢٠٠٦عام  
 .مبودزمان النيوزلندي، كاإل متت لقاءات مكثفة مع املؤسسات ذات العالقة،نه خالل هذه الزيارةسيما وأ

 
 تدريب حملي بتمويل من املنتدى. ب

بناء برنامج "، بعقد برنامج تدرييب حول )APF(آسيا واحمليط اهلادي ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية وقام منتدى 
 من شخصا عشرين ، ومبشاركة٢٠٠٥ يف مدينة رام اهللا يف شهر تشرين الثاين  وذلك،"إعالم واتصال فاعل

 . مؤسسات اتمع املدين ذات العالقةواهليئة موظفي 
 

 ، وذلك"دور اهليئات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية حقوق اإلنسان"كما مت عقد دورة تدريبية يف رام اهللا حول 
 السابق للجنة حقوق اإلنسان األسترالية، د بريان بريديكن، املفوض العام السيوقد حاضر فيها ، ٢٠٠٥يف أيلول 

 وأعضاء ،وشارك يف الدورة طاقم اهليئة. ملستشار اخلاص لألمم املتحدة بشأن مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنيةوا
  . ومؤسسات حقوقية غري حكومية،من الس التشريعي

 
 من أجـل  ، تدعم إنشاء وتطوير مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، أن املنتدى هو منظّمة مستقلّة غري رحبية  يذكر
 مؤسسة حقـوق    ة عشر ويتكون املنتدى من مخس   .  اهلادئية وترويج حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط         محا

 واملنتدى شراكةً فيما يتعلّق باملسـاعدات       اهليئةوقد عقدت   . ١ت وفقاً ملبادئ باريس   ئنش أُ ،إنسان وطنية مستقلّة  
 وبالتايل تأمني أهليتها يف العضـوية  ،مع مبادئ باريس اهليئةالفنية، متتد على سنتني، وذلك من أجل تسريع توافق        

تتضمن هذه الشراكة حضور االجتماعات السنوية وورشات العمـل اإلقليميـة، إضـافةً إىل تبـادل                .  الكاملة
ا  حاملا يتم إقرار قانو،وسيتم منح اهليئة العضويةً الكاملة يف املنتدى.  وتوفري فرص تدريبية لطاقم العمل    ،املعلومات

 .   الفلسطيينمن الس التشريعي
 

                                                        
أفغانستان وأستراليا وجزر الفيجي واهلند وإندونيسيا واألردن وماليزيا ومنغوليا ونيبال ونيوزالندا وفلسطني :  من يتكون أعضاء املنتدى من مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف كل      ١

 .والفلبني وسري النكا وتايالند
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 EUROPEAN  OMBUDSMAN   INSTITUTE –EOI  مبودزمان األورويبمؤسسة اإل .ج
يف  ٢٠٠٥خـالل عـام    واستمر التعاون ،١٩٩٦مبودزمان األورويب منذ عام  اهليئة العضوية يف مؤسسة اإل    نالت

ن مشاريع مشتركة يتم صياغتها للتنفيـذ يف عـام      يف إطار توثيق العالقة ضم    واللقاءات، وذلك   حضور املؤمترات   
 .تها ومحاي، ودور اإلمبودزمان يف مراقبتهامفاهيم حقوق اإلنسان  تعميق، ومن أجل٢٠٠٦

 
 مؤسسات حقوق إنسان وطنية ومؤسسات حتقيق شكاوى أخرى. د

 والذي تعلّق بوضـع  ،٢٠٠٤ عام  خاللبناء على مشاركة اهليئة يف االجتماع اإلقليمي الذي عقد يف اإلسكندرية    
 وبصفتها مؤسسة حتوز على خربة ثالثة عشرة عامـا يف       ،اهليئةمؤسسات حتقيق الشكاوى يف العامل العريب، قامت        

 وذلـك مـن بـاب    ، إىل الس القومي حلقوق اإلنسانهااال، بتقدمي ورقة حول عمل دائرة الشكاوى في  هذا  
 سامهت اهليئة يف توضيح كيفيـة       حيث. يئات الوطنية على املستوى العريب    التنسيق والتعاون والتشجيع إلنشاء اهل    

ومت الترتيب حلضور املؤمتر الثاين للهيئات      . ضمان االستقاللية واحلفاظ عليها، إضافةً إىل حتديد نطاق االختصاص        
  . ٢٠٠٦ والذي سيعقد يف شهر آذار ،الوطنية حلقوق اإلنسان يف املنطقة العربية

 
 

 بية متخصصةدورات تدري
 

 شارك طاقم   ، االهتمام يف بناء وتطوير القدرات وتبادل اخلربات       وضمن ،ضمن عالقة التشبيك حمليا وعربيا ودوليا     
 :، وهي٢٠٠٥عام  خالل اهليئة يف عدة ورشات تدريبية وبرامج متخصصة يف حقوق اإلنسان

 International( دولية حلقـوق اإلنسـان  يف املؤسسة ال وذلك ،اجللسة الدراسية السنوية السادسة والثالثون. ١
Institute of Human Rights –IIDH( ،٢٠٠٥يوليو / يف ستراسبورغ بفرنسا، خالل شهر متوز. 

 ، يف بـانكوك )Raoul Wallenberg Institute(، وذلـك يف معهـد    دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان.٢
  .٢٠٠٥نوفمرب / ، خالل شهر تشرين ثاينتايالندب
 –٢٨/٣، وذلك ما بـني  Geneva Training Course – GIHR ٢٠٠٥)(دورة تدريبية يف جنيف بسويسرا  .٣
٨/٤/٢٠٠٥. 
-١٠، وذلك يف جنيف بسويسرا ما بني رنامج تدرييب حول دور جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفلب. ٤

١٦/٩/٢٠٠٥. 
Geneva Training Course on the Role of the United Nations Committee on the Rights of the Child 
(CRC) 

، يف وزارة االقتصاد واملالية الفرنسية    ، وذلك    اجتماع ملتقى قياس الدميقراطية واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان        .٥
 .٢٥/٣/٢٠٠٥-٢٤ما بني 

Metagora Forum- France/Paris 
 
 



 
 
 
  قــــاملالح

٢٠٠٥خالل عام   خلفية الفلتان األمين وفوضى السالح   املواطنون الفلسطينيون الذين قتلوا على   )١(ملحق رقم  



 حقالمال

 ٢٩٨



 حقالمال

 ٢٩٩

 ٢٠٠٥في عام  والظروف الغامضة األمني االنفالتالمواطنون الفلسطينيون الذين قتلوا على خلفية 
 
 

 لفيةالخ تاريخ القتل مكان السكن العمر سماال الرقم
عثر على جثة المذكور داخل منزله في المدينة،         ١/١ جنين ٧٥  أ. م  .١

وتبين أنه تعرض للضرب بآلة حادة على رأسـه   
من قبل مجهولين، وذلك بهدف السرقة، بحسـب        

 .از الشرطةهالتحقيق األولى لج
 ).بلطة(ثناء شجار عائلي بآلة حادة توفي أ ١/١ خانيونس ٢٣ أ. ر  .٢
، قتل جراء إصابته بعيار ناري أثناء عبثه بسالحه ١٣/١ رفح ٢٢ م. ح  .٣

 .وهو شرطي
ـ         ٤/١ نابلس ٣٠ م. ع  .٤ دعوى قتل المذكور على يد مجموعة مسلحة ب

 .تعاونه مع سلطات االحتالل
 مسلحة بـدعوى    قتل المذكور على يد مجموعة     ١٤/١ نابلس ٢٣ م. م  .٥

 .عاونه مع سلطات االحتاللت
 بـدعوى ور على يد مجموعة مسلحة      قتل المذك  ١٥/١ نابلس ١٩ ع. ر  .٦

 ومسـاعدته لهـذه     ،تعاونه مع سلطات االحتالل   
 .السلطات في اغتيال بعض المطاردين

جراء إصابته بعيـار نـاري فـي        المذكور  قتل   ١٥/١ غزة ٢٧ أ. م  .٧
 .ظروف غامضة

توفي المذكور بعد يومين من اختطافه من قبـل          ١٧/١ رام اهللا ٣٦ ن. م  .٨
رض للضرب والتعذيب   مجموعة مسلحة، وقد تع   

وفيما بعد، صدرت   . من قبل المجموعة المذكورة   
وعة، كان آخرها البيان عدة بيانات عن تلك المجم

اختطـاف  مسـؤوليتها عـن    فيه عن  الذي ُأعلن 
 .المذكور على خلفية تعاونه مع سلطات االحتالل

قُتل المذكور نتيجة إصابته بعدة أعيرة نارية في         ٢٠/١ جنين ٤٤ ح. ج  .٩
أس وأنحاء متفرقة من الجسم، وذلك من قبل        الر

وقد أشيع أن سبب قتله     . مقنعين في ساحة منزله   
 أي جهـة  تعلنهو شبهات أمنية، مع العلم أنه لم    

 .مسؤوليتها عن عملية القتل
قتل المذكور نتيجة إصـابته بالرصـاص فـي          ٢١/١ قلقيلية ١٩ م. م  .١٠

الرأس، عندما كان يلهو مع رفاقه فـي جهـاز          
 .بارات العسكريةاالستخ

صابته بعيار نـاري خـالل شـجار        إقتل جراء    ٢٣/١ غزة ٣٢ د. ع  .١١
  .عائلي

قتل المذكور عبر إطالق النار على خلفية شرف         ٢٨/١ جباليا ٣٢ ف. و  .١٢
 .العائلة

 .على خلفية ثأرتوفي نتيجة إصابته بعيار ناري  ٢٩/١ خانيونس مخيم  ٣٢ ق. أ  .١٣
قتل المذكور بعد اختطافه من قبـل عـدد مـن            ٧/٢ رام اهللا/ عطارة ٣٤ ق. م  .١٤

ه أنه قتل على خلفية سـطو      ووأفاد ذو . المسلحين
 .وسرقة، حيث أنه يعمل تاجراً

 



 حقالمال

 ٣٠٠

 لفيةالخ تاريخ القتل مكان السكن العمر سماال الرقم
قتل المذكور نتيجة إصابته بطعنة من أداة حـادة          ١٠/٢ أريحا ٣١  أ. م  .١٥

في الصدر من قبل أحد األشخاص، وذلك عندما        
في تدخل لمنع القاتل من مضايقة إحدى الفتيات         

 .الحديقة اإلسبانية التي يعمل فيها
سجن غزة  ٣٤ ج. ث  .١٦

 المركزي
. قتل المذكور واالثنان التاليان على خلفية ثـأر        ١٠/٢

حيث حاصر العشرات من المسلحين سجن غزة       
المركزي، الذي يوجد فيه المذكورون، وتمكنـوا       
من اقتحامه وقتل المواطن المذكور والمـواطن       

قتادوا المواطن حسين الذي حهاد الذي يليه، بينما ا
 .يليهم، وقتلوه خارج السجن

سجن غزة  ٣١ م. ج  .١٧
 المركزي

 .نفس الظروف السابقة ١٠/٢

سجن غزة  ٢٣ أ. ح  .١٨
 المركزي

 .نفس الظروف السابقة ١٠/٢

قتل المذكور نتيجة إصابته بعيـار نـاري فـي           ١٥/٢  غزة ٢٧ أ. م  .١٩
الظهر، وذلك دون وضوح األسباب أو المسؤولين 

علما أن القتيل كان يعمل فـي جهـاز     .  ذلك عن
 .االستخبارات العسكرية

رام / كفر مالك ٤٤ ن. ع  .٢٠
 اهللا

 .قتل المذكور نتيجة دهسه أثناء شجار عائلي ١٥/٢

رام / دير غسانة ٣٧ ش. ع  .٢١
 اهللا

قتل المذكور نتيجة إصابته بعيار نـاري غيـر          ١٦/٢
 .معلوم المصدر

ذكور نتيجة إصـابته بعـدة رصاصـات       قتل الم  ٢١/٢ جنين/ عجة ٣٢ ص. ع  .٢٢
انطلقت من سالح أحد المـواطنين المجتمعـين        
لالحتفال بعودة عدد من األسرى مـن السـجون       

 . اإلسرائيلية
/ عزبة أصالن ٥٠ ط. ف  .٢٣

 بيت الهيا
قتلت المذكورة نتيجة إصابتها في إطـالق نـار          ٢١/٢

 .متبادل حدث بين عائلتين متنازعتين في البلدة
قتل المذكور نتيجة إصابته بعيـار نـاري فـي           ٢٢/٢ ةغز ٢٨ ح. ذ  .٢٤

الرأس، وكان المذكور قد اختطـف مـن قبـل          
مجموعة مسلحة في يوم سابق، وألقيت جثته أمام       

علمـا أن   . مقر جهاز األمن الوطني في المدينة     
المذكور كان يعمل فـي جهـاز االسـتخبارات         

 .العسكرية
 طلقات ناريـة،    ةصابته بعد قتل المذكور نتيجة إ    ٥/٣ رام اهللا ٧٣ ط. ر  .٢٥

أطلقها عليه عدد من المسلحين، وذلك لالشـتباه        
 .بتعاونه مع سلطات االحتالل

قتل المذكور، وهو يعمل في جهاز المخـابرات         ٦/٣ رام اهللا ٢٤ ج. ف  .٢٦
العامة، نتيجة إصابته برصاصة في البطن مـن        
سالحه، أثناء محاولته فض نـزاع بـين شـقيقه     

 .ز الدفاع المدنيوآخرين يعملون في جها
 



 حقالمال

 ٣٠١

 لفيةالخ تاريخ القتل مكان السكن العمر سماال الرقم
 . على خلفية شرف العائلةقتل المذكور ٧/٣ بيت لحم ١٧ م. ن  .٢٧
قتل المذكور نتيجة إصابته بعدة عيارات نارية في  ١٦/٣ قلقيلية ٢٢  ش. هـ  .٢٨

، وقـد    ودون وضوح خلفية عملية القتـل      الرأس
 .قامت الجهات األمنية بإلقاء القبض على القاتل

/ سيلة الظهر ٣٧ ز. ع  .٢٩
 جنين

قتل المذكور نتيجة إطالق النار عليه على خلفية         ١٩/٣
ثأر، وقد تم إلقاء القبض على القاتل واحتجازه في 

 .أحد مراكز اإلصالح والتأهيل
بعدة طعنات سكين، دون إصابته قتل المذكور بعد  ٢٢/٣ جنين ١٩ س. ر  .٣٠

 .وضوح أسباب ذلك
 

لعائلـة، وتـم     على خلفية شـرف ا     قتل المذكور  ٢٤/٣ طولكرم ٢١ ج. ش  .٣١
عتقال القتلة لدى الجهات المختصة وتحويلهم إلى ا

 .القضاء
قتل نتيجة إصابته بعيار نـاري فـي ظـروف           ٧/٤ غزة ٤٦ م. ب  .٣٢

 . ضابط في األمن الوقائي، وهوغامضة
 بعيار ناري على أيدي المذكور نتيجة إصابته  قتل ٨/٤ بيت الهيا ٢٠ ع. ي  .٣٣

ن وراء سلحة، ودون وضوح الخلفية م   مجموعة م 
 .عملية القتل

 .على خلفية السرقةالمذكور قتل  ٨/٤ غزة  ٢٦ د. ح  .٣٤
، قتل المذكورة جراء دفعه من على ظهر منزلـه      ١٠/٤ طولكرم ٢٠ هـ. ف  .٣٥

 .دون وضوح األسباب من وراء ذلك
قتل المذكور نتيجة إصابته بعدة أعيرة نارية في         ١٧/٤ نابلس/ طلّوزة ٣١ ج. ر  .٣٦

 .ثأريةية الحادث الصدر، وعلم أن خلف
ــفا ٢٤ ص. م  .٣٧ رام / أم ص

 اهللا
عدد ذيب من قبل    تعرضه لتع قتل المذكور جراء     ٢٧/٤

 .دون وضوح خلفية ذلكملثمين من ال
 نتيجة إصابتها بعيار ناري أثنـاء        المذكورة قتلت ٢٩/٤ غزة ١٦ خ. أ  .٣٨

 .شجار عائلي
ويبدو أن  . قتل المذكور جراء إصابته بالرصاص     ٢٩/٤ مخيم الفوار ٤٦ م. ح  .٣٩

 .عملية القتل تمت على خلفية ثأر
/ بيت أمر ٣٨ أ. أ  .٤٠

 الخليل
 دون وضوح خلفيـة     قتل المذكور وشخص آخر    ٣٠/٤

 .عملية القتل
في  أعلن رغبته عندما  على يد والده   المذكور قتل ٢/٥ رام اهللا ٢٣ ح. ف  .٤١

  .ةعائلاللزواج من شخص لم تقبل به ا
في منزلهما، المذكور وشقيقه   لى جثة   تم العثور ع   ٢/٥ القدس ١٩ ش. أ  .٤٢

 خنقا على خلفية شـرف       قتال نيعتقد أن الشقيقي  و
 .العائلة

 .نفس المعلومات السابقة ٢/٥ القدس ٢٨ ش. ر  .٤٣
قتل المذكور نتيجة إصابته بعدة رصاصات فـي         ٧/٥ طولكرم ٢٠ م. ر  .٤٤

طلقت عليه من قبـل     أنحاء متفرقة من الجسم، أ    
نه مـع سـلطات     مسلحين مجهولين بدعوى تعاو   

 قتل قبل ما يزيد عن      وكان والد القتيل   .االحتالل
 .لذات التهمةالعامين 



 حقالمال

 ٣٠٢

 لفيةالخ تاريخ القتل مكان السكن العمر سماال الرقم
قتل المذكور إثر إطالق النار على السيارة التـي    ٨/٥ الخليل/ يطا ٢٨ د. أ  .٤٥

 . كان يستقلها من قبل مجهولين على خلفية ثأر
 .قتل بعيار ناري خالل شجار عائلي ١٢/٥ دير البلح ٣٥ أ.أ  .٤٦
 . قتل المذكور بطعنات سكين في أنحاء جسده ١٢/٥ جنين ٥٤ ح. ح  .٤٧
قتل المذكور ألسباب لم تعرف حقيقتها، وقد تـم          ١٤/٥ بيت لحم   أ.ر  .٤٨

 عقب ذلك وتقديمه للقضاء بتهمـة       توقيف القاتل 
 .القتل العمد

قتلت نتيجة إصابتها بشظايا قنبلة يدويـة ألقيـت          ١٧/٥ دير البلح ٤ ب. آ  .٤٩
 .أثناء شجار عائلي

قتل المذكور بعدة رصاصات في منزله في البلدة         ٢١/٥ الخليل/ السموع ٤٦ ب. ك  .٥٠
، ويعتقد أن عملية القتل تمـت       من قبل مجهولين  
 .على خلفية ثأر

قتل المذكور بعدة رصاصات في الرأس، وذلـك         ٢٢/٥ الخليل/ السموع ٣٧ ب. ي  .٥١
بعد اختطافه من قبل مجهولين، ويعتقد أن هـذا         

 .ى خلفية ثأرالحادث جاء عل
 . خنقاً بحبل على قضية شرفقتل المذكور ٢٣/٥ دير البلح ٢٧ ش. ح  .٥٢
ى رأسـها    إطالق النار عل   قتلت المذكورة جراء   ٢٤/٥ السموع ٢٧ ب. أ  .٥٣

 .خالل شجار عائلي
قُتل المذكور نتيجة إطالق النار عليه مـن قبـل           ٢٩/٥ الخليل ٣٠ هـ. ز  .٥٤

 .كمجموعة من الملثمين، دون وضوح سبب ذل
قتل المذكور نتيجة إصابته بعيار ناري من قبـل          ٣٠/٥ رام اهللا ٤٢ ر. س  .٥٥

 .أحد األشخاص، ودون وضوح األسباب
قتل المذكور وشقيقه الذي يليه عندما قام عدد من         ٣/٦ نابلس/ تلفيت ٤٧ ف. ع  .٥٦

األشخاص بإطالق النار عليهم، وعلم فيما بعد أن   
 .القتل تم على خلفية ثأر

 .نفس الظروف السابقة ٣/٦ نابلس/ فيتتل ٤٥ ف. ح  .٥٧
 بواسطة السم على خلفيـة شـرف        قتل المذكور  ٥/٦ الخليل ٢٨ أ. هـ  .٥٨

 .العائلة
ار نـاري أثنـاء     ي نتيجة إصابته بع    المذكور قتل ١٠/٦ رفح ١٠ ق. أ  .٥٩

 .شجار عائلي
/ يعبد/ زبدة ٣٧ ع. ف  .٦٠

 جنين
ـ "ور نتيجة إصابته من سالح      قتل المذك  ١١/٦ " وشخرت

 .همله شقيقكان يح
نتيجة إصابته بعيار نـاري أثنـاء       المذكور  قتل   ١٢/٦ رفح ١٩ ع. ع  .٦١

 .شجار عائلي
نتيجة إصابته بعيار نـاري أثنـاء       المذكور  قتل   ١٤/٦ شمال غزة ٥٥ ع. أ  .٦٢

 .شجار عائلي
نتيجة إصابته بعيار نـاري أثنـاء       المذكور  قتل   ١٤/٦ شمال غزة ٢٠ ع.م  .٦٣

 .شجار عائلي
 نتيجة إصابته بعيار نـاري أثنـاء         المذكور قتل ١٤/٦ ةشمال غز ٢٦ ع. ر  .٦٤

 .شجار عائلي
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 نتيجة إصابته بعيار نـاري أثنـاء         المذكور قتل ١٤/٦ شمال غزة ٣٠ ع. ع  .٦٥

 .شجار عائلي
/ مخيم الجلزون ٢٤ ن. ب  .٦٦

 رام اهللا
قتل المذكور نتيجة إصابته برصاصة من سالحه        ١٦/٦

 .الشخصي عندما كان يقوم بتنظيفه
/ دورا/خرسا ٣٧ ع. ي  .٦٧

 الخليل
قتل المذكور جراء إصابته بعيار نـاري خـالل          ١٧/٦

  .شجار عائلي
 .تيجة انفجار عبوة ناسفةتوفي المذكور ن ١٨/٦ غزة ٣٠ أ. خ  .٦٨
قتل المذكور جراء إصابته بعيار نـاري خـالل          ٢٣/٦ رفح ٣٧ ع. م  .٦٩

 .شجار عائلي
 إصـابته    نتيجـة  ، وهو شـرطي   ،قتل المذكور  ٢٣/٦ جنين ٢٤ ب. ز  .٧٠

برصاص مسلحين أطلقوا النار على مركز شرطة 
 . الذي يعمل فيهمدينةال

 بعيـار نـاري فـي       قتل المذكور جراء إصابته    ٢٤/٦ جنين/ الطيبة ٤٢ م. ف  .٧١
وقامت . جار عائلي وقع في البلدةالصدر خالل ش 

الجهات المختصة بتوقيف خمسة أشخاص علـى       
 .خلفية الحادثة

لمذكور جراء انفجار حزام ناسف على خلفية قتل ا ٢٤/٦ رفح ٤٠ أ. م  .٧٢
 .شرف العائلة

/ حي الزيتون ٥٢ ك. م  .٧٣
 غزة

من قبل ابنه قتل المذكور نتيجة إطالق النار عليه     ٢٧/٦
 .على خلفية شجار عائلي

قتل المذكور جراء طعنه بآلة حادة خالل شـجار    ٢٨/٦ دير البلح ٢٩ ف. ر  .٧٤
 .عائلي

 جراء إصابتها بعيار ناري انطلق       المذكورة قتلت ٣٠/٦ دير البلح ٤٧ م . أ  .٧٥
 .خالل عبث ابنها بسالحه

وقع خالف ما بين المغدور وأحد أقارب زوجـه          ١/٧ الخليل/ اذنا ٢٨ ف. س  .٧٦
وج بإطالق النار    فقام قريب الز   ،)مشادة كالمية (

 برصاصـة فـي     من مسدسه، فأصاب المذكور   
 .الرأس أدت إلى مقتله

 على يد شقيقه بإطالق النار عليـه       لمذكورقتل ا  ٢/٧ جباليا ٢٧ ر. ر  .٧٧
 .شرف العائلة على خلفية

ويشير تقريـر   البلدة،   في   قتل المذكور في منزله    ٢/٧ رام اهللا ٨٠ د. ر  .٧٨
 . خنقاًب أن المذكور قتلالطبي

/ بيت حنينا ٨٣ ص. خ  .٧٩
 القدس

٥/٧ مقتوالً فـي منزلـه     المذكور  ثر على المواطن    ع
 في منطقة الصدر جراء تعرضه للطعن بآلة حادة   

 .ه مقيدتين بحبل إلى الخلفا وكانت يد،والبطن
قتل المذكور جراء إطالق النار عليه بعد خطفـه       ٦/٧ غزة ٤١ ل. ع  .٨٠

 .  ودون معرفة سبب ذلكمن قبل مجهولين
ب منزله  قتل المذكور جراء إطالق النار عليه قر       ٧ /١٢ رام اهللا/ رمون ٢٧ ك. س  .٨١

 .على خلفية مشاجرة عائلية
قتل المذكور جراء إصابته بعيار نـاري خـالل          ١٣/٧ النصيرات ٥٤ س. ر  .٨٢

 .لع عقب الشجارشجار عائلي اند
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قتل بعد دهسه بسيارة مسرعة خالل اشـتباكات         ١٤/٧ جباليا ١٦ ح. م  .٨٣

 .إحدى الفصائل المسلحةاألمن الوطني و
قتل المذكور جراء إصابته بعيار نـاري خـالل          ١٥/٧ غزة ١٥ ف. ح  .٨٤

عـدد مـن    اكات بين قوات األمن الوطني و     اشتب
 .مسلحينال

قتل المذكور جراء إصابته بعيار ناري في الرأس  ١٥/٧ غزة ١٦ ع. م  .٨٥
عـدد  خالل اشتباكات بين قوات األمن الوطني و      

 .من المسلحين
بيت  ٤٧ أ. ج  .٨٦

 رام اهللا/سوريك
قتل المذكور جراء إصابته بعيار ناري في القلب         ١٧/٧

 .خالل مشاجرة وقعت بين عائلته وعائلة أخرى
عبث ي المذكور جراء انفجار جسم مشبوه كان      قتل ١٩/٧ غزة ٧ د. ع  .٨٧

 .هب
قتل المذكور على يد ابن عمه خالل شجار عائلي  ٢١/٧ نابلس/ قريوت ١٣ م. ي  .٨٨

 .بعد طعنه بسكين عدة مرات
 ،قتل المذكور على يد أبناءه لمعارضتهم زواجـه   ٢١/٧ نابلس ٥٦ ع. م  .٨٩

إلـى أن تمكـن قسـم    وتم إخفاء جثته في بئـر    
  اكتشافه ن في جهاز الشرطة م    المباحث الجنائية 

 .٩/٩/٢٠٠٥بتاريخ 
قتلت المذكورة جراء إصابتها بعيار نـاري فـي     ٢٤/٧ غزة ١٢ م. ن  .٩٠

 .الرقبة خالل إطالق نار بالخطأ في حفل زفاف
قتل المذكور جراء إصابته بعيارين ناريين بالخطأ  ٢٤/٧ غزة ١٠ ح. أ  .٩١

خالل إطالق نار من سالح رشاش فـي حفـل          
 .زفاف

 
عصيرة  ٦٠ ص. م  .٩٢

 نابلس/ الشمالية
ولم تتضح حتـى    وجد المذكور مقتوال في بلدته،       ٢٥/٧

بـدت   وكانت جثة القتيل ،اآلن خلفية عملية القتل 
 .لفة من الجسمأثار حرق في أنحاء مختعليها 

مخيم عين بيت  ٢٣ ر. م  .٩٣
 نابلس/ الماء

 ، وهو ضابط في المخابرات العامة     ،قتل المذكور  ٢٩/٧
 من  جراء إصابته بعيار ناري عقب إطالق النار      

ن يقودها، وجاء  على السيارة التي كاقبل مسلحين
   . الحادث على خلفية شجار وقع في وقت سابق

جراء إطالق النار عليه مـن قبـل         المذكورقتل   ١/٨ غزة ٣٥ أ. أ  .٩٤
 والقتيـل   ،مسلحين مجهولين أثناء قيادته لسيارته    

 .كان يعمل شرطيا
 جراء طعنه بآلة حادة أثناء شـجار        المذكورقتل   ١/٨ خان يونس ٢٧  ش. ن  .٩٥

 .خرينواطنين آاندلع بينه وبين م
  جراء انفجار عبوة ناسفة في انفجار       المذكور قتل ١/٨ خان يونس ٢٣ ن. م  .٩٦

 .لم تعرف مالبساته
 جراء انفجار غامض لجسم مشـبوه       المذكور قتل ١/٨ خان يونس ٣٠ ح. ج  .٩٧

إلحدى القـوى العسـكرية   في موقع تدريب تابع     
 .الفلسطينية
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 على خلفية من قبل أحد أفراد عائلته   المذكور قتل ٨/٨ غزة ١٦ أ. أ  .٩٨

 .الشرف
لة آ على رأسه ب مقتوال نتيجة ضربه  المذكور وجد ٨/٨ البريج ٣٩ خ. ب  .٩٩

 .حادة
 بعد تعرضه للطعن عدة مرات خالل المذكورقتل  ٣٠/٨ نابلس ٢٢ ح. ن.١٠٠

 .شجار مع آخرين
إطالق النار عليه من قبل شقيقه    قتل المذكور بعد     ١/٩ نابلس/ حوارة ٦٣ ع. خ.١٠١

 .ثر خالف عائليإ
  وتم نوقا في أحد كهوف البلدة،     مش  المذكور وجد ٢/٩ الخليل/ يطا ١٣ أ. ك.١٠٢

ومن ثم  في البلدة،   نقل جثته للمستشفى الحكومي     
أو  ولم تعـرف ظـروف       ،تم دفنها دون تشريح   

 .الوفاةأسباب 
 على خلفية ما    على يد أشقائه   بالسم   قتل المذكور  ٤/٩ رام اهللا ٣٢ ف. هـ.١٠٣

   .يعرف بشرف العائلة
جراء انفجار داخل أحد المنـازل      المذكور  قتل     ٥/٩ غزة ٤٠ ف. ح.١٠٤

ج عن اشتعال النيران في كومة مـن        السكنية نت 
 .القش كان أسفلها كميات من المتفجرات

 ذات الظروف سابقة الذكر ٥/٩ غزة ٢٥ ف. س.١٠٥
 ذات الظروف سابقة الذكر ٥/٩ غزة ٤٠ أ. ف.١٠٦
 ذات الظروف سابقة الذكر ٥/٩ غزة ٣٠ س. خ.١٠٧
 نفذها  ،في عملية اغتيال بالرصاص   المذكور  قتل   ٧/٩ غزة ٦٩ ق. م.١٠٨

 ولم ، المسلحين عبر مهاجمة منزله فجرا     عشرات
 . الحادث أو سببهتتضح الجهة التي تقف خلف

ور، وهو نقيب في المباحث الجنائيـة،       قتل المذك  ١٧/٩ نابلس ٣٧  خ. خ.١٠٩
 وذلك بعد إطالق النار عليه من قبل مرافق قائـد   

الذي حاول التـدخل إلطـالق      هناك،   المحافظة
لمباحث ورفض ين لدى اسراح أحد أقاربه الموقوف

 .طلبه
قتل المذكور جراء طعنه عدة مرات في منطقـة          ١٩/٩ مخيم الجلزون ١٩ ع. هـ.١١٠

الصدر من قبل عدد من الشبان في اليوم الثـاني     
 .لشجار وقع بينهم

خـالل  وقـع    جراء انفجار غامض      المذكور قتل ٢٣/٩ مخيم جباليا ٤٠ ح. ف.١١١
 .خطابي كان يعقد في المدينةمهرجان 

 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ مخيم جباليا ١١ د. ي.١١٢
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ مخيم جباليا ٢٦ ش. ج.١١٣
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ مخيم جباليا ٣٢ ك. هـ.١١٤
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ مخيم جباليا ٣٥ ر. أ.١١٥
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ مخيم جباليا ١٧ ع.م.١١٦
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩  جباليامخيم ١٠ ذ. م.١١٧
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ مخيم جباليا ١٩ م. أ.١١٨
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ مخيم جباليا ٤٠ ع. ز.١١٩
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 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ مخيم جباليا ٢٥ ص.ج.١٢٠
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ مخيم جباليا ١٣ ر. ع.١٢١
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ مخيم جباليا ١٢ ر. ع.١٢٢
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ بيت الهيا ٢٢ ز. ع.١٢٣
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ بيت الهيا ١٠ ك. م.١٢٤
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ مخيم جباليا ٨ ف. س.١٢٥
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ جباليا البلد ١١ ق. م.١٢٦
  الظروف سابقة الذكرذات ٢٣/٩ جباليا البلد ٢٦ ر. م.١٢٧
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ مخيم جباليا ١٧ ن. م.١٢٨
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢٣/٩ مخيم جباليا ١٢ و. م.١٢٩
رميا بالرصاص من قبل مجموعـة       المذكورقتل   ٢٦/٩ نابلس ٢١ أ. أ.١٣٠

 ،قوات االحتالل مسلحة، وذلك بدعوى تعاونه مع      
 .اغتيال أحد الناشطينفي والتسبب 

عبر إطالق سلحة مجموعة ممن قبل قتل المذكور  ٢٩/٩ طولكرم ٢٧ م. ف.١٣١
 ارتباطه مع المخابرات دعوى بالنار عليه، وذلك 

 وتورطه في عملية اغتيـال ثالثـة        ،اإلسرائيلية
 . مقاومين في ذات البلدة قبل مقتله بعدة أيام

/ مخيم العروب ٥٠ ح. ي.١٣٢
 الخليل

نارية أطلقها عليه   قتل جراء إصابته بعدة طلقات       ١/١٠
ويعتقد نزله،  مسلحون ملثمون أثناء تواجده أمام م     
 .أن عملية القتل جاءت على خلفية ثأر

كور جراء إصابته بالرصـاص خـالل       قتل المذ  ٢/١٠ غزة ٣٥ م. ع.١٣٣
مدينة بـين قـوات     الشتباكات التي وقعت في     اال

 .مسلحينعدد من الالشرطة الفلسطينية و
  ذات الظروف سابقة الذكر ٢/١٠ مخيم الشاطئ ٣٠ م. هـ.١٣٤
 ذات الظروف سابقة الذكر ٢/١٠ مخيم الشاطئ ٢٢ ش. ع.١٣٥
بعد إطالق النار   سيارة،   قتل المذكور، وهو سائق    ٢/١٠ خان يونس ٣٠ ب. ي.١٣٦

 ، بشكل عشـوائي   عدد من السائقين    عليه وعلى   
 ،هؤ عندما حاول وزمـال    ،من قبل أحد المسلحين   

ير على الطرق   منع سيارات نقل عمومية من الس     
مـن   وذلك تنفيذا لإلضراب الذي أعلن    ،الرئيسية

 .   قبل السائقين
 وضعه في مكب نفايات   و قتل المذكور بعد تعذيبه    ٦/١٠ نابلس ٣٧ م. ع.١٣٧

 على خلفية مـا يسـمى بشـرف         البلدة، وحرقه 
 .العائلة

/ حي الزيتون ٢٦ أ. خ.١٣٨
 غزة

 ناء شـجار  جراء طعنه بآلة حادة أث    المذكور  قتل   ٩/١٠
 .عائلي

جراء إصابته بعدة طلقات نارية في      المذكور  قتل   ١٢/١٠ جنين/ قباطية ٢٤ س. ع.١٣٩
لح حدث   وذلك خالل اشتباك مس    ،الرأس والصدر 

 .بين مجموعتين من المسلحين
جراء إصابته بعيار ناري بـالرأس      المذكور  قتل   ١٣/١٠ رفح ٣٥ س. أ.١٤٠

ن ه األسلحة النارية بـي    فيأثناء شجار استخدمت    



 حقالمال

 ٣٠٧

 لفيةالخ تاريخ القتل مكان السكن العمر سماال الرقم
 . عتين مسلحتينمجمو

المواطن المذكور جراء إصابته بعدة عيارات    قتل ١٣/١٠ خان يونس ٣٣ أ.ش.١٤١
 وذلك  ،نارية أطلقها عليه مسلحون اقتحموا محله     

 .على خلفية نزاع مالي بين الطرفين
ـ  يوما من إصـابته ب     ١٢ بعد    المذكور توفي ١٦/١٠ جباليا ٤٠ ع. ب.١٤٢  ةدع

 ،هولـون طلقات نارية أطلقها عليه مسلحون مج     
 ،والقتيل هو ضابط في االستخبارات العسـكرية      

 . أو خلفية عملية القتلولم تعرف هوية المسلحين
متأثرا بجراحه جراء اإلصابة التي المذكور توفي   ١٩/١٠ جباليا ٣٤ س. أ.١٤٣

 في وقعتعرض لها خالل االنفجار الغامض الذي    
 . ٢٣/٩مخيم جباليا بتاريخ 

 متأثرا بجراحه جراء اإلصابة التي  المذكور توفي ٢٠/١٠ جباليا ١٠ ح. ع.١٤٤
 الل االنفجار الغامض الذي وقـع     تعرض لها خ  

 .٢٣/٩بتاريخ 
  جراء إطالق النار عليه مـن قبـل        المذكورقتل   ٢٢/١٠ جنين/ اليامون ٥٦ أ. ع.١٤٥

 .البلدةخر خالل شجار وقع في مواطن آ
جبل / الخليل ١٢ ع. ر.١٤٦

 جوهر
لنار عليه خالل شجار  جراء إطالق االمذكورقتل  ٢٣/١٠

 .عائلي
بعد خمسـة أيـام مـن إصـابته        المذكور  توفي   ٢٦/١٠ كفر اللبد ٣١ ج. ع.١٤٧

 وذلك ، وهو شرطي،بالرصاص في منطقة البطن   
وسط خالل محاولة الشرطة فض شجار وقع ليال        

 .المدينة
 المذكور جراء إطالق النار عليه خالل شجار قُتل ٢٧/١٠ نابلس ٣٩ أ. ط.١٤٨

 . على خلفية نزاع ماليعائلي اندلع
 متأثرا بجراحه جراء اإلصابة التي  المذكور توفي ٢٧/١٠ جباليا ١٤ أ. ك.١٤٩

 ها خالل االنفجار الغامض الذي وقـع      تعرض ل 
 .٢٣/٩بتاريخ 

متأثرا بجراحه جراء اإلصابة التي المذكور توفي   ٢٧/١٠ جباليا ١٥ أ. ص.١٥٠
وقـع  تعرض لها خالل االنفجار الغامض الذي       

 .٢٣/٩بتاريخ 
 
 

/ عين عريك ٥٨ ش. أ.١٥١
 رام اهللا

جراء إصابة بالغة تعـرض لهـا       المذكور  توفي   ٣٠/١٠
 في فض شـجار      أثناء مشاركته  ،٢٢/١٠بتاريخ  

 .وقع بين عدة مواطنين
 بالسم من قبل زوجه على خلفية ما        قتل المذكور  ٦/١١ بيت الهيا ٢٦ غ. خ.١٥٢

 .يعرف بشرف العائلة
جراء إصابته برصاصة في الرأس المذكور ي توف ١١/١١ قلقيلية ٢٧ ب. ر.١٥٣

 أثناء عرض   ،انطلقت خطأ من سالح أحد زمالئه     
 .بلدةإحدى القوى المسلحة العسكري نفذته 

 
 



 حقالمال

 ٣٠٨

 لفيةالخ تاريخ القتل مكان السكن العمر سماال الرقم
لحة اندلعت بين    خالل اشتباكات مس    المذكور قتل ١٨/١١ خان يونس ٢١ س. م.١٥٤

أعقبت قيام الشـرطة    جهاز الشرطة ومسلحين،    
 للتحقيق ،ابة العامةباعتقال مواطنين بقرار من الني

 .معهم حول اعتداءات على أراضي حكومية
جهاز الشـرطة    من قبل    عثر علي جثة المذكور    ١٩/١١ رام اهللا ٧٢ ع. د.١٥٥

 جراء تعرضه للضرب بالة حادة مقتوال في منزله
 .في منطقة الرأس

 في اليوم التالي لالعتداء عليه بأداة المذكورتوفي   ٢٤/١١ عين يبرود ٤٢ ج. ع.١٥٦
 . خالف عائليل أحد أقاربه على إثردة من قبحا

 جراء إصابته بعيار نـاري انطلـق   المذكورقتل   ٢٦/١١ رام اهللا ٢٥ ح. ر.١٥٧
 ،بطريق الخطأ من مسدس كان بحوزة صديق له       

 .والذي قام بتسليم نفسه للشرطة عقب الحادث
 بعد أسبوع من إصابته بجراح في       المذكورتوفي   ٢٧/١١ مخيم بالطة ١٧ ط. ز.١٥٨

الرأس جراء إصابته برصاصة انطلقت خطأ من       
 .مسدس كان بحوزته

ـ     المذكور  قتل   ٢/١٢ بيت حانون ٢٥ م. ش.١٥٩ الل جراء إصابته بالرصـاص خ
 . اشتباك اندلع بين عائلتين

 على خلفية مـا     خنقا من قبل شقيقه    المذكور قتل ٢/١٢ غزة  ٢٦ أ. ن.١٦٠
 .يسمى بشرف العائلة

كات بين عـائلتين    بعد تجدد االشتبا  المذكور  قتل   ٣/١٢ بيت حانون ٤٧ م. ص.١٦١
 .متخاصمتين

 .ذات الظروف سابقة الذكر ٣/١٢ بيت حانون ٥٠ ك. ع.١٦٢
 .ذات الظروف سابقة الذكر ٣/١٢ بيت حانون ٣٥ م. ح.١٦٣
جراء إصابته بالرصـاص خـالل      المذكور  قتل   ٣/١٢ بيت حانون ٢٧ ح. ع.١٦٤

الذي وقع   ة األجهزة األمنية وقف االشتباك    محاول
 . وهو شرطيهناك،

 جراء إطالق النار على السيارة التي المذكورقتل  ٥/١٢ خان يونس ٢١ س. م.١٦٥
 من قبل جنود حاجز     ، وذلك كان يستقلها وآخرين  
 .لقوات األمن الوطني

 بعيار ناري بـالرأس     المذكور جراء إصابته   قتل ٧/١٢ بيت حانون ٥٥ ك. ع.١٦٦
 .  شجار عائليعقب تجدد 

 عقب إصابته بعيارين ناريين بالرأس المذكورقتل  ١٢/١٢ نبيت حانو ٢٣ ك. ف.١٦٧
 .قبل مجهولينجراء إطالق النار عليه من 

 إطالق النار عليـه مـن قبـل         بعد المذكورقتل   ١٢/١٢ الخليل ٦٥ ج. ح.١٦٨
 .مواطنين آخرين على خلفية ثأر

رام / الجديره ١٦ س. ص.١٦٩
 اهللا

 بعد يومين من إصـابته بجـراح         المذكور توفي ١٢/١٢
خطيرة بالرأس جراء تعرضه للضرب بأداة حادة       

 .خر خالل شجار جرى بينهماآمن قبل مواطن 
/ عبسان الجديدة ٤٠ ق. م.١٧٠

 خان يونس
 جراء انفجار جسم مشبوه كان يعبث       المذكورقتل   ١٣/١٢

 .به
 بسكين عدة مرات مـن       عقب طعنه  المذكور قتل ١٣/١٢ رام اهللا ٢٦ ح. ن.١٧١

 .قتل الضوح ظروف دون وقبل زوجه
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 لفيةالخ تاريخ القتل مكان السكن العمر سماال الرقم
 جراء إصابته بعيار ناري بالصـدر       المذكورقتل   ١٥/١٢ قباطية ٢٤ ك. ي.١٧٢

 . على السالحةأثناء تدريب مجموعة مسلح
 تم توقيفه مـن  ، وقدمن قبل مواطنقتل المذكور    ٢٣/١٢ قلقيلية/ حجة ٨٢ ب. ص.١٧٣

قبل الشرطة، ويعتقد أن عملية القتل تمت علـى         
 .خلفية خالفات مالية

/ سـلطان تل ال  ٢٢ ع. ع.١٧٤
 رفح

جراء إصابته بعيار   المذكور، وهو شرطي،    قتل   ٢٩/١٢
ناري خالل مهاجمة مجموعة كبيرة من المسلحين 

بهدف الضـغط علـى السـلطة    الشرطة، مركز  
الموقوفين، كانـت   أحد   سراح الفلسطينية إلطالق 

 .ئيتنفيذا ألمر قضااعتقلته الفلسطينية الشرطة 
الل االشتباك المسلح الذي انـدلع      خالمذكور  قتل   ٢٩/١٢ غزة ١٩ ح .م.١٧٥

 المسـلحين الـذين    عدد من   ات الشرطة و  بين قو
  .شرطةالهاجموا مركز 

/ حي الشجاعية  ١٥ م. ف.١٧٦
 غزة

فـي  جراء إصابته بعيـار نـاري       المذكور  قتل   ٣٠/١٢
بـين عـدد مـن    الصدر عقب تجدد االشتباكات     

 .  المسلحين وجهاز الشرطة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حقالمال

 ٣١٠

 
 
 



 
 
 

  البيانات  )٢(ملحق رقم 



 المالحق

 ٣١٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المالحق
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 ١٠/٢/٢٠٠٥: التاريخ
 

 ول ــــحان ــــبي
 إستمرار حوادث اإلعتداء على مقرات السجون ومراكز التوقيف
 وقصور السلطات املختصة يف توفري احلماية للرتالء واملوقوفني

 
، قام عشرات املسلحني الفلسطينيني مبهامجة ١٠/٢/٢٠٠٥اخلميس يف حوايل الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم 

 وقد بدأ احلادث عندما إنتشر .، وقتلوا ثالثة من السجناء احملتجزين فيه"جممع السرايا"مركز إصالح وتأهيل غزة 
بالقرب من مقر السرايا، وإقتحموا مدخله دون ) آر يب جي(مسلحون بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية وقذائف 

قاومة تذكر من قبل احلراس الذين سيطر عليهم املهامجون، وقاموا بعد ذلك بتفجري اجلدار املالصق للسجن، م
ثائر ، حيث قاموا بإطالق النار على املوقوفين ٨واملداخل املؤدية إىل غرف السجناء، إىل أن وصلوا إىل غرفة رقم 

كما قام املهامجون . ا أدى إىل مقتلهما فوراً عاماً، مم٣١ جهاد صبحي املسارعة عاماً، و٣٥ مصطفى جودة
 عاما، واقتادوه إىل خميم الربيج، وقاموا بإطالق النار عليه أمام املواطنني، ٢٣ حسني سليمان أبو يوسفبإختطاف 

 .مما أدى إىل وفاته
 

العامني  خالل اهليئةإنّ حادث اإلعتداء املذكور على سجن غزة املركزي ليس األول من نوعه، فقد رصدت 
 :األخريين عدداً من حوادث اإلعتداء املشاة، فيما يلي أبرزها

 عاماً، من سكان ٣٣ كايد موسى شلباية، قام ثالثة مسلحون ملثمون بإختطاف املوقوف ٦/٧/٢٠٠٣بتاريخ ) ١
 نارية أدت إىل خميم األمعري، من نظارة حمكمة رام اهللا، وإقتادوه اىل خارج مبىن احملكمة، وأطلقوا عليه عدة أعرية

 .وفاته على الفور
، متّ إطالقه من )آر يب جي(، تعرض مركز غزة لإلصالح والتأهيل اىل هجوم بصاروخ ٢٤/٧/٢٠٠٣بتاريخ ) ٢

 . اجلهة الغربية للمركز، مما أسفر عن إصابة عشرة نزالء جبروح أثناء تواجدهم يف ساحة املركز
 ٢٨إسعيد  عوين حممد غامنز غزة لإلصالح والتأهيل الرتيل ، قتل يف داخل مبىن مرك٢٨/١٢/٢٠٠٣بتاريخ ) ٣

وقد تبني . عاماً، من خميم املغازي، بعد إصابته بثالثة أعرية نارية أطلقها عليه مسلح كان يرتدي زي الشرطة املدنية
 .هالحقاً أنّ عملية القتل جاءت على خلفية ثأر، وأنّ الفاعل هو شقيق الشخص الذي مت إدانة إسعيد بقتل

، إقتحمت جمموعة مسلحة مركز غزة لإلصالح والتأهيل، وقامت بتحرير ثالثة سجناء ٢١/٤/٢٠٠٤بتاريخ ) ٤
 .٢٠٠٣كان موقوفني على خلفية مقتل الدبلوماسيني األمريكيني يف عام 

كز ، وعند الساعة احلادية عشرة ليالً، قامت جمموعة مسلحة بالبنادق والعصي بإقتحام مر٢٣/٧/٢٠٠٤بتارخ ) ٥
التوقيف التابع لشرطة احلاووز يف مدينة اخلليل، وقاموا حتت ديد السالح وإطالق النار يف اهلواء بتهريب مجيع 

 . كما قاموا بتحطيم حمتويات املركز وإتالف امللفات املوجودة فيه. املوقوفني يف املركز املذكور وعددهم سبعة
سام سجن غزة املركزي مما أسفر عن إصابة ستة نزالء ، وقع إنفجار يف داخل أحد أق٢/٨/٢٠٠٤بتاريخ ) ٦

ويف هذه األثناء إقتحمت جمموعة من املسلحني املستشفى، . بإصابات خمتلفة، نقلوا على إثرها اىل املستشفى
 .وأطلقوا النار على ثالثة من الرتالء اجلرحى، مما أسفر عن وفام



 المالحق

 ٣١٤

زي جنود إسرائيليني، مركز إصالح وتأهيل نابلس،  مسلحاً، متنكرون ب١٢، إقتحم ١/١٠/٢٠٠٤بتاريخ ) ٧
 سليمان حممد عطا هللا حشاشوقاموا بإقتياد عدد من املوقوفني وأطلقوا النار عليهم، مما أسفر عن مقتل املوقوفني 

، من خميم عني بيت املاء، وأصيب أحد حراس السجن برصاصتني يف حممود علي حسن معروفمن خميم بالطة، و
ويف اليوم التايل قام عدد من أهايل أحد املغدورين بإقتحام مقر املركز، وإعتدوا على . ناة من السجنبطنه، وفر اجل

 .حراسه بالضرب
، ويف أعقاب إعتصام إحدى العائالت اليت كانت تطالب بإعدام شخص متهم بقتل أحد ٤/١١/٢٠٠٤بتاريخ ) ٨

آر يب (ز غزة لإلصالح والتأهيل بالقنابل اليدوية وقذائف أبنائها، قامت جمموعة من املسلحني امللثمني مبهامجة مرك
 ).جي

 
 : تشري إىل النتائج التاليةاهليئةإنّ جممل احلوادث اليت جرت، واليت متّ رصدها وحتليلها من قبل 

١ .ا تفتقر مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز التوقيف والنظارات التابعة للشرطة إىل احلماية الكافية اليت من شأ
 .منع وقوع أي إعتداءات عليها، وهذا ناجم عن ضعف اجلاهزية الالزمة حلراستها وتوفري األمن فيها

رغم وقوع العديد من أحداث اإلعتداء على السجون ومراكز التوقيف يف مناطق خمتلفة، ورغم تشكيل العديد . ٢
العرب من أية جهة معنية، كما مل يتم إختاذ من جلان التحقيق يف هذه احلوادث، إالّ أنه مل يتم حىت اآلن إستخالص 

إضافةً إىل عدم حتويل املسؤولني عن تلك احلوادث للعدالة، مما شجعهم على القيام بإعتداءات . أية إجراءات وقائية
 .أخرى

منها خلفيات ثأرية، وأخرى .  أنّ هذه احلوادث تأيت على عدة خلفياتاهليئةيتضح من املعطيات املتوفرة لدى . ٣
 ريب موقوفني جنائيني، ويف حاالت عديدة تورطت تنظيمات فلسطينية يف هذه اإلعتداءات، مما يزيد من دف

 .خطورة هذه احلوادث نظراً لوقوف جهات منظمة وراءها
 

، وإذ تدين وتستنكر كلّ مظاهر الفوضى املدنية والفلتان األمين، ويف اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوف املواطنإنّ 
مقدمتها ظاهرة اإلعتداء على حياة املوقوفني والسجناء يف مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز التوقيف، واليت كان 

، فإنها تؤكّد على ضرورة ١٠/٢/٢٠٠٥آخرها حادث اإلعتداء على مركز إصالح وتأهيل غزة اليوم اخلميس 
 : قيام السلطة التنفيذية بواجباا، وعلى وجه اخلصوص ما يلي

 تشكيل جلنة حمايدة ومستقلة للتحقيق يف كلّ حوادث اإلعتداء على مراكز التوقيف والسجون خالل العامني )١
األخريين، وذلك لتحديد األسباب والعوامل اليت أدت إىل تنامي هذه الظاهرة، وحتديد اجلهات املقصرة يف القيام 

 . التوقيف، وعدم مالحقة اجلناةبواجباا يف توفري احلماية األمنية الالزمة للسجون ومراكز
التحقيق يف األسباب والدوافع اليت حالت دون قيام أفراد قوات األمن املتواجدين يف سرايا غزة حلظة إقتحام ) ٢

 تشري إىل اهليئةاملركز بواجبام يف الدفاع عن السجن وعن املوقوفني فيه، خاصةً وأنّ املعطيات املتوفرة لدى 
 . يف مواجهة املعتدينحدوث تباطؤ غري مربر

وجوب قيام جملس الوزراء بتوفري اجلاهزية الالزمة جلهاز الشرطة حىت يتمكن من القيام بواجبها يف محاية ) ٣
 .السجون ومراكز التوقيف على أكمل وجه، خاصة أنّ هذه اجلهات تعاين من نقص كبري يف املعدات والتدريب

 بضرورة تسريع اجلهات القضائية املختصة يف الفصل اهليئة، تطالب لتفادي تكرار وقوع حوادث إعتداء مشاة. ٤
 .يف ملفات املوقوفني على خلفيات خمتلفة
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 ٧/٣/٢٠٠٥: التاريخ
 

 ولـــان حــبيـ
 إستمرار حالة الفلتان األمين

 يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
 

نية خالل الفترة األخرية، وتعرض عدد من املواطنني تزايدت حالة الفلتان األمين يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطي     
واملمتلكات إلعتداءات خمتلفة، وقع الكثري منها من قبل أفراد مسلحني غري معروفني أو معرويف اهلوية، وطالت هذه 

 مواطناً ٢٠، قتل ما يزيد عن ٢٠٠٥فخالل الفترة البسيطة من العام     . اإلعتداءات مواقع وشخصيات رمسية خمتلفة    
ى خلفية التعاون مع سلطات اإلحتالل أو أثناء شجارات عائلية وبإستخدام األسلحة النارية غري املرخصة، كان          عل

، ٦/٣/٢٠٠٥ عاما، ويعمل يف جهاز املخابرات العامة، بتـاريخ          ٢٥آخرها مقتل املواطن فادي سامي جبارين،       
، قام أحد نشـطاء     ١/٣/٢٠٠٥وبتاريخ  . ينوذلك نتيجة إطالق النار عليه من قبل أحد أفراد جهاز الدفاع املد           

اإلنتفاضة يف مدينة جنني بإطالق النار على السيارة اليت كان يستقلها وزير الداخلية الفلسطيين يف مدينة جـنني،                 
كما أمطر املذكور سيارة الوزير بوابل من زخات الرصاص، عندما كان الوزير يستعرض جمموعة من األمن الوطين 

 -ويف نفس اليوم، قامت جمموعة من الطلبة مبحاصرة رئيس جامعة األزهـر           . عام لألجهزة األمنية  يف ساحة املقر ال   
غزة يف مكتبه، وعاثو فسادا يف ممتلكات اجلامعة، إحتجاجا على إختاذ رئيس اجلامعـة عـدداً مـن القـرارات                    

اد الشرطة وأحد املواطنني    ، وقعت مشادة كالمية بني أفر     ٢٧/٢/٢٠٠٥وبتاريخ  . واإلجراءات اإلدارية يف اجلامعة   
يف مدينة نابلس، الذي يستقل سيارة غري قانونية، تطور األمر فيما بعد، عندما تدخل عـدد مـن املسـلحني يف              

. املوضوع وقاموا بإطالق النار يف اهلواء وأمام مركز الشرطة، وطالبوا أفراد الشرطة مبغادرة منطقـة األحـداث                
موعة مسلحة بإطالق النار على مرتل عضو الس التشـريعي، الـوزير       ، قامت جم  ٤/٣/٢٠٠٥وأخريا، وبتاريخ   

 . شارع اإلرسال، ما أدى إىل تضرر نوافذ مرتله واملنازل ااورة-السابق، مجيل الطريفي، الكائن يف رام اهللا
 

ختصة، ودون  لقد وقعت هذه احلوادث ومثلها الكثري، دون أن حتظى باإلهتمام الالزم من السلطات الفلسطينية امل              
 . أن يتم مالحقة املسؤولني عن هذه احلوادث أو حماسبة املسؤولني عنها

 
اهليئـة   من أجل حتقيق اإلستقرار السياسي املنشود، والقيام خبطوات فعلية وجادة حلماية أمن وأمان املواطن، فإنّ      

 : على ما يليبوالدؤو تطالب احلكومة الفلسطينية بالعمل اجلاد الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن
 

ضرورة إعادة اإلعتبار الفوري للمؤسسات الفلسطينية، املؤسسة األمنية، املؤسسات العقابية، وكـذلك             .١
 .تنشيط دور الس التشريعي الفلسطيين يف الرقابة على األجهزة األمنية الفلسطينية املختلفة

 تنظيم وتفعيل السلطة القضائية، حماكم ونيابة       ضرورة إختاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية الالزمة إلعادة       .٢
عامة، ومتكينها من ممارسة دورها، ويف مقدمتها النظر يف منازعات املواطنني بسرعة، وضـرورة إحتـرام      

 .وتنفيذ القرارات اليت تصدرها
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طنني ضرورة القيام بكافة اإلجراءات الالزمة لتفعيل دور األجهزة األمنية وتنشيط دورها يف محاية املـوا               .٣
بعامة واملؤسسات اخلاصة والعامة على السواء، ويف مقدمة هذه اإلجراءات التوحيد الفعلـي لألجهـزة               

وإىل أن يتم ذلك، جيب إخضـاع عمـل         . األمنية، وضع التشريعات الالزمة لتنظيم عمل هذه األجهزة       
 .فاء منهم فيهااألجهزة األمنية لرقابة القضاء، وحتديد فترة زمنية لوالية قادا، وتعيني األك

ضرورة متكني اجلهات الفلسطينية ذات العالقة، ويف مقدمتها جلان التحقيق املنبثقة عن الس التشريعي،               .٤
وجلان التحقيق اخلاصة املشكلة للتحقيق يف بعض األحداث، من القيام مبهامها بأمانة وموضوعية ونزاهة،              

  .ونشر حتقيقتها ونتائجها على املأل وتنفيذ توصياا
ضروري أن تقوم احلكومة الفلسطينية بإختاذ اإلجراءات الالزمة لتوفري أجواء مالئمة للحفاظ على حسن               .٥

 .سري العملية التعليمية يف اجلامعات الفلسطينية
ويف مقدمـة   . ضرورة أن تقوم احلكومة بإختاذ إجراءات جدية وملحوظة يف سبيل حتقيق األمن للمواطن             .٦

بة املسؤولني عن اإلعتداءات املختلفة اليت تقع علـى حيـاة وممتلكـات             هذه اإلجراءات مالحقة وحماس   
 .املواطنني
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 ١٨/٥/٢٠٠٥: التاريخ
 
 ــولبيـــان حـ

 استمرار مظاهر االنفالت األمين
 يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

 
األخرية اليت قام ا رئـيس السـلطة الوطنيـة           لإلجراءات   اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن    مع تقدير   

الفلسطينية على صعيد األجهزة األمنية، واليت هدفت إىل إصالح هذه األجهزة وإعادة توحيدها، وإحالة العديد من 
ضباطها إىل التقاعد، رغم ذلك فإن اهليئة ما زالت تنظر بقلق شديد إىل احلاالت املتكررة من مظاهر االنفـالت                   

راضي السلطة الوطنية الفلسطينية، واليت طالت العديد من املواطنني واملمتلكات، وتسببت يف إربـاك              األمين يف أ  
وما يزيد من القلق هو عدم متابعة هـذه  . الشارع الفلسطيين، وتوتر املناطق اليت حصلت فيها مثل هذه األحداث         

الت األمين، اليت يدفع مثنـها املـواطن        األحداث وحماسبة املسؤولني عنها، وعدم اجلدية يف مواجهة مظاهر االنف         
 .الفلسطيين بشكل عام

 
لقد رصدت اهليئة يف اآلونة األخرية العديد من األحداث، اليت ال ميكن وضعها إال يف سياق االنفـالت األمـين،                 

 :ومنها
١.                ديد قيام جمموعات من املسلحني، املعروفني غالبا، بتعطيل عملية االنتخابات يف أكثر من موقع، وحتت

، واالنتخابات احمللية يف بلدة عطارة  ١/٤/٢٠٠٥السالح، مثل انتخابات نادي شباب خميم بالطة بتاريخ         
، إضافة إىل قيام تسـعة مسـلحني      ١٣/٥/٢٠٠٥، وانتخابات نادي بيتونيا بتاريخ      ٥/٥/٢٠٠٥بتاريخ  

 مراكز التسجيل يف    ، وإغالق ٨/٥/٢٠٠٥مبهامجة مكتب جلنة االنتخابات املركزية يف دير البلح بتاريخ          
إن مثل هذه االعتـداءات تشـكل مصـادرة حلريـة     . حمافظة الوسطى بقطاع غزة حتت ديد السالح      

االنتخاب، وعدوانا على حق الشعب الفلسطيين يف اختيار ممثليه، إضافة إىل أا متثل سابقة خطرية مل                
 .االنتخابات الفلسطينية

، مما أدى إىل وفاة الفتاة      ٨/٤/٢٠٠٥قيام أحد املسلحني بإطالق النار على فتاة وخطيبها يف غزة بتاريخ             .٢
ورغم التوصل إىل حل بني عائلة الفتاة وجمموعة املسلحني، إال أن احلادث يشكل إنذارا على               . على الفور 

 .هذا الصعيد
 بإطالق النـار داخـل      ١٢/٤/٢٠٠٥مة بتاريخ   قيام جمموعة من املسلحني التابعني جلهاز املخابرات العا        .٣

مستشفى رام اهللا احلكومي، واإلعتداء بالضرب على عدد من األطباء واملمرضني، ممـا رافقـه العبـث                 
وبغض . مبمتلكات املستشفى وأجهزا الطبية، وإشاعة الفوضى داخل املستشفى وبني املرضى واملواطنني          

ذارا خطريا جتاه املؤسسات الطبية اليت جيب جتنيبـها املظـاهر       النظر عن خلفية احلادث، إال أنه يشكل إن       
 .املسلحة، علما أن هذا احلادث ليس األول من نوعه
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 بإطالق النار باجتاه مرتل عضو الس التشريعي عن دائـرة     ١٤/٤/٢٠٠٥قيام مسلحني جمهولني بتاريخ      .٤
أنه يشكل اعتداء على حرية الرأي      ورغم أن احلادث مل يصب به أحد، إال         . القدس أمحد البطش وسيارته   

 .والتعبري
، ١٥/٤/٢٠٠٥قيام عدد من املسلحني باالعتداء على إحدى مدارس بلدة كفر دان قضاء جنني بتـاريخ    .٥

واالعتداء على أحد املعلمني بالضرب، مما تسبب يف إشاعة الذعر بني التالميذ، األمر الذي يشكل عدوانا               
 .على املؤسسات التعليمية

إغالق وسـط  : الت االنفالت األمين واملظاهر املسلحة يف مدينة جنني، ومنها على سبيل املثال           تكرار حا  .٦
 من قبل مسلحني، وإغالق مكتب الس التشريعي، ومكتب مؤسسة رعاية     ١٧/٤/٢٠٠٥املدينة بتاريخ   

 املسلحة يوم   وقد بلغ األمر ذروته باملطاردة    . أسر الشهداء واجلرحى، ومصادرة مفاتيح املكاتب لعدة أيام       
 بني عناصر من الشرطة وعدد من املسلحني الذين قام أحدهم باختطاف سيارة للشرطة حتت ٩/٥/٢٠٠٥

 .ديد السالح، حيث رافق ذلك تبادل إلطالق النار بني الطرفني، وسادت حالة من الفوضى يف املدينة
اء حماكمة ثالثة متهمني بالقتـل يف       قيام جمموعة من عائلة واحدة باالعتداء على القضاة وهيئة القضاء أثن           .٧

، حيث قاموا مبالحقة القضاة والنيابة واحلراس، وأحدثوا فوضى         ٢/٥/٢٠٠٥سجن غزة املركزي بتاريخ     
 .بالغة يف ساحة السجن قبل أن يتمكن أفراد األمن من ضبط الوضع

اآلونة األخـرية،  تكرار حوادث القتل على خلفية شرف العائلة، األمر الذي حدث يف أكثر من موقع يف          .٨
 .مثل قيام أب بقتل ابنته يف رام اهللا، وقيام شاب بقتل شقيقتيه يف جبل املكرب

 
، ومن منطلق رسالتها اهلادفة إىل محاية حقوق اإلنسان، وبعد تكرار           اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن    إن  

سؤولية مل تعد تقع علـى عـاتق املعتـدين          مثل هذه األحداث من قبل أشخاص معرويف اهلوية غالبا، ترى أن امل           
إن عدم اجلدية   . فحسب، وإمنا أيضا على عاتق خمتلف اجلهات واألجهزة املسؤولة عن توفري األمن ومحاية املواطن             

يف حماسبة املسؤولني عن االنفالت األمين، وعدم منح القضاء دوره احلقيقي يف ذلك، يشجع على تكرار مثل هذه                  
 .ة، ويسيء إىل صورة اتمع الفلسطيين ونضاله من ناحية ثانيةاألحداث من ناحي

 
 ترى أن تصرحيات الشجب واالستنكار، وبيانات اإلدانـة هلـذه           اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن    إن  

ـ                  لطة األحداث، مل تعد تغين شيئا، وأن اخلطوة احلقيقية األوىل لتحقيق األمن واألمان للمواطن، تبدأ جبديـة الس
التنفيذية يف حماسبة املسؤولني عن اإلخالل بالقانون والنظام، وجدية القضاء يف ممارسة دوره الطبيعـي، وجديـة                 

 .الس التشريعي يف سن التشريعات املتعلقة باألجهزة األمنية
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 ١٢/٦/٢٠٠٥:التاريخ

 
 بيـــان حـــول

  تنفيذ عقوبة اإلعدام حبق أربعة حمكومني يف سجن غزة
  صدر حبق أحدهم حكماً من قبل حمكمة أمن الدولة

 
مت يف ساعات صباح اليوم الباكر يف سجن غزة املركزي تنفيذ حكم اإلعدام حبق أربعة مواطنني صدرت حبقهم 
أحكاماً باإلعدام، أحدهم صدرعليه احلكم من قبل حمكمة أمن الدولة، واألشخاص الذين مت تنفيذ حكم اإلعدام 

 :م، هم
داوود خواجة ، من سكان خميم الشاطىء ، صدر حبقه حكم باإلعدام من قبل حمكمة أمن الدولة حممد  .١

 . بتهمة القتل١١/٩/٢٠٠٠العليا يف مدينة غزة بتاريخ 
وائل شعبان الشوبكي، من مدينة غزة، صدر حبقه حكم باإلعدام من قبل احملكمة املركزية بتاريخ  .٢

 . بتهمة اخلطف والقتل١٥/٣/١٩٩٦
ليل مسلم، من سكان مدينة خانيونس، صدر حبقه حكم باإلعدام من قبل حمكمة اجلنايات الكربى صالح خ .٣

 . بتهمة القتل٢٥/١/١٩٩٦بتاريخ 
عودة حممود أبو عزب من سكان مدينة خانيونس، صدر حبقه حكم باإلعدام من قبل احملكمة املركزية  .٤

 .   بتهمة اخلطف والقتل واإلغتصاب٣١/١٠/١٩٩٥بتاريخ 
 

 من قبل ذوي املواطن وائل شعبان الشوبكي، والذي نفذ حبقه حكم اإلعدام، أنه مل يتم إعالمهم اهليئة علمت لقد
بشكل مسبق عن موعد تنفيذ حكم اإلعدام، كما مل يتم تأكيد حكم اإلعدام هلم من قبل أي جهة رمسية حىت 

قارب احملكوم عليه باإلعدام أن يقابلوه قبل ساعات ظهر اليوم، مبا يتناىف مع أحكام القانون النافذ الذي يتيح أل
 .املوعد املعني لتنفيذ احلكم

 
 إذ تعارض فرض عقوبة اإلعدام بصورة مبدئية، ومن منطلق واجبها اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن،إنّ 

ة عادلة، وأن حياكم يف محاية احلقوق واحلريات األساسية، ويف مقدمة ذلك احلق يف احلياة، واحلق يف حماكم
الشخص أمام قاضيه الطبيعي، ترى أن عقوبة اإلعدام هي عقوبة قاسية، وال ميكن التراجع عنها يف حال تنفيذها، 
وأنّ اإلجتاه الغالب لدى الكثري من اتمعات الدميقراطية مييل حنو إلغاء هذه العقوبة، واإلستعاضة عنها بعقوبة 

 .احلبس مدى احلياة
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، وإذ ندرك حجم وخطورة حالة الفلتان األمين الذي تشهده األراضي الفلسطينية وضرورة إختاذ أقسى اهليئةإننا يف 
العقوبات حبق من تثبت إدانتهم يف جرائم خطرية، نناشد الرئيس حممود عباس بإستخدام حقه الدستوري بعدم 

سابقة، وعلى وجه اخلصوص تلك املصادقة على أي حكم جديد من أحكام اإلعدام الصادرة خالل الفترة ال
األحكام الصادرة عن حماكم أمن الدولة العليا، كوا حماكم شكلت بصورة غري قانونية، وغري مؤهلة، وال تتوافر 

 ويف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، القوانني الفلسطينيةلديها أدىن ضمانات احملاكمة العادلة املنصوص عليها يف 
يعاز للجهات املختصة بإعادة حماكمة مجيع احملكومني مبوجب قرارات صادرة عن حماكم أمن ونأمل من الرئيس اإل

الدولة، والنظر يف ملفام مرةً أخرى من قبل قاضيهم الطبيعي، وهي احملاكم النظامية املختصة، واملشكلة قبل وقوع 
 . اجلرمية
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 ٢٢/٦/٢٠٠٥: التاريخ
 

 بيـــان حـــول
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية/ س قرار الرئيس حممود عبا

 بإعادة النظر يف األحكام الصادرة عن حماكم امن الدولة
 

 بقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حممود عباس، والقاضي اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن ترحب 
تها اإلعدام أمام احملاكم اجلنائية العادية والـيت        بإعادة حماكمة مجيع املدانني من قبل حمكمة أمن الدولة جبرائم عقوب          

 لفخامته يف رسالة اهليئةتتوفر فيها ضمانات احملاكمة العادلة، وذلك كون أن قرار الرئيس جاء منسجماً مع مطالبة 
، مبناسبة تنفيذ أحكام باإلعدام حبق أربعة مواطنني يف سجن غزة املركزي بتـاريخ           ١٤/٦/٢٠٠٥وجهتها بتاريخ   

، واليت عربت فيها عن أملها بأن يوعز الرئيس للجهات املختصة بإعادة حماكمة مجيع احملكـومني                ١٢/٦/٢٠٠٥
 .مبوجب قرارات صادرة عن حماكم امن الدولة، والنظر يف ملفام من قبل قاضيهم الطبيعي

 
يف هذا الشـأن إىل الـرئيس    مراراً وتكراراً يف تقاريرها السنوية املتالحقة، ويف مذكرات بعثتها     اهليئةلقد طالبت   

حيـث   ،١٤/٤/٢٠٠٣ الراحل ياسر عرفات، بإلغاء حماكم أمن الدولة، وبقيت تكرر مطالبتها بذلك إىل تاريخ              
 السلطة الوطنية ألغـت     أنّ اهليئةخالل لقاء متلفز نظمته     ، هاين احلسن،    األسبقوزير الداخلية   وألول مرة   صرح  

 . حماكم أمن الدولة
 

 وبعثت بالعديد من املذكرات إىل كل من رئيس جملس الوزراء،           اهليئةء حماكم امن الدولة، عادت      ومنذ تأكيد إلغا  
رئيس الس التشريعي، ورئيس جملس القضاء األعلى، طالبت فيها يف ضوء اخللل القانوين الذي إكتنف تشـكيل   

، بإختـاذ  مات احملاكمة الرتيهة والعادلةمقوإىل وعمل حمكمة أمن الدولة العليا، وإفتقار احملاكمات اليت متت أمامها    
اإلجراءات الالزمة لضمان إعادة النظر يف قضايا املوقوفني يف السجون الفلسطينية بناء على قرارات صادرة عـن                 

 .حمكمة أمن الدولة العليا وإعادة حماكمتهم أمام احملاكم املختصة
 

ية املذكور، وما تضمنه أيضاً من دراسة باقي قـرارات          إذ ترحب بقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطين      اهليئة،  إن  
حماكم أمن الدولة األخرى اليت ال تتضمن عقوبة اإلعدام، لتؤكد على ضرورة مباشرة النظر يف هذه امللفات بصورة 
سريعة، كما تعترب قرار الرئيس خطوة هامة تنسجم مع الوعود اليت قطعها على نفسه يف برناجمه اإلصالحي فيمـا               

 .ق بتعزيز إستقالل السلطة القضائية الفلسطينية، واحلفاظ على أمن املواطن وحقه باحلياة الكرميةيتعل
 
 

 
 



 المالحق

 ٣٢٢



 المالحق

 ٣٢٣

 ٢/٨/٢٠٠٥التاريخ 
  حـــولبيـــان

 حادث االعتداء على مرتل النائب العام
 يف السلطة الوطنية الفلسطينية

 
يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ألقيت مساء استمراراً لتفشي ظاهرة االنفالت األمين، وانعدام سيادة القانون 

 قنبلة يدوية على مرتل السيد النائب العام يف السلطة الوطنية الفلسطينية حسني أبو ١/٨/٢٠٠٥يوم االثنني املوافق 
د عاصي الواقع يف حي الصربة مبدينة غزة، مما أحدث أضراراً يف املرتل دون أن يصاب النائب العام أو أي من أفرا                    

 .عائلته بأذى
 

 تدرك أن استهداف مرتل النائب العام ميثل اعتداًء على النائب العام            اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن    إن  
وإذ . بشخصه، واعتداًء مباشراً على العدالة وسيادة القانون وحكم القضاء يف مناطق السلطة الوطنية الفلسـطينية              

 هلذا احلادث، فإا تطالب األجهزة املكلفة حبفظ النظام واألمن يف مناطق السـلطة   عن رفضها وإدانتها اهليئةتعلن  
الوطنية الفلسطينية بضرورة توفري احلماية الكافية لألطر القضائية وحتصينها من أية اعتداءات قد تقع عليها مستقبالً، 

رتكيب هذه االعتداءات وتقـدميهم     وعدم االكتفاء فقط بتوفري احلماية بعد وقوع االعتداءات، وكذلك مالحقة م          
 .  للمحاكمة

 
إن حادثة االعتداء على النائب العام متثل استمراراً حلالة االنفالت األمين يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية واليت 
متثلت يف وقوع العديد من احلوادث، من قتل مواطنني، واعتداء على السالمة اجلسدية لبعض الشخصيات العامة،                

اختطاف ضباط يعملون يف األجهزة املكلفة حبفظ النظام واألمن يف السلطة الوطنية الفلسـطينية، واختطـاف                و
 . مواطنني أجانب يعملون يف املؤسسات الدولية، أو يف املؤسسات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية
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 ٣٢٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المالحق

 ٣٢٥

 ٣/٨/٢٠٠٥: التاريخ
 

 ول ـــحان ـــبي
 استمرار ظاهرة االنفالت األمين

 اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن تطالب بإجراء
 حتقيق فوري يف مالبسات حادث االعتداء على املستشار الصوراين

                 
 

يوم رئيس جملس القضـاء   أن االعتداء الذي استهدف الاهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن تعترب   -رام اهللا   
األعلى يف السلطة الوطنية الفلسطينية املستشار زهري الصوراين، بإلقاء قنبلة أمام مرتله الكائن يف حي الرمال مبدينة                 

 سـاعة،   ٢٤غزة، إمنا ميثل اعتداء على سلطة القضاء وسيادة القانون ال سيما وأنه احلادث الثاين من نوعه خالل                  
 .ل مرتل النائب العام حسني أبو عاصي يف مدينة غزةفقد استهدف احلادث األو

 
 خبطورة بالغة لإلعتداء الذي تعرض له املستشار الصوراين ملا ميثله اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن  وتنظر  

 . هذا االعتداء من استخفاف بالعدالة والسلطة القضائية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
 

 رفضها وإدانتها الشديدة هلذا اإلعتداء اآلمث، فإا تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بتوفري احلماية            اهليئة وإذ تكرر 
الكافية لألطر العاملة يف نطاق السلطة القضائية، وحتصينها من أية اعتداءات قد تقع عليها وذلك لتمكينها مـن                  

 اهليئة بوجوب التحقيق الفوري واجلدي يف مالبسات        وكذلك تطالب . القيام بواجبات عملها دون خوف أو حتيز      
 .حادث االعتداء على املستشار الصوراين وإحالة اجلناة إىل العدالة

 
وأشارت اهليئة يف بيان صدر يف وقت سابق إىل أن حوادث االعتداء على رموز السلطة القضائية هي مبثابة سلسلة                 

طق السلطة الوطنية الفلسطينية، واليت جتلت يف قتل مـواطنني          حلقات من حالة االنفالت األمين والفوضى يف منا       
 . أبرياء، واعتداء على سالمتهم اجلسدية وممتلكام
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 ٣١/١٢/٢٠٠٥ – ١/١/٢٠٠٥ الفترة الواقعة بني خالل اهليئة لقتها اليت تشكاوىعدد ال
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  امليداينبواسطة الباحث 
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 بواسطة الباحث 
 امليداين
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 احملتويــات
 
 
 رقم الصفحة 

 i تقدمي املفوض العام 
 iii مقدمة املدير العام 
 امللخص التنفيذي

 
V 

 ١ وضع حقوق املواطن الفلسطيين: الباب األول
 ٣  يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية حقوق املواطنوضع: الفصل األول
 ٣ مقدمة

 ٤ احلق يف احلياة والسالمة الشخصية
 ١٣  احلرية الشخصيةاحلق يف

 ٢٣ احلريات العامة يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
 ٣٤ احلق يف التعليم

 ٤٤ احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه
 ٥٢ احلق يف السكن

 اإلستنتاجات والتوصيات
 

٥٨ 

   ٦٣ متابعات الشكاوى: الفصل الثاين
 ٦٣ مقدمة

 ٦٤ ى اليت تتابعها اهليئةأنواع الشكاو: أوالً
 ٦٥ أنواع الشكاوى اليت خترج عن نطاق إختصاص اهليئة: ثانياً
 ٦٥ كيفية تلقي ومتابعة الشكاوى: ثالثاً
 ٦٦ مراحل متابعة الشكاوى: رابعاً

 ٦٨ ٢٠٠٥الشكاوى اليت متت متابعتها خالل عام : خامساً
 ٦٩ ٢٠٠٥الل عام توزيع الشكاوى على اجلهات املشتكى عليها خ: سادساً
 ٧٠ )األجهزة املدنية(توزيع الشكاوى على الوزارات واجلهات الرمسية : سابعاً
 ٧٨ إحصاءات حول توزيع الشكاوى الواردة للهيئة: ثامناً
 ٧٩ )التحقيق امليداين(عملية املتابعة امليدانية : تاسعاً
 ٨٢ زيارات مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز التوقيف: عاشراً

 ٨٨ احلق يف إجراءات قانونية عادلة: حادي عشر
 ٩٧ التعذيب وإساءة املعاملة: ثاين عشر

 النتائج والتوصيات
 

٩٨ 



 ١١١ حالة السلطات الفلسطينية الثالث: الباب الثاين
 ١١٣ السلطة التشريعية: الفصل األول
 ١١٣ مقدمة

 ١١٥ )، اللجان والطاقم اإلداريالعضوية(املكونات األساسية للمجلس التشريعي : اجلزء األول
 ١٢٥ ٢٠٠٥ خالل عام  التشريعياألداء التشريعي للمجلس: اجلزء الثاين
 ١٣٣ ٢٠٠٥األداء الرقايب للمجلس التشريعي خالل عام : اجلزء الثالث

 اخلامتة والتوصيات
 

١٤٥ 

 ١٤٩  ومنظومة العدلالسلطة القضائية: الفصل الثاين
 ١٤٩ مقدمة وخلفية عامة

 ١٥٠ تطورات حركة اإلصالح القضائي: البند األول
 ١٥٣ التطورات التشريعية يف جمال القضاء النظامي: البند الثاين
 ١٥٧ التطورات البنيوية يف جمال القضاء النظامي: الند الثالث
 ١٦٣ التطورات يف جمال أداء القضاء النظامي: البند الرابع

 ١٦٨  األخرىحالة اجلهات القضائية: البند اخلامس
 ١٧٣ حالة أجهزة العدل املختلفة : البند السادس

 اخلامتة والتوصيات
 

١٨١ 

 ١٨٥ السلطة التنفيذية : الفصل الثالث
 ١٨٥ مقدمة 

 ١٨٦ البنية العامة للسلطة التنفيذية : أوالً
 ١٨٩ السياسات العامة للسلطة التنفيذية : ثانياً
 ١٩٢ السياسات األمنية: ثالثاً
 ١٩٤ السياسات املالية للسلطة التنفيذية : رابعاً

 ١٩٥ السياسات التشريعية للسلطة التنفيذية: خامساً
 إستنتاجات وتوصيات: خامتة

 
١٩٨ 

اإلنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطنني الفلسطينيني وأثرها على أداء أجهزة : الباب الثالث
 السلطة الوطنية الفلسطينية

 
٢٠١ 

 ٢٠٥ اإلنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطنني الفلسطينيني: ولالفصل األ
 ٢٠٥ الوضع القانوين لألراضي الفلسطينية: أوالً
 ٢٠٧ خطة الفصل اإلسرائيلي األحادي اجلانب يف قطاع غزة : ثانياً
 ٢١٠ إنتهاك احلق يف احلياة: ثالثاً
 ٢١٤ المة البدنيةاحلق يف احلماية من التعذيب واألمن الشخصي والس: رابعاً

 ٢١٥ اإلعتداء على األطقم الطبية وإنتهاك احلق يف الصحة: خامساً



 ٢١٧ اإلعتداءات اإلسرائيلية على املمتلكات الفلسطينية اخلاصة والعامة : سادساً
 ٢٢٢ اإلعتداء على احلريات: سابعاً
 اجلدار الفاصل: ثامناً
 

٢٢٨ 

 ٢٣٣ لية على أداء السلطة الوطنية الفلسطينيةأثر اإلنتهاكات اإلسرائي: الفصل الثاين
 ٢٣٣ الوضع القانوين لألراضي الفلسطينية احملتلة يف ضوء القانون الدويل: أوالً
 ٢٣٤ ينيةاإلنتهاكات اإلسرائيلية للسيادة الفلسط: ثانياً

 ٢٤١ أثر اإلنتهاكات اإلسرائيلية على التنمية يف أراضي السلطة الوطنية
 ٢٤٧ ت اإلسرائيلية على اخلدمات املقدمة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية للمواطننيأثر اإلنتهاكا

 ٢٥٢ اإلنتهاكات اإلسرائيلية وتفشي ظاهرة اإلنفالت األمين يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
 ٢٥٤ أثر جدار الفصل العنصري على حقوق املواطنني الفلسطينيني: دراسة حالة خاصة

 ةاخلامت
 

٢٦٠ 

 ٢٦٣ تعريف باهليئة وأنشطتها: الباب الرابع
 ٢٦٥ تعريف باهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن : الفصل األول

 ٢٦٥ اإلطار القانوين: أوالً
 ٢٦٦ جماالت عمل اهليئة: ثانياً
 مكاتبها ومتويلها: إدارة اهليئة: ثالثاً

 
٢٧١ 

 ٢٧٣ ٢٠٠٥م نشاطات اهليئة خالل عا: الفصل الثاين
 ٢٧٣ التقارير القانونية: أوالً
 ٢٧٦ التقارير اخلاصة: ثانياً
 ٢٨٥ مراجعة القوانني: ثالثاً
 ٢٨٩ التوعية اجلماهريية: رابعاً

 نشاطات التشبيك والعالقات العامة : خامساً
 

٢٩٣ 

 ٢٩٧ املالحق
 ٢٩٩ ٢٠٠٥ان األمين وفوضى السالح خالل عام املواطنون الفلسطينيون الذين قتلوا على خلفية الفلت): ١(ملحق رقم 
 البيانات): ٢(ملحق رقم 
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 ٣٣٧ منشورات اهليئة
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 تقديـــم
 
 

ليس هناك أدىن شك بأن النظام السياسي الفلسطيين قد دخل منعطفاً هاماً إثر ما متخضت عنه انتخابات الس 
 . من نتائج٢٠٠٦ كانون الثاين ٢٥التشريعي يوم 

 
اء و مما ال شك فيه أيضاً أن ذلك سيترك آثاراً على مسرية اإلصالح الداخلي وبناء املؤسسات، وحماوالت بناء قض

مستقل نزيه وكفؤ، وكبح مجاح االنفالت األمين، والتمكني لسيادة القانون أن تأخذ مداها، ووضع أسٍس متينٍة 
وكل ذلك له بالضرورة تداعيات . حلكٍم رشيٍد، يضع حداً لسوء استخدام املنصب العام، والفساد وهدر املال العام

 .ة، بكل مستوياا وإداراا وأجهزا، املدنية منها واألمنيةوآثار على حقوق املواطن الفلسطيين جتاه سلطته الوطني
 

لكن التحدي األكرب الذي يواجه حقوق املواطن الفلسطيين يبقى مرتبطاً مبا يواجه احلقوق اجلماعية للشعب 
الفلسطيين أمام املخططات اإلسرائيلية، اليت أصبحت معلنةً، وجيري فرضها على أرض الواقع الفلسطيين بقوة 

فاإلسرائيليون ماضون بزخم متسارع حنو فرض حٍل من شأنه تصفية املشروع الوطين . االحتالل وجرافاته
الفلسطيين، الطامح إىل إاء اإلحتالل اإلسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة، والسيادة على كامل التراب 

 .الوطين الفلسطيين يف الضفة الغربية و قطاع غزة
 

جهة هذا الوحش االحتاليل واإلحاليل والعنصري الكاسح، والذي ميضي متحلالً من أية قيود أو قوانني، ويف موا
 ضغوط، إنْ وجدت أصالً، بل وبغطاء ومحاية تامة من اإلدارة األمريكية، وصمٍت متواطٍئ من ةوغري عابئ بأي

يعاين املواطن الفلسطيين من التنكيل يف مواجهة كل ذلك ... اتمع الدويل، وعجٍز فاضح  من النظام العريب
، ومن املعاناة واإلذالل، ومن انتهاك احلقوق، ومصادرة األرض واملمتلكات، وتدمري البىن التحتية، اقتصاديا ياملنهج

ولن يتمكن الشعب الفلسطيين من الصمود . واجتماعياً ومؤسساتياً، ما ال مثيل له يف أي بقعٍة من الكرة األرضية
ك ما مل يتم متكني البناء الداخلي للمجتمع الفلسطيين، وصياغة رؤية مشتركة تقودنا بثقة وأمان، وسط أمام كل ذل

 .كل هذه التحديات
 

 رسالتها ومسريا، وتراكم جتربتها الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن اهليئةويف وسط كل هذا اخلضم تواصل 
 إليه املواطن يف وجه أي تعسف للسلطة، وكلجنة وطنية حلقوق الرائدة يف وطننا العريب، كديوان مظامل يلوذ

اإلنسان تكون رقيباً، يعمل على ضمان مالءمة التشريعات والقانون واألنظمة الفلسطينية للمعايري واملواثيق الدولية 
 .حلقوق اإلنسان
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م ودعم لدورها هذا، ولعل أهم  أن تلقى من النظام السياسي الفلسطيين ما حتتاجه وتستحقه من احترااهليئةوتتطلع 
، والذي سبق وأن مت "اهليئة"خطوة يف هذا االجتاه ستأيت من خالل الس التشريعي لدى مناقشته وإقراره لقانون 

 .تقدميه للمجلس التشريعي املنصرم، ومل تتح فرصة مناقشته وإقراره خالل دورة انعقاده األخرية
 

 ٢٠٠٥ادي عشر هذا عن وضع حقوق املواطن الفلسطيين خالل العام تقريرها السنوي احل" اهليئة"وإذ تصدر 
املاضي، فإا تضعه بني يدي رئيس السلطة الوطنية، والس التشريعي، والوزارة الفلسطينية، ومؤسسات اتمع 

أن يشكل املدين، ووسائل اإلعالم، واملواطن الفلسطيين أينما كان، وكل جهة معنية بالشأن الفلسطيين، على أمل 
 .هذا التقرير مدخالً لتناوٍل جاد لكل ما ورد فيه من توثيق وحتليل وتوصيات

 
 والطاقم القانوين، ولكل اهليئةوال يسعين إال أن أتقدم بامسي وباسم جملس املفوضني، بالشكر والتقدير إلدارة 

. اهليئةوي هذا، أو يف كافة نشاطات املوظفني والعاملني، ملا بذلوه ويبذلونه من جهد، سواء يف إصدار التقرير السن
املمثلية النروجيية، املمثلية (كما أتقدم باسم جملس املفوضني بالشكر والتقدير لتجمع الدول اخلمس املاحنة 

 لثالث اهليئة، اللتزامها بالدعم املشترك لربنامج )السويسرية، املمثلية السويدية، املمثلية الدمناركية و املمثلية اهلولندية
 .وات أخرىسن
 

 امـ                                                                                    املفوض الع
 ممدوح العكر.                                                                                     د
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 ةــــمقدم
 
 

 -١/١يتناول التقرير السنوي احلادي عشر وضع حقـوق املـواطن الفلسـطيين عـن الفتـرة الواقعـة بـني                     
ويصدر هذا التقرير يف فترة تشهد حتوالت جذرية يف النظام السياسي الفلسطيين، األمر الذي ال             . ٣١/١٢/٢٠٠٥

وتأمل اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن أن       . عكس على حقوق املواطن، وعلى املستويات املختلفة      بد أن ين  
 .يكون هذا االنعكاس إجيابيا، وأن يتجسد بصورة فعلية يف دعم حقوق املواطن ومحايتها، وترسيخ ثقافتها

 
ت له حقوق املواطن الفلسطيين خالل عـام        يتكون هذا التقرير من أربعة أبواب، تتضمن توثيقا وحتليال ملا تعرض          

وإذ تعتـز اهليئـة   . ، سواء على صعيد تطور هذه احلقوق، أو على صعيد االنتهاكات اليت تعرضـت هلـا     ٢٠٠٥
الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن مبواصلة إصدار تقاريرها السنوية، فإا تـدعو إىل وضـع حقـوق اإلنسـان       

ن سلم أولويات احلكومة القادمة، وذلك إىل جانب األولويات األخرى املتعلقـة            الفلسطيين يف مرتبة متقدمة ضم    
 .بالشأن السياسي الفلسطيين من ناحية، ومواجهة الفساد حبزم من ناحية ثانية

 
، حصلت أحداث مهمة أثّرت، بشكل أو بآخر، على الوضع الفلسطيين عامة، وحقوق املواطن              ٢٠٠٥خالل عام   

إجراء االنتخابات الرئاسية الفلسطينية، وتشكيل حكومة جديدة، وإجراء ثالث مراحل من منها . الفلسطيين خاصة
، علما أن االنتخابات التشريعية اليت كانت مقررة ٢٠٠٤االنتخابات احمللية، بعد إجراء املرحلة األوىل يف اية عام         

 االنسحاب اإلسرائيلي مـن     تنفيذ:  ومن هذه األحداث أيضا    ٢٥/١/٢٠٠٦.١، مت تأجيلها إىل     ١٧/٧/٢٠٠٥يف  
، ومواصلة سلطات االحتالل بناء اجلدار الفاصل يف الضـفة          ٢٠٠٥أغسطس  / قطاع غزة منذ منتصف شهر آب     

 .الغربية، األمر الذي ضاعف حجم وشدة االنتهاكات اإلسرائيلية حبق الشعب الفلسطيين عامة
 

 الفلسطيين، منها االنفالت األمين الذي دفع        أيضا، تصاعدت بعض الظواهر اخلطرية يف اتمع       ٢٠٠٥وخالل عام   
مثنه املواطن الفلسطيين بشكل عام، والذي انعكست آثاره على خمتلف جماالت احلياة الفلسطينية، حيث طال األفراد 
 .واملؤسسات واألجانب، وأدى يف كثري من األحيان إىل الوفيات واإلصابات، وختريب املمتلكات العامة واخلاصة

 
وترى اهليئة الفلسطينية . رير السنوي احلادي عشر هذه األحداث، وتأثريها على حقوق املواطن الفلسطيينيرصد التق

املستقلة حلقوق املواطن، أن االنتهاكات اإلسرائيلية تشكل االعتداء األبرز على حقوق اإلنسان الفلسـطيين، وأن               
اإلنسان، وينتهك كل احلقوق واحلريات اليت ينبغي       مواصلة بناء اجلدار الفاصل، خيرق كل املعايري الدولية حلقوق          

وإضافة إىل ذلك، استمرت خالل هذا العام   . أن يتمتع ا اإلنسان، ويشكل اعتداء مزدوجا على اإلنسان واألرض         
                                                

 .ات حرة ونزيهة، ووصفت من قبل كافة األطراف بأا كانت انتخاب٢٥/١/٢٠٠٦بالفعل أُجريت االنتخابات التشريعية يف  ١
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كل أشكال االنتهاكات اإلسرائيلية حبق املواطن الفلسطيين، كاالغتياالت واالعتقـاالت، ومصـادرة األراضـي              
 .ء املستوطنات وتوسيعها، ومواصلة احلصار وإقامة احلواجز ومنع التنقل، وغريهاوجتريفها، وبنا

 
فقد تطورت بعض هـذه     . وعلى الصعيد الداخلي، تعرضت حقوق املواطن الفلسطيين ملد وجزر خالل هذا العام           

لـل أيضـا دور     احلقوق إجيابيا، بينما تراجع بعضها اآلخر بفعل عوامل خمتلفة يرصدها التقرير، والذي بدوره حي             
 .السلطات الثالث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، يف تطوير وتراجع هذه احلقوق

 
وما بني االنتهاكات اإلسرائيلية والشأن الداخلي الفلسطيين، يعرض التقرير أيضا دور اهليئة الفلسطينية املسـتقلة               

. شاطات اهليئة وفعالياا على هذا الصـعيد حلقوق املواطن يف تعزيز هذه احلقوق، وذلك يف باب مستقل يتضمن ن  
يعكس هذا العرض مدى حاجة اتمع الفلسطيين لثقافة حقوق اإلنسان من ناحية، ومدى الدور الذي تقوم بـه                  

 .اهليئة، كهيئة وطنية حلقوق اإلنسان، من أجل هذه الغاية، من ناحية ثانية
 

طن، يربز دورها يف تلقي ومتابعة شكاوى املواطنني، والـذي      ويف هذا السياق، أي دور اهليئة يف محاية حقوق املوا         
تعكس الشكاوى، مبضموا وحجمها، مدى احلاجة      . خيصص له التقرير فصال مستقال ضمن وضع حقوق املواطن        

جلهة مستقلة وحمايدة، تتوىل مراجعة اجلهات الرمسية نيابة عن املواطن الذي يتعرض، أو يعتقد أنه يتعرض، للظلـم    
تقوم اهليئة حاليا ذا الدور مستندة إىل القرار الرئاسي الذي مينحها هذه الصالحية             .  هذه اجلهات الرمسية   من قبل 

 .  ٣٠/٩/١٩٩٣منذ 
 

وهو يعترب حصيلة جهد . يشكل هذا الرصد والتحليل صورة متكاملة عن حقوق املواطن الفلسطيين خالل هذا العام
وإذ تنجز اهليئة هذا التقرير، . ينية املستقلة حلقوق املواطن على مدار العام      مجاعي ومشترك قام به فريق اهليئة الفلسط      

وتضعه يف متناول املعنيني يف السياسات الفلسطينية، الداخلية واخلارجية، فإا تتقدم جبزيل الشكر ووافر التقـدير                
ثيق، والكتابة والتحرير واملراجعـة،  لفريق اهليئة وطواقمها اليت أسهمت يف إجنازه مبراحله املتتالية، من البحث والتو    

والطباعة واإلخراج والتوزيع، آملني أن حيقق الفائدة املرجوة منه يف تعزيز حقوق اإلنسان الفلسطيين من ناحيـة،                 
 .ومعاجلة القصور جتاهها من ناحية ثانية، واالستفادة من التقرير يف السنوات القادمة من ناحية ثالثة

 
م إال أن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان للدول اخلمسة اليت سامهت يف متويل برامج ومشاريع               وال يسعين يف هذا املقا    

اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن دون قيد أو شرط، وهي ممثلية كل من السويد والنرويج وهولندا والدمنارك 
لدولية، املوضوعية واحملايدة، من أجل     وسويسرا، شاكرين هلم هذا التعاون، ومؤكدين على ضرورة تضافر اجلهود ا          

 . دعم حقوق اإلنسان
 مليس العلمي 

 ر العام ـاملدي



 v

 امللخـص التنفيــذي
 
 

يتكون التقرير السنوي احلادي عشر من أربعة أبواب وملحقين، تشكل مبجموعها تقييم اهليئة حلالة حقوق املواطن         
لسلطات الثالث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، وانعكاسه ، مبا يف ذلك متابعة أداء ا٢٠٠٥الفلسطيين خالل علم 

على حقوق املواطن الفلسطيين، ورصد التطورات، اإلجيابية والسلبية، على العديد من حقوق اإلنسان الفلسطيين،              
ية إضافة إىل رصد تأثري االنتـهاكات اإلسـرائيل  . كاحلق يف احلياة، والعمل، والتعليم، والصحة، والسكن، وغريها   

 .للحقوق الفلسطينية على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية
 

 ٢٠٠٥حالة حقوق املواطن الفلسطيين خالل عام : الباب األول
 

  ٢٠٠٥حقوق املواطن الفلسطيين خالل عام : الفصل األول
. سي الفلسطيينأكد الفصل التزام السلطة الوطنية الفلسطينية باحلقوق واحلريات العامة اليت كفلها القانون األسا        

كما أكد تعرض بعض هذه احلقوق يف جوانبها املختلفة إىل انتهاكات، وصلت يف أحيان عديـدة إىل درجـة                   
 .االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

 
ركز هذا الفصل على اخلطوات اليت قامت ا السلطة الوطنية الحترام احلقوق واحلريات العامة من ناحية، ومدى 

وقد تناول جمموعة من احلقوق املدنية والسياسية، كاحلق يف احلياة والسالمة الشخصية، . احية ثانيةانتهاكها من ن
واحلرية الشخصية وحقوق احملتجزين، واحلريات العامة مبا فيها حرية الرأي والتعـبري، وحريـة االشـتراك يف                 

 إدارة الشؤون العامة، من خالل التجمعات السلمية، وتشكيل اجلمعيات واألحزاب السياسية، وحق املشاركة يف
كما تضمن أيضا عدداً من احلقوق االجتماعية واالقتصادية، مثل احلق . الترشح واالنتخاب وتقلد الوظائف العامة

 .يف الصحة، واحلق يف التعليم، واحلق يف السكن
 

 واملعايري الدوليـة    مفهوم احلق،  مثل عاجل هذا الفصل كل حق من احلقوق ضمن جمموعة من العناصر األساسية،           
اخلاصة به، وكيفية تناوله يف القوانني والتشريعات الفلسطينية السارية، وما تعرض له من احترام أو انتهاك من قبل 

 .السلطات املختلفة يف السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام
 

ر واملراسالت والشكاوى الصـادرة   يف رقابتها على احلقوق مجلة من اآلليات، أبرزها التقاري      اهليئة وقد اعتمدت 
، والردود اليت تلقتها، ومقابالت خاصة أجراها ممثلو اهليئة مع عدد من املسئولني واملختصني، والقوانني               اهليئةعن  

املقرة من قبل الس التشريعي، وتقارير وقرارات جلانه، والقرارات واألنظمة الصادرة عـن جملـس الـوزراء،        
 .ي تقارير أخرى ذات عالقة، صدرت عن مؤسسات رمسية أو أهلية تتمتع باملصداقيةوخطط عمل الوزارات، وأ
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 :وبعد عرض مفصل هلذه احلقوق واحلريات خالل العام، مت التوصل إىل االستنتاجات التالية
 
، إىل سلسلة من االنتهاكات اجلسيمة، زادت عن ٢٠٠٥تعرض احلق يف احلياة والسالمة الشخصية خالل عام     . ١

فقد قتل بفعل موجة االنفالت األمين اليت اجتاحت         . ٢٠٠٤ االنتهاكات اليت مست هذا احلق خالل عام         حجم
 باإلعدام، وتويف عدد من املواطنني مشخصاً، ونفذت مخسة أحكا   ) ١٧٦(مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية قرابة      

 .بسبب إمهال قواعد السالمة العامة
  
يد من احلوادث اليت شكلت مساً بالسالمة الشخصية للمواطنني الفلسـطينيني،           سجلت خالل هذا العام العد    . ٢

كاستمرار ملفات اختفاء بعض املواطنني بصورة قسرية مفتوحة، ووقوع عدة حوادث اختطاف واعتـداء علـى               
يف حفظ مواطنني وأجانب يقيمون يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، علما أن السلطة الوطنية مل تقم بواجبها             

 .أمن املواطنني وسالمتهم، وبقي حقهم يف احلياة وسالمتهم الشخصية معرضةً ملزيد من املخاطر
 
رغم وجود تشريعات فلسطينية تتواءم بدرجة كبرية واملعايري الدولية الضامنة حلقوق اإلنسان، وعلـى وجـه         . ٣

العديد من االنتهاكات واملخالفات     ٢٠٠٥اخلصوص احلق يف احلرية الشخصية وأمنها، رصدت اهليئة خالل عام           
القانونية، خاصة فيما يتعلق مبخالفة إجراءات القبض والتوقيف والتفتيش، والتعذيب وسوء املعاملة أثناء التحقيق،              
 وعدم توفري ضمانات إجراء حماكمة عادلة، من خالل التأخري يف عرض قضايا عدد كبري من املوقوفني على احملاكم              

 . قضاياهماملخولة بالنظر يف
 
 العـام   لفقد جرت خال  .  تطورات اجيابية تتعلق بضمان احلريات العامة ومحايتها وتعزيزها        ٢٠٠٥شهد عام   . ٤

انتخابات عامة لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، وثالث مراحل من انتخابات جمالس اهليئات احمللية، ومراحـل            
كما لوحظ اخنفاض درجة تدخل األجهزة األمنية يف شؤون . عيمهمة من العملية االنتخابية ألعضاء الس التشري   

 . املؤسسات اإلعالمية، وازدياد هامش حرية التعبري يف وسائل اإلعالم الرمسية واخلاصة
متثل التراجع الرئيسي هذا العام يف ازدياد حوادث خطف صحفيني فلسطينيني، واالعتداء على آخرين بالضـرب                

اذ بعض اإلجراءات اإلدارية من قبل جهات رمسية دف التضييق على حرية التعبري،             بأدوات حادة، إضافة إىل اخت    
 .دون أن ترافقها إجراءات فعلية تحدث مساً جوهرياً ذه احلريات

 
 إعماهلا التدرجيي للحق يف التعليم من خالل سلسلة من   ٢٠٠٥واصلت السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام       . ٥

ها توسيع شبكة املدارس وحتسينها، واملسامهة يف حتسني املستوى املعيشي للمعلمني، واحتـرام             التدابري، يف مقدمت  
حقهم يف اختاذ اخلطوات االحتجاجية، واختاذ بعض التدابري اليت من شأا ضمان متتع أفضل للمعوقني بـاحلق يف                  

عليم، مثل احلاجة لتشريعات إضـافية  ومع ذلك، ال تزال هناك بعض التدابري اليت تشكل مساً للحق يف الت   . التعليم
تنظم احلق يف التعليم وحتميه، وعدم تساوي فرص الطلبة يف التعليم، وعدم توفر التعليم ااين التـام، واخنفـاض                
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جاهزية املدارس لتعليم املعاقني، وانتهاك احلريات األكادميية داخل مؤسسات التعليم العايل، واستخدام العنف ضد            
 . من املدارس، وعدم اتباع معايري عادلة يف توزيع املنح داخل اجلامعات على الصعيد العمليالطلبة وتسرم

 
ال زالت املستشفيات واملراكز الصحية تعاين من نقص يف املوارد البشرية، وتفتقر             على صعيد احلق يف الصحة،    . ٦

ومل تقم وزارة الصحة بتقدمي حـوافز      . للعديد من األطباء، وهي حباجة الختصاص األطباء يف العديد من ااالت          
كما تبني أن هناك توزيعاً غري عادل للخدمات الصحية بني التجمعات السكنية  . تشجع التوجه حنو مهنة التمريض    

املختلفة، رغم بناء عدد من املستشفيات اجلديدة، فالفروق واالختالفات بني الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينـة                
 وفيما يتعلق بالتطعيم، مل تقم وزارة الصحة بتوفري طعـم           .ضرية والريفية، مازالت قائمة   القدس، وبني املناطق احل   

 .السحايا لألطفال جماناً، حيث يتسم هذا الطعم بارتفاع تكلفته يف القطاع اخلاص
 
ضـي   تقدم إجيايب يتعلق بعدم التمييز يف التمتع حبق السكن، متثل يف إلغاء توزيع األرا              ٢٠٠٥طرأ خالل عام    . ٧

لكن السلطة مل تتخذ أي سياسات فاعلة يف سبيل إعمال حـق  . والعقارات الذي كان نافذاً يف السنوات السابقة    
ومل جتر السلطة أي تطوير يف نظام احلماية القانونية . السكن، أو لتخفيف كلفته اليت تثقل كاهل املواطن الفلسطيين

طلوبة من البنوك ملنح قروض متشددة، والفوائد املطلوبة عالية، وبقيت الضمانات امل. مللكية املساكن وأراضي البناء
كما ال تزال العديد من التجمعات السكنية تشكو من عدم مالءمـة            . مما يقلل من مسامهتها يف إعمال هذا احلق       

هذا يف وقت ال زالـت سـلطات        . منازهلا للسكن، بسبب عدم توفر اخلدمات األساسية يف املناطق اليت تقطنها          
 .تالل اإلسرائيلي تتخذ فيه تدابري تعيق وجود سياسة فلسطينية عامة إلعمال احلق املذكوراالح

وبناًء على هذه االستنتاجات، ومع األخذ بعني االعتبار حجم املمارسات اإلسرائيلية يف مناطق السلطة الوطنيـة،            
 أن  اهليئـة طق اخلاضعة لسيطرا، ترى     وتبعاا الكبرية على تقييد قدرة السلطة على فرض األمن والقانون يف املنا           

السلطة الوطنية، ويف حدود مسئولياا، ويف ضوء إمكانياا، مل تقم بدورها يف محاية حيـاة املـواطنني وأمنـهم     
 . تنتهك احلقوق واحلريات العامة، ويف مقدمتها انتهاك احلق يف احلياةلالشخصي، وال تزا

 :أبرز التوصيات هلذا الفصل

ام اجلهات الفلسطينية املختصة بالتحقيق يف حوادث القتل اليت متت خالل السنوات السابقة، نتيجة              ضرورة قي . ١
وضرورة التحقيق يف مجيـع  . سوء استخدام السالح وأخذ القانون باليد، والكشف عن املسئولني عنها وحماسبتهم 

 يف أحداث من هذا القبيـل إىل        جرائم اختطاف مواطنني واختفاء آخرين بصورة قسرية، وحتويل مجيع املتورطني         
 .العدالة، لنيل جزائهم
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ضرورة اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان السالمة العامة للمواطنني، من حيث إلزام السكان بوضع محايات على . ٢
نوافذ منازهلم، وتوفري منقذين، وجتهيزهم باملعدات ووسائل اإلنقاذ احلديثة، وتعزيز التنسيق بـني اجلهـات ذات               

 . عالقة بالسالمة العامة، مثل البلديات، واحملافظات، والدفاع املدين، واهلالل األمحر، والشرطةال

ضرورة تفعيل وتسريع حماكمة العدد الكبري من املوقوفني يف السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية يف أسـرع                . ٣
حددها القانون فقط، وأن تتبع مجيع وقت ممكن، على أن تناط صالحيات القبض والتوقيف باجلهات املختصة اليت 

 .مراكز التوقيف الفلسطينية للمديرية العامة للسجون

ضرورة تفعيل التفتيش والزيارات الدورية من قبل اجلهات املختصة ملراكز اإلصالح والتأهيل، لضمان التحقق              . ٤
يف كافة احملافظات، تعبر عن     وضرورة بناء مراكز إصالح وتأهيل جديدة، و      . من عدم وجود خمالفات قانونية فيها     

 . فكرة اإلصالح والتأهيل احلديثة املقصودة من هذه املراكز

استمرار تعزيز حرية الرأي والتعبري بشأن السياسات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإقرار التشريعات اليت       . ٥
إقرار قانون عصري لتنظيم عمل األحزاب      واإلسراع يف   . تضمن حرية وسائل اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية      

 .السياسية، يضمن آليات دميقراطية داخل األحزاب الختيار قياداا، ويعزز فكرة تقبل التعددية وتداول السلطة

زيادة حصة التعليم من املوازنة العامة، ومنح نفقات التطوير يف القطاع التعليمي نسبة أعلى، ووضـع خطـة         . ٦
يف هذا الصدد، توصي اهليئة بصدور قرار صريح عـن وزيـر   . قني يف احلصول على التعليم   حمددة تضمن حق املعا   

كما توصـي بتأسـيس   . الداخلية حيظر مبوجبه جتنيد الطلبة يف صفوف األجهزة األمنية الفلسطينية بصورة مطلقة  
 .اصة والعامةمركز فلسطيين مستقل يعىن بقياس جودة التعليم يف املدارس ومؤسسات التعليم العايل، اخل

زيادة عدد األسرة يف املستشفيات احلكومية حلل مشكلة االزدحام فيها، ومعاجلة األسباب اليت تؤدي إىل تأخري . ٧
إجراء عمليات جراحية، وتوزيع تشييد املستشفيات وفقاً ملعايري عادلة تأخذ بعني االعتبار عدد السكان، وبعـد                

حة أيضا، يتطلب إقرار نظام تأمني صحي شامل لكل املواطنني، يعمل وفق ويف جمال الص  . املناطق عن مراكز املدن   
مبدأ مشاركة األصحاء واملرضى يف تغطية نفقات العالج، وإلغاء أي خدمات عالجية خارج نطاق التأمني، خاصة 

وضمان عدم حدوث نقص يف األدوية يف مراكز الصحة التابعة لوزارة الصـحة،             . استثناءات العالج التخصصي  
  .وزيادة حصة األدوية يف املوازنة العامة

زيادة نسبة حصة احلق يف السكن يف موازنة السلطة الوطنية، ووضع معايري عادلة وشفافة فيما يتعلق بتوزيـع            . ٨
إضافة إىل ضرورة تطوير نظام . األراضي والعقارات احلكومية، مبا يعزز من فرص الفقراء يف احلصول على مساكن       

ية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، من خالل تسوية األراضي اليت مل يتم تسجيلها يف سـجل      احلماية القانون 
ويف هذا السياق، تدعو اهليئة إىل امتناع السلطة الوطنية الفلسطينية عن القيـام بـإخالء أي     . األموال غري املنقولة  
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و السلطة الوطنية الختـاذ السياسـات   كما تدع.  خيوهلا بذلكيمواطن من مسكنه، دون احلصول على أمر قضائ       
وتدعو إىل إقرار القوانني اليت تنظم تقدمي قروض اإلسكان من البنـوك            . العامة اليت من شأا خفض تكلفة البناء      

 . للمواطنني، وبفوائد خمفضة

 الشكاوى: الفصل الثاين
كمـا  . ، ومنهجية املتابعة ومراحلها   حيتوي هذا الفصل من التقرير على توضيح ألنواع الشكاوى اليت تتابعها اهليئة           

يتضمن حتليال موضوعيا وبيانات إحصائية، تبني نتائج متابعة الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق املواطن خالل هذا 
أي أن هذا الفصل يسلط الضوء، من خالل شكاوى املواطنني، على احلقوق اليت مت انتهاكها خالل العـام،                  . العام

 .بانتهاكها، ومدى تعاون هذه اجلهات يف وقف االنتهاك، ومعاقبة مرتكبيهواجلهات اليت قامت 
 

 شكاوى املواطنني املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، أو االعتداء على احلريات ٢٠٠٥ خالل عام اهليئةتابعت 
ت واملؤسسات سواء كان ذلك من قبل األجهزة املدنية، كالوزارا. العامة يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

وقد استمرت اهليئة خالل هذا العام بالقيام بالتحقيق يف تلك الشكاوى، عرب . العامة، أو األجهزة األمنية املختلفة
كما . آليات عمل حمددة ومتنوعة، وذلك باالتصال مع كافة اجلهات املعنية بكل الوسائل املتاحة، شفاهة وكتابة

اإلجراءات الواجب اتباعها، واجلهات  رة القانونية للمواطنني خبصوصعملت اهليئة على تقدمي اإلرشاد واملشو
 .الواجب املتابعة معها فيما يتعلق بقضاياهم

 
، أحد املؤشرات اهلامة على حالة حقوق املواطن يف مناطق السلطة الوطنية للهيئةتشكل الشكاوى الواردة 

دى التقدم احلاصل على تلك احلالة أو العكس، حيث الفلسطينية، كما أن لنتائج متابعة الشكاوى أثرا يف قياس م
، على حنو تظهر من ٢٠٠٥يقدم هذا الفصل من التقرير صورة عامة عن حالة حقوق املواطن الفلسطيين خالل عام 

انتهاكاًً للحقوق، وكذلك اجلهات األكثر، أو األقل، تعاوناً مع اهليئة، يف سعيها إلجياد حلول  خالله اجلهات األكثر
 .فة للشكاوىمنص

 
، ازديادا ٢٠٠٥يلمس القارئ حلالة حقوق املواطن الفلسطيين، وتوزيع الشكاوى اليت وردت للهيئة خالل عام 

وقد تركزت الشكاوى يف اال األمين يف . واضحا يف عدد الشكاوى عن األعوام السابقة، خصوصا يف اال املدين
ونية يف االعتقال والتوقيف، بينما تركزت يف اال املدين يف تقدمي إساءة املعاملة، وعدم مراعاة اإلجراءات القان
وقد لوحظ خالل هذا العام ازدياد يف تعاون وجتاوب اجلهات املشتكى . اخلدمات العامة، وشؤون الوظيفة العامة

 .عليها مع اهليئة، خاصة من قبل اجلهات األمنية
 
 
 



 x

 :أبرز التوصيات هلذا الفصل
 
سلطة الوطنية ببناء مراكز إصالح وتأهيل جديدة، ويف كافة احملافظات، تعرب عن فكرة اإلصالح ضرورة قيام ال. ١

والتأهيل احلديثة املقصودة من هذه املراكز، مبا يف ذلك إنشاء مركز إصالح وتأهيل خاص بالنساء، وإنشاء أقسام 
 املالية الكافية هلذه املراكز، وذلك لتمكينها خاصة بالنساء يف كافة مراكز اإلصالح والتأهيل القائمة، وتوفري املوارد

من تنفيذ براجمها املختلفة يف إصالح وتأهيل الرتالء، وتوفري احلاجيات األساسية هلم، خصوصا توفري نظام تشغيلي 
 .وتعليمي وترفيهي ورياضي متكامل للرتالء، يف كافة مراكز اإلصالح والتأهيل

 
 بالتفتيش على مراكز اإلصالح والتأهيل، والتحقق من عدم وجود خمالفات ضرورة قيام كافة اجلهات املسؤولة. ٢

 .قانونية فيها، مبا يف ذلك مراعاة املعايري القانونية يف تصنيف الرتالء يف تلك املراكز
 
ضرورة قيام جملس الوزراء والوزراء باإليعاز جلميع املسؤولني يف األجهزة واملؤسسات احلكومية، أو القائمني . ٣
 .ليها، باالهتمام بشكاوى املواطنني، وإعطائها ما تستحقه من العناية واجلدية يف املعاجلةع
 
ضرورة إخضاع األجهزة األمنية ومراكز التوقيف التابعة هلا، لتشريعات تنظم عملها، خاصة وأا تسببت يف . ٤

والتأكيد على التزام األجهزة . ال التعسفيوقوع الكثري من االنتهاكات، كاملعاملة القاسية واحلاطة بالكرامة، واالعتق
األمنية باإلجراءات القانونية يف االعتقال والتوقيف، وكذلك احترام وتنفيذ قرارات احملاكم، دون مساومة أو تردد أو 

 .جتاهل
 
 ضرورة قيام النيابة العامة بالتحقيق اجلدي يف كافة حاالت الوفاة يف ظروف غامضة، أو يف السجون ومراكز. ٥

وكذلك التحقيق يف ادعاءات املواطنني املتعلقة بإساءة املعاملة أو التعذيب، خاصة . التوقيف، أو نتيجة اإلمهال الطيب
 .أثناء االعتقال أو التوقيف أو التحقيق

 
ضرورة التزام املؤسسات الرمسية بأحكام القوانني النافذة، وعدم االنصياع لضغوطات أو توصيات أي من . ٦

 .األجهزة األمنية حني يتعلق األمر بشؤون املوظفني، سواء يف التعيني، أو الترقية، أو التثبيت، أو الفصل
 
 بالتعذيب، من حيث التعريف واملسؤولية احلاجة إىل وضع قانون للتعذيب، يعاجل مجيع اجلوانب املتعلقة. ٧

 .والعقوبات املفروضة على مرتكبيه، على أن يتضمن نصوصا تلزم الدولة بتعويض ضحايا التعذيب
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 حالة السلطات الثالث: الباب الثاين
 

تناول ي. ثالثة أجزاء الفصل ، حيث يضم هذاالفصل األول السلطة التشريعيةيتكون الباب الثاين من ثالثة فصول، 
 لطـواقم عضوية الس، جلانه، هيئة مكتب رئاسته، إضافة إىل ا        : اجلزء األول مكونات الس التشريعي األساسية     

 األداء   اجلزء الثاين، بشيء مـن التفصـيل،       تناوليو. ٢٠٠٥ات اليت طرأت خالل عام      ريلتغيلاملساندة، مع رصد    
 أخرياً،و. الرقايبد  على الصعي الثالث، جممل نشاطاته    ويف اجلزء   ،  ٢٠٠٥لمجلس التشريعي خالل عام     التشريعي ل 
 .بشأن أداء الس التشريعي اهليئةتوصيات 

 
أنه ما زال هناك عدد من أوجه  ، إال٢٠٠٥ّرغم النشاط التشريعي والرقايب املميز للمجلس التشريعي خالل عام 

ألعماله، مما يؤدي إىل  منظمة من قبل الس غياب خلطة فما زال هناك .هامل يتمكّن من جتاوزالقصور الذاتية اليت 
إضافة إىل عدم تطبيقه اهليكلية اإلدارية اخلاصة به، كما مل يطبق . عدم معرفة اجلمهور املسبقة حبدود هذه األعمال

الس التشريعي بنود العقوبات يف حال خمالفة األعضاء للنظام الداخلي للمجلس، خصوصاً يف جمال حضور 
ازال هناك ضعف يف األداء الرقايب على السلطة التنفيذية وأجهزا املختلفة، األمر الذي أدى إىل وم. اجللسات

 . تراجع هيبة الس أمام املواطنني
 

 :أبرز التوصيات هلذا الفصل
 
  وإعداد دليل  راجعة شاملة لنظامه الداخلي وهيكليته اإلدارية،     بعد االنتخابات مباشرة مب   قيام الس التشريعي     .١

برملانـات دول   ومستأنسـاً بتجـارب   ، مستفيداً من جتربته السابقةللسوابق الربملانية ألمهيتها يف العمل الربملاين،    
 .دميقراطية أخرى

 
تشريعية سنوية للمجلس التشريعي، مرتبطة بالسياسة التشريعية العامة له، ومتوافقة مـع خطـة              خطة   ضعو .٢

القوانني يف الس، مبا يتناسب مع االحتياجات الفعليـة للمجتمـع        احلكومة السنوية للعمل على متابعة مشاريع       
 .الفلسطيين

 
 ، مشاريع القوانني يف اللجان لفترات طويلـة       تأخري اإلجراءات التشريعية وتطويرها بشكل حيول دون        تفعيل .٣

خطـة التشـريع    ، وكذلك يف إطار     ومتابعة التقيد باملواعيد احملددة هلذه اإلجراءات يف النظام الداخلي للمجلس         
 اليت ينبغي عليها إجنازها خالل كل فترة تشريعية،         اضيعحتديد جدول زمين الجتماعات اللجان واملو      و .السنوية له 

 . حمددة حسب األولويات املتفق عليها لكل فترة تشريعية، تشريعية للمجلسأجندةوهو ما يرتبط بإعداد 
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عيل دور نائيب رئيس الس، ومنحهم اختصاصات أثناء ضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وتف .٤
 .وجود رئيس الس أو غيابه

 
 ،، مبا يشمل خماطبتها واستدعاء ممثليهـا   للجان صالحيات أوسع يف متابعتها ملؤسسات السلطة التنفيذية       ا منح .٥

ذ قرارات الس املتخذة     ومتابعة تنفي  ومبا يشمل كذلك األجهزة األمنية واملؤسسات العامة األخرى غري الوزارية،         
 .بناء على توصياا

 
 حبيث يتم حتديد ، من عوامل زيادة فعاليتهاعتبار ذلك عامالًا ب،ري مستمر يف رئاسة اللجاني إحداث تغضرورة .٦

 مثل جلنة   ، الفرصة لتويل املعارضة رئاسة بعض اللجان      وإعطاء .ثنتنيا منصب رئاسة اللجنة بدورة أو       إشغالمدة  
 .، وجلنة املوازنة والشؤون املاليةوق اإلنسانالرقابة وحق

 
وإعطائه صالحية استجواب رؤساء اهليئات العامة، والعمل على احلد  فعيل الدور الرقايب للمجلس التشريعي،ت .٧

 وتوضيح الداخلية،وزارة واختصاصات تحديد دور بإلزام السلطة التنفيذية من ظاهرة االنفالت األمين، من خالل    
 .جهزة األمنية املختلفةعالقتها باأل

 
العمل على وضع آلية إلزالة كل تعارض وعدم انسجام بني القوانني العادية والقانون األساسي، وبني القوانني                .٨

 . العادية فيما بينها
 
لعمل على أن ال يكون رئيس اجلهاز اإلداري نائباً، وذلك من أجل تفرغ مجيع النواب للعمل الربملاين، وعدم       ا .٩

 .لعمل اإلداري، ولضمان املهنية والشفافيةإشغاهلم با
 
العامة، العليا  ه يف املصادقة على التعيينات يف املناصب        اختصاصضرورة أن يقوم الس التشريعي مبمارسة        .١٠

تعيني رؤسـاء   تباع السلطة التنفيذية آلية سليمة وشفافة يف        ا، والتأكد من    رئيس ديوان املوظفني العام وغريه    مثل  
 .ئات العامةالسلطات واهلي

 
 والتقارير اخلتامية واحلسابات  العامة املوازنة تقدميب وإلزامها ، العامة املوازنة قواننيضرورة إلزام احلكومة ب    .١١
  .١٩٩٨ لسنة العامة املوازنة تنظيم قانون عليه نص ملا تنفيذاً احملددة، املواعيد يف الربعية

 
، وأجهزة العدالة يف لى السلطة القضائية مبفهومها الواسعركّز الفصل الثاين من الباب الثاين من التقرير ع

فلسطني، وذلك دف ربط كافة مكونات نظام القضاء والعدل، مبا يساعد يف توثيق دقيق ومترابط هلذا النظام، 
وجيعل احلكم على فاعليته وتطورات أدائه أكثر اتساقا، وكذلك رصد املعوقات والتحديات واإلشكاليات اليت 
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متشيا مع ذلك، رصد التقرير حالة وأداء القضاء بكافة أمناطه، وحالة وأداء أجهزة العدالة . ت تقف أمامهمازال
الرئيسية، مبا يشمل وزارة العدل، والنيابة العامة، ونقابة احملامني، ودور املؤسسات غري الرمسية الناشطة يف ميدان 

 .القضاء، حيثما لزم
 

ة العدل بكل مكوناا تواجه حتديات جساما، وما زالت معوقات عديدة تقف ما زالت السلطة القضائية ومنظوم
إن استقرار السلطة القضائية ومنظومة العدل ال ميكن أن يتحقق بشمولية تامة، يف ظل حالة . أمام تقدمها وتطورها

ضها مستمر لقد كان لسياسات االحتالل اإلسرائيلي ولعوامل داخلية، بع. التقلب وعدم االستقرار السياسي
وبعضها طارئ، دور بارز هذا العام يف استمرار االنتقاص من مبادئ استقالل القضاء، وسيادة القانون، والعدالة، 
وتوفُّر ضمانات حق التقاضي، وحرية املتقاضني يف الوصول إىل قاضيهم الطبيعي، بكل ما حيمله ذلك من معاين 

 . ومضامني
 

 يف بعض اجلوانب، واستمرار حركة اإلصالح القضائي، وبروزها أكثر يف ٢٠٠٥إن التطورات احلاصلة خالل عام 
هذا العام، وإن أسهمت يف إحداث حتسينات متواضعة على أصعدة التشريع والبنية واألداء للسلطة القضائية 

 من شأا وأجهزة العدل املختلفة، إال أن هذا التحسني مل يرق إىل مستوى االحتياجات واملتطلبات الفعلية، اليت
النهوض مبؤسسات العدالة بشريا وماديا، لتصبح صروحا لترسيخ القيم القانونية، وحاميا حقيقيا حلقوق املواطنني 

 .وحريام
 

يرى التقرير أن احلاجة إىل مزيد من اإلصالحات يف النظام القانوين والقضائي هو أمر ملح يف املرحلة القادمة، وإن 
قبل من هم على رأس القضاء وأجهزة العدل املختلفة، إضافة إىل اجلهات الرمسية توحيد اجلهود وتكاتفها من 

كما أن قياس التقدم احلقيقي حلالة القضاء والعدل، ال . واتمعية األخرى، هو ضرورة ماسة ال حتتاج إىل إثبات
ة، عند صياغة السياسات، ميكن أن نلمسه بوضوح إال يف اللحظة اليت ينظر فيها إىل القضاء والعدل كمنظومة واحد
وكذلك عندما تتعزز ثقة . وسن القوانني، وتنفيذ املشروعات التطويرية، ووضع املوازنات، وجلب املساعدات املالية

املواطن بالقضاء، عرب سهولة اللجوء إليه، واحترام استقالله، من خالل تنفيذ أحكامه، وتوفري حماكمات عادلة، 
كما أن إعمال املبادئ . د شخصي، أو سلطوي، أو حزيب، أو طائفي، أو شعيببعيدا عن أية تأثريات ذات بع

الدستورية املتعلقة بالقضاء، والتطبيق الفعلي ألسس الفصل ما بني السلطات، ومنع تدخل اآلخرين سلبيا يف 
ت الرمسية القضاء، هو مسألة حتتاج إىل فهم أكرب ووعي أعمق، خصوصا من قبل املسؤولني والقائمني على املؤسسا

 .املختلفة
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 :أبرز التوصيات هلذا الفصل
 
إحداث ضرورة قيام الس التشريعي وبعد أخذ رأي جملس القضاء األعلى واجلهات األخرى ذات الشأن ب. ١

ته بأجهزة العدل املختلفة، وتسهل إجراءات التقاضي، وذلك عرب عالقعمل القضاء وإصالحات تشريعية، تعزز 
اإلجراءات املدنية واجلزائية، على أن تكون شريعات القضائية، كقانون السلطة القضائية، وقوانني مراجعة حزمة الت

تيسري عمل القضاء وصون إستقالله والتحقق من مدى إنسجام تلك القوانني مع : املراجعة قائمة على أساسني مها
يف الشأن القضائي، كالقوانني  موحدةاستكمال سن قوانني جديدة إضافة إىل . معايري محاية حقوق اإلنسان

قضائي والتعويض عن الطب الشرعي واملعهد الواحملاكم اإلدارية، والناظمة للمحاكم العسكرية، واحملاكم الشرعية، 
 .اخلطأ القضائي

 
العمل على تفعيل قيام جملس القضاء األعلى وجهات االختصاص األخرى مبا فيها جملس الوزراء بضرورة . ٢

. ائية، عرب وضع األنظمة واللوائح التنفيذية، حىت ال تكون هناك عوائق أمام تنفيذ القوانني املختلفةالقوانني القض
 .ومن القوانني اليت حتتاج إىل أنظمة تنفيذية قانون السلطة القضائية وقانون التنفيذ وقانون النفقة

 
ر والبت يف القضايا، واحلد من عدم اختاذ خطوات عملية تعزز سرعة النظضرورة قيام جملس القضاء األعلى ب. ٣

وال مانع من إحداث . إضافة إىل تفعيل التفتيش القضائي. انتظام القضاة، والتأجيل املتكرر، والتعطيل غري املربر
تعديالت على بعض التشريعات اإلجرائية، دف وضع ضوابط زمنية وموضوعية، تكفل سرعة البدء بنظر 

ويف هذا . ت فيها حبيث يكون هلا بداية واية واضحتني منعا لتأبيد القضاياالدعوى بعد تسجيلها، وسرعة الب
 يف البت يف القضايا اجلزائية، وامللفات قيام احملاكم والنيابة العامة والشرطة ببذل اجلهود لإلسراعاإلطار، ال بد من 
 .ذات الطبيعة األمنية

 
فيذ خطط باستحداث قوة للشرطة القضائية تتوىل ضرورة قيام وزارة الداخلية واألمن الوطين بوضع وتن. ٤

، بعيدة قيامها مبهامها يف أجواء مالئمةمحاية مؤسسات القضاء والعدل وتوفري األمن الالزم هلا، مبا يضمن مسؤولية 
 . القضاء وتفقده هيبته واستقاللهووضع حد لكل املظاهر السلبية اليت تضعف. عن االعتداء أو التهديد أو الضغوط

 
ها وجاهزيتها، زيادة املوازنات املخصصة ملؤسسات القضاء والعدل، وإنصافها مبا يساعد يف تفعيل أدائضرورة  .٥

ويعزز استقالليتها، وذلك عرب دراسة معمقة لالحتياجات الفعلية لتلك املؤسسات، وعرب تعاون وزارة املالية عند 
 . وعدم وضع القيود على ذلكتنفيذ تلك املوازنات بتوفري أي مبالغ أو اعتمادات الزمة

 
حتياطات اليت حتد من أثر املعوقات  كافة االاختاذضرورة قيام السلطة التنفيذية وجهات االختصاص األخرى ب. ٦

النامجة عن االحتالل اإلسرائيلي، والعمل اجلاد بالضغط على اتمع الدويل للقيام بدور أكثر فاعلية إلزالة تلك 
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غط على اجلانب اإلسرائيلي يف هذا الشأن، خصوصا يف تنفيذ األحكام القضائية، أو عند املعوقات، وذلك عرب الض
 .القبض على املخالفني، أو عند إجراء التبليغات أو التفتيش

 
وضع حد لظاهرة االعتقاالت السياسية ضرورة قيام مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية والنيابة العامة ب. ٧

اص دون إتباع إجراءات قانونية، أو احتجازهم يف أماكن غري مؤهلة قانونا، وعدم التعسفية، واعتقال األشخ
إضافة إىل ضرورة احلد من مظاهر إساءة املعاملة واحتجاز . عرضهم على اجلهات القضائية يف املواعيد احملددة قانونا

 .لتفتيش على السجوناألشخاص يف سجون أو مراكز توقيف بعيدة عن احملكمة اليت تنظر قضاياهم، وتفعيل ا
 
استمرار الربامج التدريبية والتأهيلية، اليت تستهدف القضاة، وأعضاء النيابة العامة، واحملامني، والعاملني ضرورة . ٨

 على أن تتضمن تلك الربامج موضوعات حمددة حول تعزيز محاية وثقافة .اإلداريني يف مرافق القضاء والعدل
ب ومعاقبة مرتكبيه، وإتباع إجراءات قانونية يف التوقيف، وتوفري ضمانات حقوق اإلنسان ومنها منع التعذي

 .، ومحاية حقوق السجناء وكيفية التعامل مع قضايا األحداث ومحايتهم"حقوق الدفاع"احملاكمة العادلة 
 
تيار ضرورة أن يكون التعيني يف كافة الوظائف القضائية وفقا آلليات تقوم على املنافسة والشفافية واخ. ٩

 .لألداءالكفاءات، وكذلك ضرورة التقييم املستمر 
 

 تفعيل دور النيابة العامة والقضاء يف التحقيق يف ملفات الفساد واستثمار املال العام، والشروع يف ضرورة. ١٠
 .النظر يف قضايا من هذا النوع خصوصا ذات البعد العام منها

 
قضاء والعدل على املستوى البنيوي، من القوى البشرية واملباين توفري متطلبات العمل لكافة مرافق الضرورة . ١١

وأن يتم التركيز مستقبال . والتجهيزات املادية املختلفة، وافتتاح حماكم ومقرات عمل يف مجيع التجمعات السكانية
 . االستئجارأسلوبعلى إنشاء مباين حديثة، واالبتعاد عن 

 
رة العدل والنيابة العامة بوضع خطة إستراتيجية موحدة لنظام العدالة ضرورة قيام جملس القضاء األعلى ووزا. ١٢

تستهدف حتديد السياسات واألسس اليت تبني جماالت العمل املشتركة ودور كل طرف ومسؤولياته وسبل 
التعاون، ومستلزمات خطة العمل التنفيذية من اجل تفعيل القوانني القضائية، وحتويل نصوصها من مواد حمل 

وجدل حول التفسري إىل بنود واضحة للتطبيق وفق منهجية سليمة، وعمل حقيقي وتقييم وتطوير خالف 
 .مستمرين

 
تطوير وإحداث مراكز طب شرعي مؤهلة، وإقامة معامل جنائية ضرورة قيام السلطة التنفيذية بدورها يف . ١٣

 .القضايا اجلزائيةتعزز عمل الشرطة والنيابة والقضاء، عند التحقيق يف اجلرائم، والبت يف 
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وضع حد ائي لظاهرة عدم ضرورة قيام مجيع األطراف مبا يف ذلك السلطة التنفيذية والنيابة العامة والشرطة ب. ١٤
 .تنفيذ واحترام األحكام واألوامر القضائية، وإحالة كل من ميتنع عن تطبيقها للقضاء، لنيل اجلزاء املقرر قانونا

 
 العسكري وإحالة العسكريني من املخالفني أو مرتكيب اجلرائم إىل احملاكم القضاءدور تفعيل ضرورة . ١٥

القضاء إضافة إىل ضرورة قيام املسؤولني يف .  الشأن العسكريالعسكرية، وتركيز اختصاص تلك احملاكم يف
ازع ، منعا للتن بوضع آلية عمل حمددة تضمن أن حتال امللفات إىل جهة االختصاصالنظامي والقضاء العسكري

 إضافة إىل أمهية وضع .حول ملفات العسكريني من مرتكيب اجلرائم، أو من املشتركني مع مدنيني يف ارتكاا
 .اإلطار القانوين الناظم لعمل القضاء العسكري، وعدم االكتفاء بتطبيق القوانني الثورية القدمية

 
يف حدود اكم، ودورها جتاه النيابة العامة، قيام وزارة العدل بدورها جتاه اإلشراف اإلداري على احملضرورة . ١٦

وكذلك تفعيل دائرة الشكاوى يف الوزارة مبا يستهدف معاجلة . القضائية، واحلفاظ على استقالل اجلهات القانون
شكاوى املواطنني املتعلقة باجلهاز القضائي كاالمتناع عن تنفيذ األحكام وتيسري اللجوء للقضاء وتوفري حماكمات 

 .يعةعادلة وسر
 

ضرورة تنشيط دور نقابة احملامني يف محاية وصيانة وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان بني مجهور احملامني، وميكن . ١٧
أن يكون ذلك بوسائل متعددة منها طرح برامج توعية وتدريب للمحامني املتدربني واملمارسني، وتطوير برنامج 

، وتفعيل تلقي ومعاجلة شكاوى اجلمهور كمات عادلةيف وجود ضمانات دفاع وحماملساندة السجناء الفقراء 
 .املتعلقة مبهنة احملاماة، وعرب التعليق على األحكام القضائية ومراجعة التشريعات الفلسطينية

 
 حيث تناول هذا الفصل اآلليات العامة اليت تتبعها السلطة الفصل الثالث من هذا الباب هو السلطة التنفيذية

البنية العامة للسلطة التنفيذية، : املواطن وحرياته األساسية، وذلك يف مخسة حماور رئيسية، هيالتنفيذية جتاه حقوق 
  .السياسات العامة، السياسات األمنية، السياسات املالية، والسياسات التشريعية

 
ة عـدد مـن   ، اختذت السلطة التنفيذية مجلة من القرارات اهلادفة إىل متكني املواطنني من ممارس           ٢٠٠٥خالل عام   

فقد مت إجراء انتخابات رئاسة السلطة الوطنية، ومنح الس التشريعي ثقته للحكومة اجلديدة             . احلقوق واحلريات 
كما أجرت السلطة التنفيذية خالل هذا العام انتخابـات   . اليت تشكلت يف أعقاب انتخاب رئيس السلطة الوطنية       

 موعدا إلجـراء االنتخابـات      ٢٠٠٦والعشرين من كانون ثاين     ومت حتديد اخلامس    . ملعظم جمالس اهليئات احمللية   
وكذلك مت تعديل التشريعات املتعلقة بإجراء االنتخابات العامة واحمللية، دف توسـيع دائـرة        . ٢التشريعية الثانية 

: تلك الغايةولعل من أهم التعديالت اليت تضمنتها هذه القوانني لتحقيق . املشاركة يف إدارة احلياة العامة للمواطنني
اعتماد النظام املختلط يف انتخاب أعضاء الس التشريعي القادم، بدال من نظام الدوائر االنتخابية الذي حيد مـن            

                                                
 .٢٥/١/٢٠٠٦أُجريت االنتخابات التشريعية بالفعل بتاريخ  ٢
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وكذلك االنتخاب على أساس القوائم، وليس علـى أسـاس االنتخـاب       . انتخاب الفئات األقل حظا يف اتمع     
 . الفردي، يف انتخابات جمالس اهليئات احمللية

 
لكن يف املقابل، ظلت السلطة التنفيذية عاجزة عن توفري األمن للمواطن، وزادت احلوادث الدالة علـى ضـعف       و

سيادة القانون يف أراضي السلطة الوطنية، خصوصا مع عدم حماسبة حقيقية لألشخاص املسـؤولني عـن هـذه                  
 تنظيم أعمال املوازنة، سواء خبصوص      كما مل تلتزم احلكومة باألسس القانونية املنصوص عليها يف قانون         . احلوادث

 .املوعد املقرر لتقدمي موازنة السلطة الوطنية إىل الس التشريعي، أو يف اعتمادها الكبري على املعونات الدولية
 

 :أبرز التوصيات هلذا الفصل
 

 يف إطار البنية العامة للسلطة التنفيذية
ل إلدارة القطاعات العامة يف السلطة الوطنية، وحتديد فيما ضرورة وضع الدراسات الالزمة لبيان األسلوب األمث     .١

مؤسسة (، أو إدارة عامة المركزية      )وزارة(إذا كان األسلوب األمثل إلدارا هو من خالل إدارة عامة مركزية            
 .، أو إدارة هذه القطاعات من خالل نظام االمتياز العام)عامة

إىل الوزارات األقرب   التابعة هليئة الرئاسة،    واهليئات العامة   ضم املؤسسات   استكمال خطوات إحلاق أو      ضرورة .٢
مصادقة الـس   اليت حتكم عملها، وكذلك     قوانني  ال، ووضع   االختصاص، أو إىل جملس الوزراء    إليها من حيث    

 .كما ينص القانون األساسيالتشريعي على تعيني رؤساء اهليئات العامة 
 

 ويف إطار السياسات العامة للحكومة
 أمهية خاصة لتطوير وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيين، علـى          ٢٠٠٦ورة أن تويل احلكومة يف برناجمها لعام        ضر .١

 .مستوى التشريع واملمارسة
االقتصادية، وذلـك بعـدة   ملواطنني االتخفيف من معاناة  على ٢٠٠٦التركيز يف سياسة احلكومة لعام    ضرورة   .٢

ختفيض أسعار  وة،  عقولممدروسة و  نقل   تعرفةوضع وتطبيق   ووضع آليات مالئمة لضبط األسعار،      وسائل، منها   
 واحملروقات يف كافة أراضي السلطة الوطنية،        ألسعار الكهرباء واملياه    ومعقولة  موحدة هوضع تعرف و،  االتصاالت

 .من االعتداءات اإلسرائيليةتعويض املتضررين وكذلك وضع اإلجراءات اإلدارية والقانونية الالزمة ل
 

 سياسة األمنية للحكومةويف إطار ال
ضرورة وضع خطة جادة وشاملة لفرض سيادة القانون يف أراضي السلطة الوطنية، وتنفيذها دون تردد أو حتيز،                 . ١

 .  مع إعالن هذه اخلطة
ضرورة توضيح مرجعية األجهزة األمنية بشكل واٍف، مبا يشمل عالقاا مع بعضها البعض، والصالحيات املنوطة     . ٢

 .  وعالقتها مبجلس األمن القوميبكل منها،
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شكل وال ، كل جهاز وبراجمه التطويرية    وأهداف وهياكلها التنظيمية مبا يتطابق      األمنية األجهزة صياغة مهام    إعادة. ٣
 . وفقا ألسس الرتاهة والشفافيةاألجهزة،يضمن السيطرة على املوارد البشرية واملالية هلذه الذي 

 الواضح لس األمن القومي، مبا يشمل تكوينه، وصالحياته، وتبعيته، وعالقتـه            ضرورة وضع األساس القانوين   . ٤
 . باجلهات الرمسية املختلفة، كرئيس السلطة الوطنية، ووزارة الداخلية

 
 ويف إطار السياسة املالية

يل من االعتمـاد  ضرورة االستمرار يف حتسني نسبة اإليرادات الداخلية يف املوازنة العامة للسلطة الوطنية، والتقل           .١
 .على املساعدات اخلارجية

ضرورة وضع اإلجراءات الالزمة للحد من االرتفاع املتزايد يف نسبة النفقات املخصصة للرواتب من املوازنـة                 .٢
ويف هذا الصدد، من الضروري وضع اإلجراءات الالزمة لضبط التعيينات والترقيات يف            . العامة للسلطة الوطنية  

 .الوظيفة العامة
 . بأحكام قانون تنظيم أعمال املوازنة، ومنها موعد تقدمي املوازنة السنويةمورة االلتزاضر .٣
 

 يف إطار السياسة التشريعية للسلطة التنفيذية
 يف الوقـائع    نشر القـوانني  و التزام احلكومة بتقدمي مشاريع القوانني اليت نص عليها القانون األساسي،         ضرورة   .١

اختاذ اإلجراءات الالزمة لوضع القوانني اليت أصبحت سـارية موضـع     و،  معقولة ضمن فترة قانونية     الفلسطينية
 إضافة إىل ضـرورة  .على الس التشريعي) القرارات بقوانني (التنفيذ، والتسريع يف عرض كافة القوانني املؤقتة        

، من قطاع   )فلسطينيةالوقائع ال (وضع احللول املالئمة لتفادي التأخر يف وصول اجلريدة الرمسية للسلطة الوطنية            
 .غزة إىل الضفة الغربية

ضرورة عرض التشريعات املؤقتة، اليت صدرت عن رئيس السلطة الوطنية، على الس التشـريعي والسـري يف               .٢
 .تشريعها باإلجراءات املعهودة

ات ضرورة وضع األنظمة واللوائح التنفيذية لكافة القوانني الصادرة، ووضع دليل خاص بآلية سـن التشـريع                .٣
 .الثانوية للقوانني

 
 

 االنتهاكات اإلسرائيلية: الباب الثالث
 

يتكون هذا الباب من فصلني، يتناول األول جممل االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطنني الفلسطينيني يف ااالت 
اطن الفلسطيين على املختلفة، بينما يستعرض الفصل الثاين األثر الذي جنم عن االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املو

وبشكل خاص، أثر هذه االنتهاكات على السيادة، والتنمية، واخلدمات، . أداء السلطة الوطنية الفلسطينية



 xix

واالنفالت األمين، إضافة إىل اآلثار النامجة عن إقامة جدار الفصل العنصري، على أداء السلطة الوطنية يف القطاعات 
 .اخلدمية املختلفة

 
هتمام اتمع الدويل باالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، تسـبب يف حجـب االنتـهاكات         يرى التقرير أن ا   

اإلسرائيلية اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، عن الـرأي          
 إعاقة إمكانية قيـام السـلطة   فما زال االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة مستمرا، ويترتب على ذلك     . العام العاملي 

الوطنية الفلسطينية بالعمل على حتسني الظروف االقتصادية يف ظل اإلجراءات اإلسرائيلية، والتدمري املنهجي ملرافق            
كما أن استمرار السيطرة اإلسرائيلية على معابر قطاع غزة، وخاصة معـرب   . احلياة الفلسطينية، السيادية واتمعية   

كمـا أن السـلطة     . رضا مقيدة تتعرض فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية النتهاكات جسيمة        ، يبقيها أ  "إيرز"
الوطنية ال زالت تفتقد إىل السيطرة الكاملة على كافة األراضي، والتصرف املطلق يف املرافق واملمتلكات، الربيـة                 

 . والبحرية واجلوية، يف قطاع غزة، مما يشكل انتقاصا من السيادة الفلسطينية
 

 تكما يرى التقرير أن االنتهاكات اإلسرائيلية أثّرت سلبا على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على رسم السياسا
العامة وتطويرها، وعلى حتسني مستوى اخلدمات األساسية املقدمة للمواطنني، وتشجيع القطاع اخلـاص ودعـم           

، وتعزيز الرقابة على أداء األجهزة األمنية، والسيطرة علـى    املنافسة، وعلى قدرا يف القيام بعملية اإلصالح األمين       
كما تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية حتديات إاء االحتالل بالكامل، واحملافظة علـى            . ظاهرة االنفالت األمين  

 أن  إال. وحدة الشعب الفلسطيين، إضافة إىل احلفاظ على التكامل اإلقليمي لكل من الضفة الغربية وقطاع غـزة               
اإلجراءات اإلسرائيلية تقوض من مصداقية السلطة الوطنية الفلسطينية لدى املواطن الفلسطيين، إذا مل تتمكن من               
حتقيق وعدها بالتفاوض إلاء االحتالل، مما جيعل من الصعب عليها حتقيق إجنازات على السـاحة الفلسـطينية،                 

 . االنفالت األمينكالقيام بإصالحات سياسية وأمنية، والسيطرة على حالة 
 

إن عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على إخالء كافة املدن من القوات اإلسرائيلية، وإيقاف بنـاء اجلـدار                  
           ا على تنفيذ التزاماجتاه املواطنني  االفاصل، وجتميد االستيطان، ومواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية، حيد من قدر  .

ة إىل حتقيق التنمية والرفاه، إال أن عدم االستقرار السياسي حيد من قدرا علـى               ورغم مساعي السلطة الفلسطيني   
كما أن ما أدت إليـه االنتـهاكات   . رسم اخلطط املستقبلية، والسياسات املطلوبة للدفع بعجلة التنمية إىل األمام       

أثر سلبا على قدرة السلطة على اإلسرائيلية من ظهور حالة االنفالت األمين يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،           
استقطاب االستثمارات احمللية والدولية، بسبب حمدودية قدرا على توفري األمن الشـامل للمـواطنني، ومحايـة                

كما مل تستطع السلطة الفلسطينية االستفادة بالكامل من الدعم الدويل يف إحداث التنمية، ويف معاجلة               . ممتلكام
 . ويف تنفيذ خطط إنعاش االقتصاد الفلسطيين، ووقف حالة التدهور فيهمشكليت الفقر والبطالة، 

 



 xx

اتمع الدويل إىل حتمل مسؤولياته القانونية واألخالقية، للضغط علـى إسـرائيل،            اهليئة بناء على ما سبق، تدعو    
ترام حقوق اإلنسـان    وإلزامها بضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة، وتطبيقها يف األراضي الفلسطينية احملتلة، واح           

واملواثيق الدولية، مبا فيها القانون الدويل اإلنساين، ووقف االنتهاكات اإلسـرائيلية املسـتمرة حبـق املـواطنني                 
 السلطة الوطنية الفلسطينية إىل بذل املزيد من اجلهود، لتجاوز          اهليئةكما تدعو   . الفلسطينيني، وحيام وأمالكهم  

تهاكات اإلسرائيلية على أداء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاية حقـوق           السلبيات الناجتة عن أثر االن    
 .املواطن الفلسطيين

 
وأخريا، يتضمن الباب الرابع فكرتني، ختتص األوىل بالتعريف باهليئة من حيث إطارها القانوين، وجماالت عملـها،     

سلسلة التقارير القانونيـة،  : ع على احملاور التالية، واليت تتوز٢٠٠٥بينما ختتص الثانية بنشاطات اهليئة خالل عام     
 .سلسلة التقارير اخلاصة، مراجعة وتطوير القوانني، التوعية اجلماهريية، والتشبيك والعالقات العامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  ب األولالبا
 وضع حقوق املواطن الفلسطيين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وضع حقوق املواطن الفلسطيين: الباب األول

 ٢

 
 
 
 
 



 وضع حقوق املواطن الفلسطيين: الباب األول

 ٣

 
 ل األولــالفص

 مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  يف حقوق املواطن وضع  
 
 

 مقدمـــة
 
 

 التزامها فيما يتعلق باحلقوق واحلريات العامة اليت كفلها         ٢٠٠٥واصلت السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام       
ومع ذلك، تعرضت بعض هذه احلقوق يف جوانبها املختلفة إىل انتهاكات، وصلت         . انون األساسي الفلسطيين  الق

 .يف أحيان عديدة إىل درجة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان
 

يركز هذا الفصل على اخلطوات اليت قامت ا السلطة الوطنية الحترام احلقوق واحلريات العامة مـن ناحيـة،                  
وهو يتناول جمموعة من احلقوق املدنية والسياسية، كاحلق يف احلياة والسـالمة            . تهاكها من ناحية ثانية   ومدى ان 

الشخصية، واحلرية الشخصية وحقوق احملتجزين، واحلريات العامة مبا فيها حرية الرأي والتعبري، وحرية االشتراك       
ق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة، مـن        يف التجمعات السلمية، وتشكيل اجلمعيات واألحزاب السياسية، وح       

ويتضمن هذا الفصل أيضا عدداً من احلقـوق االجتماعيـة          . خالل الترشح واالنتخاب وتقلد الوظائف العامة     
 .واالقتصادية، مثل احلق يف الصحة، واحلق يف التعليم، واحلق يف السكن

 
مفهوم احلق، واملعايري الدوليـة   مثل اسية،يعاجل هذا الفصل كل حق من احلقوق ضمن جمموعة من العناصر األس       

اخلاصة به، وكيفية تناوله يف القوانني والتشريعات الفلسطينية السارية، وما تعرض له من احترام أو انتهاك من قبل 
 .السلطات املختلفة يف السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام

 
اخلاصـة  قوق مجلة من اآلليـات، أبرزهـا التقـارير           يف رقابتها على احل    اهليئةوإلعداد هذا الفصل، اعتمدت     

 مع عدد من املسئولني     اهليئة، والردود اليت تلقتها، ومقابالت خاصة أجراها ممثلو         واطنني امل ىواملراسالت وشكاو 
القوانني املقرة من قبل الس التشريعي، وتقارير وقرارات جلانه، والقـرارات واألنظمـة           مراجعة  واملختصني، و 

ة عن جملس الوزراء، وخطط عمل الوزارات، وأي تقارير أخرى ذات عالقة، صدرت عن مؤسسـات                الصادر
 .رمسية أو أهلية تتمتع باملصداقية
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 ٤

 احلق يف احلياة والسالمة الشخصية. ١
 
 

محاية اإلنسان وحياته، وسالمته اجلسدية والصحية والعقلية والنفسية،        يقصد باحلق يف احلياة والسالمة الشخصية،       
دم التعرض له بأي شكل خمالف للقانون، وهو من احلقوق الطبيعية املالزمة لإلنسان، وال جيوز املساس ا حىت         وع

 .يف الظروف االستثنائية
 

 احلق يف احلياة والسالمة الشخصية يف املعايري الدولية
 

ة اليت نصت عليها االتفاقيـات  يعترب احلق يف احلياة والسالمة الشخصية، حقاً أساسياً من احلقوق املدنية والسياسي       
اإلعالن العاملي حلقـوق     من) ٣(فقد جاء يف املادة     . واملواثيق الدولية، ودعت إىل وجوب احترامه وتطبيقه فوراً       

العهد الدويل اخلـاص   من )٦(املادة  وجاء يف   . من على شخصه  األ لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية و        أن اإلنسان
أن احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان، وعلى القانون أن حيمي هذا احلق، وال جيوز            باحلقوق املدنية والسياسية  

ال جيوز يف البلدان اليت مل تلغ عقوبة اإلعدام، أن حيكم ذه العقوبة إال جزاًء                وأنه. حرمان أحد من حياته تعسفا    
ملخالف ألحكام هذا العهد، والتفاقية على أشد اجلرائم خطورة، وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب اجلرمية، وغري ا       

وال جيوز تطبيق هذه العقوبة إال مبقتضى حكم ائي صادر عن حمكمة            . منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها     
من هذا العهد أنه ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب، وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو               ) ٧(وجاء يف املادة    . خمتصة

وعلى وجه اخلصوص، ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه . ة أو احلاطة بالكرامةالالإنساني
 . احلر

على أن كل عمل من     ،  ١٩٩٢ لعام   شخاص من االختفاء القسري   إعالن محاية مجيع األ   ونصت املادة األوىل من     
أعمال االختفاء القسري يعترب جرمية ضد الكرامة اإلنسانية، ويدان بوصفه إنكارا ملقاصد ميثاق األمم املتحـدة،                

ا كم. وانتهاكا خطريا وصارخا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت وردت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     
نصت املادة الثانية على أنه ال جيوز ألي دولة أن متارس أعمال االختفاء القسري، أو أن تسمح ا، أو تتغاضـى                     

 أن تعمل على املستوى الوطين واإلقليمي، وبالتعاون مع األمم املتحدة، يف سـبيل اإلسـهام،             لوعلى الدو . عنها
 . جبميع الوسائل ، ملنع واستئصال هذه الظاهرة

  الفلسطينيةاحلياة والسالمة الشخصية يف التشريعات الوطنيةاحلق يف 
مل يتم التطرق للحق يف احلياة بصورة مباشرة يف القانون األساسي الفلسطيين، ومت التطرق له بصورة ضـمنية يف                   

وفيمـا  . اليت جاء يف الفقرة األوىل منها أن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام             ) ١٠(املادة  
ال جيوز إخضاع أحد ألي إكـراه أو        " من القانون األساسي أنه     ) ١٣(يتعلق بالسالمة الشخصية، جاء يف املادة       

يقع باطالً كل "أنه  ) ٢(كما جاء يف الفقرة     ". تعذيب، ويعامل املتهمون وسائر احملرومني من حريام معاملة الئقة        
 ".وىل من هذه املادةقول أو اعتراف صدر باملخالفة ألحكام الفقرة األ



 وضع حقوق املواطن الفلسطيين: الباب األول

 ٥

 احلق يف احلياة يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: أوالً
 

 لتفاقم حالة االنفـالت األمـين يف   ة لعدة أشكال من االنتهاكات، نتيج٢٠٠٥تعرض احلق يف احلياة خالل عام       
لعديد من املواطنني على    األراضي الفلسطينية، وما رافقها من ايار لسيادة القانون، ووقوع أحداث أودت حبياة ا            

  ظل هشاشة اإلجراءات األمنية املتبعة أمام تزايد حاالت الفوضى واالنفالت األمـين خلفية أخذ القانون باليد، يف   
وفيما يلـي أبـرز   . الوفاة بسبب وقوع أخطاء طبية  أمهها عوامل أخرى اليت اجتاحت املناطق الفلسطينية، إضافة    

 : احلياةاملظاهر اليت شكلت مساً باحلق يف

 القتل خارج نطاق القانون. ١
 

تعترب حاالت القتل خارج نطاق القانون، اليت منت وازدادت يف ظل فوضى االنفالت األمين اليت اجتاحت املناطق                 
، ٢٠٠٥ عام   لفخال. الفلسطينية، هي العامل الرئيس يف ارتفاع معدل الوفيات النامجة عن انتهاك احلق يف احلياة             

 حالـة  ٥٧ حالة قتل نتيجة االنفالت األمين وسوء استخدام السالح، وذلك بزيادة مقدارها            ١٥٠ اهليئةرصدت  
 من خالل احلاالت اليت رصدا، بأن عمليـات         للهيئةلقد تبني   . ١حالة) ٩٣(، اليت بلغت    ٢٠٠٤قتل عن العام    

على خلفية الدفاع عن    و  القتل اليت جرت على مدار العام قد متت على عدة خلفيات، منها جنائية بسبب الثأر، أ               
حتالل اإلسرائيلي، ومنها ما وقـع      على خلفية التخابر مع سلطات اال     شرف العائلة، أو ألسباب إجرامية، ومنها       

ولدى دراسة بعض حاالت الفوضى اليت أخذت طـابع         . بسبب سوء استخدام السالح، والقتل عن طريق اخلطأ       
دور األجهزة األمنية اليت تناط ا مهمة احلفاظ علـى أمـن   وجود غياب شبه تام ل اهليئةأحداث دامية، الحظت    

ومل تقم السلطة الوطنية بدور فاعل للحد من تلك األحداث، والتحقيق فيها وصوال إىل معاقبة مرتكبيها،  . املواطن
اليت وهذا شأن عشرات احلاالت     . وإمنا ترك األمر يف أحيان كثرية للفصائل والعشائر، لتسوية مثل تلك اخلالفات           

 .٢كان من املمكن أن يضع تدخل األجهزة األمنية حدا لتفاقمها
 

 أن السلطة الوطنية تتحمل بصورة مباشرة، جزءا كبريا من املسؤولية عن حالة الفوضـى واالنفـالت            اهليئةترى  
، واختـاذ   األمين، وذلك لعدم اختاذها اإلجراءات الوقائية للحيلولة دون وقوعها، كالتحقيق يف اجلرائم اليت وقعت             

اإلجراءات القانونية الرادعة حبق مرتكبيها، واختاذ اإلجراءات الضرورية حلفظ أمن وسالمة املعتقلني الذين قتل عدد 

                                                
هرجان كانت تنظمه حركة محاس يف خميم  غامضة، مثل االنفجار الذي وقع يف متاألرقام الواردة تشمل فقط الذين قتلوا بسبب الفلتان األمين، وال تشمل الذين قتلوا يف انفجارا         ١

 . مواطنا فلسطينيا١٩، والذي أسفر عن مقتل ٢٣/٩/٢٠٠٥جباليا بتاريخ 
ثـاين  حالة االنفالت األمين وضعف سيادة القانون يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، تشـرين       "  بعنوان   اهليئةملزيد من التفاصيل، ميكن مراجعة التقرير اخلاص الذي أصدرته           ٢

٢٠٠٥ . 
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، وهم داخل السجون، وذلك من خالل تعزيز احلراسة األمنية على السجون ومراكـز              ٢٠٠٥٣منهم خالل عام    
 .التوقيف الفلسطينية

   عقوبة اإلعدامتنفيذ. ٢
وإذا . وهي عقوبة ال ميكن الرجوع عنها بعد تنفيـذها ,  عقوبة اإلعدام أقسى العقوبات اليت تفرضها القوانني     تعترب

كان القانون الدويل حلقوق اإلنسان ال حيرم األخذ بعقوبة اإلعدام، فانه يشجع الدول على إلغائها، وكحـد أدىن      
 على أكثر اجلرائم خطورة، وجيب منح األشخاص فال جيوز فرض عقوبة اإلعدام إال. على وضع ضوابط صارمة هلا    

الذين يواجهون عقوبة اإلعدام كافة ضمانات احملاكمة العادلة، املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق    
 . ، وباقي االتفاقيات واإلعالنات الدولية ذات العالقة١٩٦٦ ماملدنية والسياسية الصادر عا

ل القوانني الفلسطينية النافذة محاية مطلقة للحق يف احلياة، إذْ مازالت القوانني العقابية             من الناحية العملية، مل تكف    
السارية تفرض عقوبة اإلعدام على عدد كبري من اجلرائم، كما أن اختالف التشريعات السارية يف فلسطني جعلها        

 جرميـة،   ١٧قوبـة اإلعـدام علـى       تبالغ يف فرض عقوبة اإلعدام، فالقوانني السارية يف الضفة الغربية تفرض ع           
 جرمية، كذلك يفرض قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير ١٥والتشريعات السارية يف قطاع غزة تفرضها على 

لكن أغلب اجلرائم املعاقب عليـه  .  جرمية ٤٢، والذي تطبقه احملاكم العسكرية، عقوبة اإلعدام على         ١٩٧٩لسنة  
، كاجلرائم السياسية، إذ جند أن قانون العقوبات األردين         "كثر اجلرائم خطورة  أ"باإلعدام، ال ينطبق عليها وصف      

االعتداء الذي يقصد منه    "منه على أن    ) ١٣٨(، الساري يف الضفة الغربية، نص يف املادة         ١٩٦٠لسنة  ) ١٦(رقم  
مـن  ) ١٣٩(املادة  أما  ". منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها املستمدة من الدستور، يعاقب عليه باإلعدام           

جرمية يعاقب عليهـا    ) ١٣٨(ذات القانون، فقد جعلت املؤامرة اليت تستهدف ارتكاب االعتداء الوارد يف املادة             
باإلعدام، يف حني مل يعرف القانون كلمة مؤامرة، وجاءت صياغة تلك املواد فضفاضة وغري واضحة، مما يؤكـد                  

نني املعمول ا ويلتزم مبعايري حقوق اإلنسان املقـرة يف املواثيـق   احلاجة إىل قانون عقوبات فلسطيين، يوحد القوا    
 .الدولية حلقوق اإلنسان

 
 سلسلة من األحداث والتطورات املتعلقة بعقوبة اإلعدام، كان بعضها منسجما واملعايري الدولية             ٢٠٠٥شهد عام   

خالل العام فيما  اهليئةغريات اليت رصدا وفيما يلي أبرز الت. حلقوق اإلنسان، بينما نفّذ بعضها اآلخر هذه العقوبة  
 :يتعلق بعقوبة اإلعدام

 

                                                
، على خلفية اامهم بقتل أحد املواطنني، وهم        ١٠/٢/٢٠٠٥من أبرز االنتهاكات للحق يف احلياة ألشخاص موقوفني، حادثة مقتل ثالثة موقوفني يف سجن غزة املركزي بتاريخ                   ٣

 . حتت محاية األجهزة األمنية الفلسطينية
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) ١(، مت تعديل الفقرة ٢٠٠٥لسنة ) ٣(فبموجب قانون رقم  . إقرار تشريع جديد حيد من تنفيذ عقوبة اإلعدام       . ١
 حكم ، حبيث أصبح ال ينفذ   ١٩٩٨لسنة  ) ٦(رقم  ) السجون(من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل      ) ٦٠(من املادة   

اإلعدام حبق الرتيلة احلامل احملكوم عليها باإلعدام، فإذا وضعت مولوداً حياً، تقضي احملكمة اليت أصدرت احلكـم                 
وبذلك، ووفقاً هلذا التشـريع، اختـذت السـلطة الوطنيـة     . بعقوبة اإلعدام، بتخفيض العقوبة إىل السجن املؤبد    

دى الدول اليت ال زالت تقر قوانينها عقوبة اإلعدام، لكنها تضع  إجراًء جديداً، ينسجم والتوجه السائد لةالفلسطيني
 .قيوداً على التنفيذ

 
فخـالل عـام   . استئناف تنفيذ عقوبة اإلعدام حبق أشخاص حمكومني باإلعدام بعد توقف استمر عدة سنوات     . ٢

الل السـنوات   ، مت تنفيذ أحكام اإلعدام حبق مخسة مواطنني كانت قد صدرت حبقهم أحكام باإلعدام خ              ٢٠٠٥
، ١٢/٦/٢٠٠٥ففي  . كما صدر حكم واحد جديد باإلعدام يف قطاع غزة مل يصادق عليه الرئيس بعد             . السابقة

صادق الرئيس حممود عباس على تنفيذ أربعة أحكام باإلعدام، كانت قد صدرت خالل األعوام السابقة، وقـد مت         
ذلك على النحو وميكن تفصيل . نفِّذ يف وقت آخر، فقد أما اخلامس. تنفيذها بنفس التاريخ الذي متت فيه املصادقة

 :التايل
  
 عاماً، وذلك بعد إدانته جبرمية قتل      ٢٤ تنفيذ حكم اإلعدام رمياً بالرصاص حبق املواطن حممد داوود اخلواجا،             مت -

ـ  ١٢/٩/٢٠٠٠كان قد صدر حبقه حكم باإلعدام بتاريخ        . أحد املواطنني  ن ، مبوجب قرار صادر عن حمكمـة أم
 . الدولة العليا مبدينة غزة

 عاماً من غزة، وذلك بعد إدانته جبرمية قتل ٣٣وائل شعبان الشوبكي،     املواطن  مت تنفيذ حكم اإلعدام شنقاً حبق      -
، مبوجب قرار صادر عن احملكمة املركزية  ١٥/٣/١٩٩٦كان قد صدر حبقه حكم باإلعدام بتاريخ         .أحد املواطنني 

 . مبدينة غزة
وذلك بعد إدانته جبرميـة خطـف     عاماً،٢٧املواطن عودة حممود أبو عزب،   حكم اإلعدام شنقاً حبقمت تنفيذ   -

، مبوجب قرار صادر عن احملكمة      ٣١/١٠/١٩٩٥كان قد صدر عليه حكم باإلعدام بتاريخ         .وقتل أحد املواطنني  
 .املركزية مبدينة غزة

 عاماً، وذلك بعـد إدانتـه جبـرائم قتـل           ٢٧لم،  صالح خليل مس    مت تنفيذ حكم اإلعدام شنقا حبق املواطن       -
، مبوجب قرار صادر عن حمكمـة اجلنايـات         ٢٥/١/١٩٩٦كان قد صدر عليه حكم باإلعدام بتاريخ         .وسلب

 .الكربى مبدينة غزة
 عاماً، من خميم جباليا،     ٣٢ حبق املواطن رائد خليل املغريب،       ٢٧/٧/٢٠٠٥ مت تنفيذ حكم اإلعدام شنقاً بتاريخ        -

، مبوجب قرار صادر    ٢٠٠١كان قد صدر حبقه حكم باإلعدام خالل عام          .عد إدانته بقتل أحد املواطنني    وذلك ب 
 .عن حمكمة اجلنايات الكربى مبدينة غزة
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اختاذ إجراءات قضائية عادلة ملن صدرت حبقهم أحكام باإلعدام من قبل حماكم افتقرت لضـمانات احملاكمـة                 ٣
، قراراً يقضي بإعادة ٢٠٠٥ يونيو ٢٢طنية الفلسطينية، حممود عباس، بتاريخ    فقد أصدر رئيس السلطة الو    . العادلة

حماكمة مجيع املدانني يف حماكم أمن الدولة، والصادرة حبقهم أحكام باإلعدام أمام احملاكم النظامية، حيث مت بعـد             
 .ذلك املباشرة يف إعادة احملاكمات أمام احملاكم املختصة

 
، مل يصدر   ٢٠٠٥فخالل عام   .  نطق احلكم باإلعدام   ٢٠٠٥ صدر فيها خالل عام      اخنفاض عدد احلاالت اليت   . ٣

، حني حكمت حمكمة استئناف غزة باإلعـدام        ١٤/٦/٢٠٠٥سوى نطق واحد للحكم باإلعدام، وذلك بتاريخ        
يذكر أن مثانية أحكام باإلعدام كانت قـد صـدرت        .  عاما ٢٠شنقا حىت املوت حبق السجني سعيد مجيل زهد،         

 .، كانت يف قطاع غزة٢٠٠٥ – ٢٠٠٤ومجيع األحكام الصادرة خالل العامني . ٢٠٠٤عام خالل 
 

 أن هناك بعض التغريات اإلجيابية اليت جرت فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام وتنفيذها، رغـم قيـام                  اهليئةترى  
عقوبة اإلعدام، يشكل تراجعاً  أن تنفيذ السلطة لاهليئةوترى . السلطة الوطنية الفلسطينية بتنفيذ مخس حاالت إعدام

كما ترى أن تنفيذ أحكام اإلعدام جاء بفعـل  . غري مربر عن سياستها املتبعة منذ عدة سنوات بعدم تنفيذ العقوبة        
ضغط الشارع، ونتيجة اتساع حالة االنفالت األمين يف مناطق السلطة الوطنية، ظناً من السلطة بأن تنفيذ أحكام                 

 . حلالة االنفالت األمين، إال أن ذلك مل خيفف من الفوضى األمنية السائدةاإلعدام ميكن أن يضع حدا 
 
 :الوفاة نتيجة اإلمهال مبتطلبات السالمة العامة. ٣
 

تتخذ معظم دول العامل سلسلة من اإلجراءات لضمان السالمة العامة يف املؤسسات واملنشآت، سواء من خـالل              
رثية قد تؤدي حبياة العديد من املواطنني، أو من خـالل القيـام   سن تشريعات وقوانني حتد من وقوع أحداث كا      

 . جبملة من اإلجراءات الوقائية والرقابية، للحد من تعرض حياة وأمن مواطنيها لالنتهاك
 

 عدداً من األحداث املأساوية، اليت أدت إىل وفاة بعض املواطنني نتيجة الغرق يف اهليئة، رصدت  ٢٠٠٥خالل عام   
برك مكشوفة ملياه الصرف الصحي، كما رصدت حاالت سقوط عدد من املواطنني، خصوصاً مـن  البحر، أو يف    

وكانت احلادثة األبرز  .، من أماكن مرتفعة بسبب عدم وجود إجراءات احلماية الالزمة يف البنايات القائمةلاألطفا
كمـا رصـدت   . لقطاع غزة مثانية مواطنني يف حبر خانيونس عشية اإلخالء اإلسرائيلي ق، غر٢٠٠٥خالل عام  

، من مسكنه يف الطابق العلوي من أحد املباين يف مدينة البرية، مما ٢٥/٧/٢٠٠٥ حادث سقوط طفل بتاريخ     اهليئة
وحادث سقوط مواطن من مدينة رام اهللا يف حفرة تقع خلف أحد املباين يف وسط املدينة بتـاريخ       . أدى إىل وفاته  

 .لسالمة العامة، مما أسفر عن وفاته أيضا، مل تكن تتوفر فيها شروط ا٣/١٢/٢٠٠٥
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على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ال زالت تتقاعس عن اختاذ اإلجراءات الضـرورية       اهليئةيف هذا السياق تؤكد     
الالزمة إلجراءات السالمة العامة، وما جرى يف حبر خانيونس يشكل دليالً على عدم جاهزية واستعداد اجلهـات       

إذ كان يتوجب أن تتخذ كافة اإلجراءات الوقائية الضرورية حلمايـة           . بدورهم يف محاية املواطنني   املختصة للقيام   
املواطنني الذين سيتدفقون إىل شواطئ البحر، ومنها توعية املواطنني ووضع اإلرشادات الالزمة هلم، وتعيني فـرق           

كما يتوجب على السلطة . على الشواطئ للتدخل ملنع وقوع أي كارثة دإنقاذ جمهزة على شاطئ البحر، واالستعدا
الوطنية إصدار األنظمة والتعليمات اليت تلزم كافة أصحاب الشقق أو سكاا، بوجوب مواءمة أماكن سكنهم، مبا   

 ضرورة تعزيز دور اهليئـات      اهليئةوترى  . يضمن سالمتهم من خماطر السقوط من نوافذ الطوابق السكنية العلوية         
لعامة، مثل الدفاع املدين واهليئات احمللية واحملافظات وغري ذلك من املؤسسات، من خالل             ذات العالقة بالسالمة ا   

.  بينها، والقيام بدور رقايب أفضل على كافة املنشآت، للتأكد من التزامها مبتطلبات السالمة العامة              قتعزيز التنسي 
، وكـذلك    السلطة الوطنية  بعض أجهزة   أن استمرار جتاهل مثل هذا األمر يعكس إمهاالً من قبل          اهليئة ىكما تر 
 . باخلطوات اليت جيب اختاذها للحفاظ على احلق باحلياة والسالمة العامة للمواطننياألهايل،

 
 
 احلق يف السالمة الشخصية يف مناطق السلطة الوطنية: ثانياً

 
 

احلياة، إذ أن االعتداء علـى      يعترب حق املواطنني يف السالمة اجلسدية من احلقوق املرتبطة بصورة دائمة باحلق يف              
يف هذا السياق شهدت مناطق . السالمة الشخصية لإلنسان، يقود يف أحيان كثرية إىل االعتداء على احلق يف احلياة    

، سلسلة من األحداث اليت جرى فيها مـس األمـن الشخصـي             ٢٠٠٥السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام      
قوع حوادث اختطاف، واختفاء، وتعذيب، وعنف، وإطالق نار بإجتاه         للمواطنني الفلسطينيني، وقد متثل ذلك بو     

 بـأن هـذه     واتسمت معظم حوادث االعتداء على األمن الشخصي للمواطنني الفلسطينيني        . مواطنني فلسطينيني 
احلوادث قد وقعت على أيدي أشخاص مسلحني، ينتمون إىل تنظيمات مسلحة أو إىل عشائر، وقـد ارتكبـوا                  

وميكن تشخيص املظاهر اليت شكلت مساً حبق       .  عدة خلفيات، منها السياسية واجلنائية والشخصية      اعتداءام على 
 :   يف األمن والسالمة الشخصية مبا يلياملواطنني الفلسطينيني

 
 بقاء مصري األشخاص الذين اختفوا بصورة قسرية جمهوالً .١
 

 حلوادث اختفاء قسـري،     واطنني الفلسطينيني  خبصوص تعرض العديد من امل     اهليئةرغم االتصاالت اليت قامت ا      
، ملعرفة مصري سبعة أشخاص اختفوا بصورة قسرية خالل عام          ٢٠٠٥ خالل عام    اهليئةورغم املتابعات اليت نفذا     

 حمدوداً، ة، ال يزال مصري هؤالء األشخاص جمهوالً، وال يزال اهتمام املسئولني يف السلطة الوطنية الفلسطيني      ٢٠٠٤
 .إىل مستوى جاد للكشف عن مصري املفقودينوال يرتقي 
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 تعرض بعض األشخاص للعنف واالختطاف .٢
 

 عدد احلوادث اليت مت فيها اختطاف مواطنني فلسطينيني، ومقيمني أجانب يف منـاطق             ٢٠٠٥تزايدت خالل عام    
، وقع خـالل  واطناهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املووفقاً ملعطيات توفرت لدى   . السلطة الوطنية الفلسطينية  

 حالة ملقيمني أجانب يف مناطق السـلطة الوطنيـة   ١٧ حالة اختطاف، من بينها ٣٦العام املذكور ما ال يقل عن     
 مت اختطافهم بدوافع خمتلفة، ومعظم احلاالت اليت مت رصدها وقعت يف             حالة ملواطنني فلسطينيني   ١٩الفلسطينية، و 

 .قطاع غزة
 

 ٢٤، هو ما تعرضت له الناشطة احلقوقية كيت بـورتن،           اهليئةقاً ملعلومات   وكان حادث االختطاف األخري، وف    
سنة، بريطانية اجلنسية، وتعمل منسقة العالقات الدولية يف مركز امليزان يف مدينة غزة، حيث مت اختطافها ووالديها 

 أهايل مدينة رفح،    ، وأثناء عودم من جولة تضامنية مع      ٢٨/١٢/٢٠٠٥اللذين كانا يف زيارة هلا، وذلك بتاريخ        
حيث أوقف عدد من املسلحني اهولني السيارة اليت كانت تقلهم بالقرب من معرب رفح، وقاموا بنقلهم إىل سيارة 

 .أخرى، ومن مثَ إىل جهة جمهولة، وملدة ثالثة أيام
 

ديدا ألمن اتمع يف حوادث االختطاف املذكورة مساً صرحياً باحلق يف السالمة واألمان الشخصي، و     اهليئةترى  
وترى بأن السلطة التنفيذية عامة، واألجهزة األمنية خاصة، مل تقم بالدور املنوط ا يف مالحقة               . الفلسطيين برمته 

 مجيـع   اهليئـة وتدعو  . األشخاص الذين يقفون وراء هذه األحداث، وإحالتهم إىل العدالة القضائية لنيل جزائهم           
ية، لنبذ حوادث اختطاف املواطنني واألجانب، واملسـامهة يف إـاء هـذه              السياسية الفلسطين  بالقوى واألحزا 

 .٤الظاهرة، وذلك بدعم اإلجراءات اليت تتخذها السلطات القانونية ضد املتورطني يف حوادث االختطاف
 
 االعتداء على شخصيات عامة وأكادميية .٣
 

وعلـى أكـادمييني يعملـون يف       ، العديد من حوادث االعتداء على شخصيات عامة،         ٢٠٠٥وقعت خالل عام    
ومن األمثلة على ذلك، االعتداء الذي تعرض له مدير مكتب وزيـر الداخليـة              . اجلامعات ومراكز التعليم العايل   

بواسطة آالت حادة، على أيدي ثالثة مسلحني، أثناء توجهـه إىل عملـه يف مدينـة رام اهللا، وذلـك بتـاريخ       
، حيـث   ١/٨/٢٠٠٥عام يف السلطة الوطنية الفلسطينية بتـاريخ        واإلعتداء على مرتل النائب ال    . ١٢/٧/٢٠٠٥

 على مرتل رئيس جملس القضاء      ٢/٨/٢٠٠٥واإلعتداء بتاريخ   . ألقيت قنبلة على مرتله يف حي الصربة مبدينة غزة        
يضاف إىل ذلك حوادث اعتـداء      . األعلى يف حينه، حيث انفجرت عبوة ناسفة على مدخل مرتله يف مدينة غزة            

، حيث تعرض الدكتور عدنان اخلالـدي،       ١١/١٠/٢٠٠٥لعديد من األكادمييني، كما حدث بتاريخ       تعرض هلا ا  
رئيس جامعة األزهر يف مدينة غزة، وعدد من أعضاء جملس إدارة اجلامعة والعاملني فيها، للطرد من قبل جمموعـة          

                                                
 .ملتعلق باحلق يف احلريات العامةض هلا صحفيون فلسطينيون، ميكن مراجعة اجلزء ا ملزيد من التفاصيل حول حوادث االختطاف اليت تعر ٤
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حبق جمموعة من الطلبة، إثـر      من الطلبة واملسلحني إىل خارج أسوار اجلامعة، وذلك على خلفية إجراءات اختذها             
 .  ٥شجار عنيف وقع يف اجلامعة استخدمت فيه القوة

 
 

 اخلطوات اليت قامت ا السلطة الوطنية حلماية احلق يف احلياة والسالمة الشخصية
 
 
 على صعيد الس التشريعي : أوال

لتنفيذيـة مسـؤولية تـدهور      ، السلطة ا  ٢٤/٣/٢٠٠٥محل الس التشريعي الفلسطيين يف قرار أصدره بتاريخ         
األوضاع األمنية، لعدم قيامها باملهام األمنية املنوطة باألجهزة ذات االختصاص، ووجه اللوم إىل قـادة األجهـزة          
األمنية لتقاعسهم عن القيام بدورهم يف احلد من تدهور األوضاع، وطلب الس من وزير الداخلية اختاذ ما يلزم                  

    ع اآلليات والضوابط اليت            من قرارات وإجراءات من شأا إحداث تغيريات جذرية يف كافة األجهزة األمنية، ووض
كما حث القرار السلطة التنفيذية على استكمال رزمة القوانني املتعلقة بتنظـيم عمـل   . تكفل التنسيق فيما بينها 

طة القضائية، من خالل    األجهزة األمنية، وتقدميها للمجلس، وضرورة إعطائها صفة االستعجال، وتعزيز دور السل          
إعادة هيكلتها، وبناء األجسام القضائية اليت متكنها من القيام بدورها القضائي املستقل، والطلـب إىل السـلطة                 

 .التنفيذية احترام وتنفيذ قرارات احملاكم

 ، جلنة الداخلية واألمن واحلكـم     ٩/٦/٢٠٠٥، الصادر بتاريخ    )٨٦٩/١/١٠(كما وكلف الس، يف قراره رقم       
احمللي، بعقد جلسات استماع لوزير الداخلية واألمن الوطين، حول الوضع األمين من جوانبه املختلفة، آخذاً بعني                
االعتبار وقائع جلسة استجواب الوزير حول األحداث املخلة باألمن العام، اليت اجتاحت مناطق السلطة الوطنيـة    

 .ألمنالفلسطينية، واإلجراءات اليت اختذا الوزارة لضبط ا

وقد صدر عن جلنة الداخلية واألمن واحلكم احمللي بالس تقرير حول ظاهرة أخـذ القـانون باليـد بتـاريخ                    
، الذي أكد على حتميل االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية االنفالت األمين، وذلك بسبب تدمري بعض              ١٨/٧/٢٠٠٥

وأكد التقرير على ضرورة قيام السلطة  . بالكاملمقرات السلطة الوطنية، وتعطيل دور األجهزة األمنية الفلسطينية         
الفلسطينية، بكافة أجهزا، مبحاسبة املخالفني، كوا اجلهة الوحيدة املسئولة عن تنفيذ القانون يف مناطق السلطة               

 . ومطالبة مجيع اجلهات والقوى الوطنية باحترام سيادة القانون، ومساعدا يف تطبيقه يف باقي املناطق. الوطنية

                                                
 .ملزيد من التفاصيل حول حوادث االعتداء على األكادمييني، ميكن مراجعة اجلزء املتعلق باحلريات األكادميية ضمن احلق يف التعليم ٥
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 لكن يف املقابل، مل يقم الس مبتابعة تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع من جهة، ومل ميارس دوره الرقـايب                    
كسلطة تشريعية على أعمال السلطة التنفيذية، إزاء عدم قيامها بتطبيق القرارات والقوانني الصادرة عنها من جهة               

 .أخرى

 

 على صعيد السلطة التنفيذية: ثانيا

لسلطة التنفيذية بعض القرارات ذات العالقة بتوحيد األجهزة األمنية يف سبيل حتقيق اإلصالح األمين، مبا أصدرت ا
إال أنه ورغم التأكيد املستمر من قبل كل من رئيس السلطة الوطنيـة،  . يشمل وضع حد لظاهرة االنفالت األمين   

 حتقيق األمن واألمان للمـواطن، ومواجهـة        ورئيس جملس الوزراء، ووزير الداخلية واألمن الوطين، على ضرورة        
 األمين حبزم، وغري ذلك من الوعود املتكررة، والقرارات املتتالية، إال أن السلطة التنفيذية مل تبذل اجلهود             تاالنفال

املطلوبة، ومل تقم باإلجراءات العملية اليت تكفل وضع حد هلذه الظاهرة، وذلك عرب إرساء دعائم سيادة القانون،                 
كما أن اخلطوات املتخذة من قبل السلطة التنفيذية مل تكلل بالنجاح، ومل ترق إىل مستوى . سيخ حكم القضاءوتر

 .٦التحديات اليت فرضتها ظاهرة االنفالت األمين، إضافة إىل عدم تنفيذ معظم القرارات املتخذة على أرض الواقع

 

 على صعيد السلطة القضائية : ثالثاً

ضائية مل تقم بدور فاعل يف محاية احلق باحلياة والسالمة الشخصية، وبقي الدور الذي تقوم               يالحظ أن السلطة الق   
به بطيئاً، وال يرتقي إىل املستوى املطلوب، حيث تقاعس القضاء بصورة الفتة عن البت يف القضايا بصورة عامة،                  

سدية للمواطنني، مما شـكل دافعـاً       ومن ضمنها القضايا اليت جنم عنها مس باحلق يف احلياة، وديد للسالمة اجل            
للبعض ألخذ القانون بأيديهم، وساهم ذلك مبس هيبة السلطة القضائية، وجعلها ضحية لالنفالت األمين وغياب               

 .٧سيادة القانون

 
 
 

                                                
السلطة التنفيذية، وخصوصاً مع رئيس جملس الوزراء، ومن ذلك خطاب موجه إىل السيد أمحد قريع بصفته رئيساً لس  بإجراء بعض املراسالت مع اجلهات املعنية يف اهليئة قامت   ٦

ضرورة قيام  إىل اهليئةوقد دعت . ، خبصوص موضوع استمرار حالة االنفالت األمين يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية٢٠/٦/٢٠٠٥الوزراء، ورئيساً لس األمن القومي، بتاريخ 
                        .    د من ظاهرة االنفالت األمينالسلطة التنفيذية بوضع اإلجراءات الكفيلة باحل

 .راجع الفصل المتعلق بالسلطة القضائیة ٧
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 احلق يف احلرية الشخصية. ٢
 
 

شخصية يف النظام القانوين، يشمل هذا احلق مجلة من احلقوق املترابطة، اليت تشكل أداة لقياس مدى توافر احلرية ال  
فمثال، يصنف احلق يف إجراءات قانونية وعادلة، من ضمن احلقوق املدنية اليت دف إىل              . والواقع العملي السائد  

لـذا فـاحلق يف   . محاية حقوق األفراد أثناء فترة احتجازهم، منذ حلظة إلقاء القبض عليهم وحىت إطالق سراحهم 
اإلجراءات اليت تقوم ا السلطات املختصة بتقييد احلرية الشخصية، بدءاً بإجراءات           احلرية الشخصية يتعلق جبميع     

التحري والتفتيش، ومروراً بالقبض والتوقيف والتحقيق واحملاكمة، واحلبس أو السجن يف حال اإلدانة، وانتـهاًء               
ت قانونية عادلة، على قمة هرم      ويقف احلق يف إجراءا   . بوجوب اإلفراج عن احملكوم عليه بعد انتهاء مدة حمكوميته        

 .احلقوق اليت يتوجب على الدولة ضماا، يف حال قيامها بأي عمل يقيد احلرية الشخصية للمواطنني
 

 احلرية الشخصية يف املعايري الدولية
 

 عـدم   كفلت العديد من االتفاقيات واملبادئ الدولية محاية احلق يف احلرية الشخصية للفرد، مبا يعين حق الفرد يف                
تقييد حريته، أو املساس ا، إال بقانون، ووفقاً إلجراءات قانونية سليمة، وأن يقدم إىل حماكمة عادلة تتوافر فيها                  

وقد أفرد العهد . مجيع الضمانات القانونية الالزمة، وأن حتتجز حريته وفق ظروف معيشية مالئمة للكرامة البشرية    
منه للحديث بشكل مفصل عن جوانب هذا احلق، فيما         ) ١٠،  ٩(سية املواد   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيا    

ال جيوز اعتقال أي إنسـان أو حجـزه أو نفيـه    "من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، على أنه  ) ٩(نصت املادة   
 ". تعسفاً

 
ق يف احلرية ويف األمان لكل فرد احلمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، على أن         ) ٩(وتنص املادة   

على شخصه، وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليهـا              
وجاء يف املادة ذاا أن لكل شخص حرم من حريته، بالتوقيف أو االعتقـال،              . القانون، وطبقاً لإلجراء املقرر فيه    

دون إبطاء، يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غـري           حق الرجوع إىل حمكمة، لكي تفصل،       
 . قانوين، كما ضمنت لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين، احلق يف احلصول على تعويض عادل

 
 احلرية الشخصية بني التشريعات الوطنية والواقع العملي

 
فهوم الدويل جلوانب احلق يف احلرية الشخصية، وذلك مثل منع االعتقال تضمنت بعض القوانني الفلسطينية نفس امل

التعسفي، وإجراءات التوقيف القانونية، واالختصاص القانوين جلهة التوقيف، وضمانات احملاكمة العادلة، وظروف 
إلجـراءات  ، وقانون ا  ٢٠٠٣وقد نظّم ذلك حتديداً كل من القانون األساسي الفلسطيين املعدل لسنة            . االحتجاز
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فقد تضـمن القـانون   . ١٩٩٨لسنة ) ٦(، وقانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم  ٢٠٠٤لسنة  ) ٣(اجلزائية رقم   
األساسي الفلسطيين نصوصاً تتعلق باحلرية الشخصية، وبراءة املتهم حىت ثبوت إدانته أمام حمكمة خمتصة، واملساواة    

ية الفلسطيين ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي، سواًء         فيما فصل قانون اإلجراءات اجلزائ    . أمام القانون 
أما قانون مراكز اإلصالح والتأهيل، فقد نظّـم حقـوق    . خالل التوقيف والتحقيق، أو التفتيش، أو االستجواب      

ئـم  الرتالء يف مراكز اإلصالح والتأهيل، ووضع العديد من الضمانات اليت تكفل وجود معاملة الئقة هلم، مبا يال                
الكرامة البشرية، فقد نظّم آلية إنشاء املراكز، وتنظيمها وتفتيشها، والرعاية الصحية للرتالء، وتصنيفهم، وتعليمهم، 

 . ونقلهم، وتدريبهم
 
 

 مرحلة التحري والتفتيش: أوالً
 
 

يث تكلّـف  يقصد مبرحلة التحري والتفتيش، تلك املرحلة اليت تكون يف بداية البحث عن خيوط جرمية واقعة، ح        
) ١٩/٢(إذ نصت املـادة  . الضابطة القضائية، أي النيابة العامة، مبهمة متابعة هذه املرحلة من البداية وحىت النهاية    

يتولّى مأمورو الضبط القضائي البحث واإلستقصاء عن اجلرائم "من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين، على أن        
كما وضع القانون قيوداً إضافية على إجـراءات        ". زم للتحقيق يف الدعوى   ومرتكبيها، ومجع االستدالالت اليت تل    

 . التفتيش، وفرض هلا شروطاً وحدوداً قانونية ال جيوز جتاوزها
 

 استمرار قيام ثالثة أجهزة أمنية، هي األمـن الوقـائي، واملخـابرات العامـة،           للهيئة تبنيعلى الصعيد العملي،    
وال زالـت هـذه     . لتحري والتفتيش والقبض والتوقيف دون مسوغ قانوين      واالستخبارات العسكرية، بأعمال ا   

األجهزة متلك نظارات ومقار توقيف غري قانونية، حيث مل تنظّم وفق قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيين،                
يف غـري   مركز توق١٨أن هناك خالل عملها   للهيئة   وقد تبين    .ويوجد فيها عشرات املوقوفني بشكل غري قانوين      

قانوين، موزعة على حمافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، دون أن تنظم وفق قانون مراكز اإلصـالح والتأهيـل،         
   .وهذه املراكز تابعة لكل من أجهزة األمن الوقائي، واألمن الوطين، واالستخبارات العسكرية، واملخابرات العامة

 
يل نسبة عالية من املوقوفني لديها، بعد انتهاء التحقيق معهم، إىل            أن األجهزة املذكورة تقوم بتحو     للهيئة كما تبني 

مراكز اإلصالح والتأهيل، رغم أن توقيفهم بداية مت بصورة غري قانونية، وقد تعرضت منازل عدد منهم للتفتيش                 
نائب  أيضا أن بعض مذكرات التفتيش الصادرة عن ال  للهيئةوتبني  . دون مذكرات تفتيش صادرة عن النائب العام      

 .العام ال تنسجم واألصول القانونية الالزمة
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 أيضا أن وزارة الداخلية ومعظم األجهزة األمنية، من ضمنها األجهزة املكلفة مبهـام الضـابطة                اهليئة والحظت
القضائية، مل تقم طوال العام بإصدار تعليمات مكتوبة ألفرادها العاملني يف جمال التحري والتفتيش والتوقيف، حول 

صول القانونية اليت جيب مراعاا يف حاالت تفتيش األشخاص، أو املمتلكات، أو املنازل، وذلك دف خفض                األ
يذكر أن بعض مؤسسات حقوق اإلنسان، قد أصدرت مـذكرات إرشـادية ـذا              . عدد املخالفات القانونية  

  ٨.اخلصوص
 
 

 مرحلة القبض والتوقيف: ثانياً
 
 

ن والتعرض له بإمساكه وحجزه، ولو لفترة قصـرية، متهيـداً الختـاذ بعـض               يقصد بالقبض تقييد حرية اإلنسا    
أي أن القبض هو سلب حلرية   . اإلجراءات ضده، على أن يكون هذا احلجز يف األمكنة اليت حيددها القانون لذلك            

) ٢٩ (وقد نصت املادة .اإلنسان يقع ضمن إجراءات التحقيق، وهو خطوة متهيدية للحبس االحتياطي أو التوقيف       
ال جيوز القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من اجلهة املختصة            "من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين، على أنه        

 ".بذلك قانوناً، كما جتب معاملته مبا حيفظ كرامته، وال جيوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً
 

منية الفلسطينية بإجراء اعتقاالت تعسفية، دون       استمرار قيام العديد من األجهزة األ      اهليئة تبني من خالل متابعات   
، ازدياد ٢٠٠٥يف اية عام   اهليئةفقد رصد باحثو    . االستناد إىل مذكرات توقيف، ودون اختصاص قانوين واضح       

عدد املعتقلني، الذين اعتقلوا بصورة تعسفية على خلفية آرائهم السياسية، ليصل جممل عدد املعتقلني يف سـجون                 
 اهليئـة   وتلقت.  معتقالً، منهم مخسة معتقلني انتهت مدة حمكوميتهم       ٧٢ية الفلسطينية، إىل حوايل     السلطة الوطن 

املتعلقة باالعتقال التعسفي دون مذكرة توقيف، ومل تتخذ األجهزة األمنية اليت تقوم مبثل هذه               عشرات الشكاوي 
اطبات ـذا اخلصـوص إىل األجهـزة        عشرات املخ  اهليئةاإلعتقاالت بأي إجراء لوقفها، على الرغم من توجيه         

 . ٩األمنية
                                                

 والذي عاجل ضمانات املتهم يف مراحل التوقيف واالستجواب،  تقريراً قانونياً حول ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي،   ٢٠٠٥خالل العام    اهليئةيف هذا الصدد، أصدرت      ٨
 .وكذلك إجراءات التفتيش

، حول قيام جهاز األمن الوقائي يف جنني باعتقاله تعسفياً، جنني/  سنة، من سكان قرية اليامون١٨، )ف. خ (املواطن  شكوى من اهليئة، تلقت ١/٧/٢٠٠٥بتاريخ : منوذج عملي ٩
، مت اعتقاله من قبل أفراد من جهاز األمن الوقائي بعد أن مت إيقاف السيارة اليت ٣/٤/٢٠٠٥وقد أفاد املواطن املذكور أنه بتاريخ . ن توجيه الئحة اام إليه دون مذكرة توقيف، ودو   

ـتراك         وأنه نقل وشخص آخر إىل مقر جهاز األمن الوقائي يف مدينة جن           . جنني/ كان يستقلها وشخصني آخرين بالقرب من بلدة برقني        ني، حيث مت التحقيق معه حول شبهة االش
كما أفاد املواطن أنه أثناء التحقيق معه، وبسبب نفيه التهمة املوجهة له، تعرض للضرب على رأسه وأحناء خمتلفة من جسده، من قبل حمققني وأفراد يعملون يف اجلهاز، وصل . بالسرقة

وأفاد املواطن أنه نقل يف ساعات املساء إىل مكتب التحقيق يف شرطة جنني، ويف اليوم التايل مت . ساعتني إىل ثالث ساعاتعددهم إىل سبعة أو مثانية أشخاص، واستمر ذلك ما بني          
 .حتويله للنيابة العامة
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، بدورها يف اختـاذ اخلطـوات       ١٠لألجهزة األمنية " النظري"كما مل تقم وزارة الداخلية الفلسطينية، بعد التوحيد         
الالزمة ملنع تلك األجهزة من إجراء اعتقاالت تعسفية، كما مل تعمد بشكل واضح وملحوظ إىل إجراء التحقيقات 

  .يا التوقيف غري القانوين، وإساءة معاملة املوقوفنيالالزمة يف قضا
   

، ختصيص أي موازنة إلعادة تأهيل نظارات ومراكز التوقيف التابعـة لألجهـزة             ٢٠٠٥كما مل يتم خالل عام      
ومل تعمد النيابة العامة إىل التفتيش على تلك النظارات بـدعوى عـدم             . األمنية، وفقاً للمعايري الوطنية والدولية    

من القانون األساسـي    ) ١١(تصاص، يف حني ال تزال أماكن االحتجاز تلك غري قانونية حسب نص املادة              االخ
 .احلجز أو احلبس يف غري األماكن اخلاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم السجوناملعدل، واليت نصت على عدم جواز 

 
افة األعراف واملواثيق الدولية املتعلقة حبقوق  أن االعتقال التعسفي على خلفية الرأي السياسي خمالف لكاهليئة ترى

اإلنسان، وخمالف للقوانني الفلسطينية، كالقانون األساسي وقانون اإلجراءات اجلزائية، وتؤكد على موقفها املبدئي 
بوجوب إغالق هذا امللف، كونه يشكل مساً خطرياً باحلريات السياسية يف مناطق السلطة الوطنية، وعـودةً إىل                 

 بياناً عربت فيه عن موقفها الرافض ألي ١٢/٢٠٠٥ /٢٦ بتاريخ اهليئةوقد أصدرت . ٢٠٠٠لق منذ عام ملف أغ
 رسالة إىل وزير الداخلية، اللواء نصر       ٢٩/١٢/٢٠٠٥ووجهت بتاريخ   . اعتقاالت غري قانونية على خلفية الرأي     

، وأشـارت إىل  ةآرائهـم السياسـي  يوسف، طالبته فيها بضرورة اإلفراج الفوري عن كافة املعتقلني على خلفية            
الظروف املعيشية الصعبة اليت يعيشها املعتقلون السياسيون، حيث مت حرمام من كل وسائل االتصـال بالعـامل                

العديد من املخاطبات لرؤساء األجهزة األمنية، لتحسني مراكز التوقيف التابعـة هلـم،        اهليئةوأرسلت  . اخلارجي
 . ١١ومراعاة األصول القانونية

 
 أيضاً أن مجيع مراكز التحقيق والتوقيف التابعة لكل جهاز أمين على انفراد، كمراكز اهليئة تؤكدويف هذا السياق، 

التوقيف التابعة جلهاز األمن الوقائي، واملخابرات العامة، واالستخبارات العسكرية، هي مراكز غري قانونية جيـب          
والتأهيل، لتنظم وفقاً للقواعد القانونية املنظمة ملراكـز اإلصـالح          إغالقها فوراً، أو اتباعها إىل مراكز اإلصالح        

 .والتأهيل
 
 

                                                
سطينية، وتنازع االختصاصات والصالحيات فيمـا  مت توحيد األجهزة األمنية قانونياً دون أن يتم ذلك فعلياً على أرض الواقع، وجنم عن عدم التوحيد الفعلي لألجهزة األمنية الفل   ١٠

، ال تزال هناك مثانية أجهزة أمنية فلسطينية عاملة، دون أن يتم توحيدها بشـكل  ٢٠٠٥بينها، خرق متكرر من قبل تلك األجهزة املختلفة حلقوق املواطن الفلسطيين، ومع اية عام   
 . كما مل تتضح حقيقة هيكلية هذه األجهزة، وليس هناك ما يشري إىل اندماجها يف ثالثة أجهزة باملعىن الدقيق. جهزة غري واضحةفعلي، وال تزال العالقة املالية واإلدارية بني هذه األ

 مدير التحقيقات يف جهاز األمن  يف رسالة وجهتها إىلاهليئة، أشارت ١٥/٦/٢٠٠٥ ملركز حتقيق وتوقيف األمن الوقائي يف رام اهللا التحتا بتاريخ اهليئةعلى إثر زيارة قام ا حمامي  ١١
الوقائي إىل أن املركز ال يتناسب لتوقيف األشخاص لفترات طويلة، بسبب عدم وجود مكان خمصص للفورة والزيارة، وسوء اإلضاءة يف بعض أقسامه، وعدم توافر مواد التنظيـف     

 .بضرورة نقل املوقوفني إىل مراكز اإلصالح والتأهيل املؤهلة واملختصة بتوقيفهم يئةاهلوالصابون، وهاتف عمومي يسمح للموقوفني من خالله باالتصال بذويهم، وطالبت 
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 احلق يف األمن الشخصي وعدم التعرض للتعذيب: ثالثاً
    
 

التعذيب هو أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص مـا، بقصـد                     
، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو احلصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث

ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو ختويفه أو إرغامه، هو أو أي شخص 
و األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب، يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو حيرض عليه، أو يوافـق عليـه، أ                     

وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ . يسكت عنه، موظف رمسي، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية   
 .١٢"فقط عن عقوبات قانونية، أو املالزم هلذه العقوبة، أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا

 
من اتفاقية مناهضـة    ) ٤(فاملادة  . ال يقف األمر عند هذا التعريف الواسع للتعذيب، وإمنا يتضمن أكثر من ذلك            

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، تتطلب من كل دولة طـرف أن                   
تكفل اعتبار كل عمل من أعمال التعذيب، جرائم مبوجب قانوا اجلنائي، وأن تكفل متتع الضحايا حبٍق واجـب           

، وعدم االستشهاد بأي أقوال يتم اإلدالء ا نتيجة للتعذيب، )١٤(ة التنفيذ يف تعويض منصف وكاف حسب املاد
يذكر أن هذه املواد تقتصر على التعذيب، وال تنطبق على ضـروب            ). ١٥(كدليل يف أية إجراءات حسب املادة       

 واملعاملة القاسية ومع ذلك ليس من اليسري التفرقة بني التعذيب. املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 . ١٣كما أنه ليس من الضروري ملوظفي حقوق اإلنسان إجراء هذه التفرقة. أو الالإنسانية أو املهينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .١٩٨٧لعام " املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مناهضة التعذيب وغريه من ضروب"اتفاقية املادة األوىل من  ١٢
 .٢٠٠١، األمم املتحدة، جنيف، ٧ سلسلة التدريب املهين رقم -وق اإلنسان وردت املعلومات املذكورة يف دليل التدريب على رصد حق ١٣
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 حالـة   ١٩، حوايل   ١٧/٩/٢٠٠٥ وحىت   ٢٠٠٥/ ١/١، منذ    اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن     رصدت
 : مهينة، وذلك حسب اجلدول التايلادعاء بوجود تعذيب، أو سوء معاملة، أو أعمال

 
نوع التعذيب أو سوء املعاملة أو األعمال  االسم الرقم

 احلاطة بالكرامة
اجلهة املتهمة مبمارسة 

 التعذيب
 شرطة الضواحي ).فلقة(الضرب بعصا على قدميه  د.  م ١
 شرطة الضواحي .الضرب باأليدي ي. م ٢
 أدى لكسر   الضرب بكابل كهرباء وبالعصي، مما     ع. ج ٣

 .أحد أصابعه
 األمن الوقائي يف أم الشرايط

الضرب باأليدي على الوجه واألذنني، مما أفقده        ح. ش ٤
 .القدرة على السمع

 األمن الوقائي يف الطيبة

الضرب بالعصي والشبح، ممـا أدى إىل نقلـه           ع. م ٥
 .للمستشفى بسبب الرضوض

 األمن الوقائي يف الطيبة

 املباحث اجلنائية يف أرحيا .ضرب على الرقبةحتقري وشتم و س. ح ٦
فلقة وضرب على األذنني، نقل على إثر ذلك إىل          ش. أ ٧

 .املستشفى
 شرطة املخدرات يف رام اهللا

 األمن الوقائي يف بري زيت .شتم وضرب وشبح م. ج ٨
ضرب باليد على األذن، مما أحـدث تلفـاً يف           ش. ر ٩

 .الطبلة، ورفعه وإسقاطه على األرض
املباحث اجلنائية يف عني 

 رام اهللا/ مصباح
الضرب باأليدي واألرجل على أحناء اجلسـم،         ش. خ ١٠

 .الشبح، مما أدى إىل نقله إىل املستشفى
املباحث اجلنائية يف عني 

 رام اهللا/ مصباح
 األمن الوقائي يف جنني الضرب على أحناء خمتلفة يف اجلسم ف. خ ١١
 حتت الطاولـة، وضـرب      إجباره على اجللوس   م. م ١٢

 .بالعصي
األمن الوقائي يف رام اهللا 

 التحتا
 مركز شرطة الرام .الضرب وسوء املعاملة م. م ١٣
 شرطة الضواحي .ضرب باأليدي ز. ع ١٤
األمن الوقائي يف رام اهللا  .ضرب باأليدي على الرأس س. ف ١٥

 التحتا
ام اهللا األمن الوقائي يف ر .ضرب باأليدي على الرأس س. ف ١٦

 التحتا
 شرطة رفح .الضرب على الوجه ) سنة١٥(س. ع ١٧
 شرطة خانيونس البلد .ضرب على أحناء اجلسم وإهانة ) سنة١٦(د  .ج ١٨
 ١٧(ف. س ١٩

 )سنة
 شرطة خانيونس .ضرب
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.  شكاوى ضد أفراد من جهاز األمن الوقـائي        ٨ شكوى ضد جهاز الشرطة، و       ١١يتضح من اجلدول أن هناك      
 أن معظم هذه احلاالت، هي أقرب إىل سوء املعاملة، رغم وقوع بعض حاالت التعذيب الشـديد أو                  كما يتضح 
، وحىت اآلن، أي وفيات يف مراكز التوقيف بسبب         ٢٠٠٥ خالل عام    اهليئةومع ذلك، مل يسجل لدى      . املتوسط
 .التعذيب

 
يدي، مث جاء استخدام العصي يف      كما لوحظ أن معظم حاالت التعذيب وسوء املعاملة، متت بواسطة الضرب باأل           

 استخدام وسائل تعـذيب     اهليئةومل ترصد   . وقد سجلت حالة واحدة استخدم فيها كابل كهرباء       . الدرجة الثانية 
شديدة، كتلك اليت كانت ترصد يف السنوات السابقة، كالتعليق أو اجللوس على زجاجات أو الكي بالسـجائر                 

إىل اخنفاض مستوى التعذيب يف مراكز التوقيف والتحقيق التابعة للسـلطة           إن ما تقدم يشري     . وأسالك الكهرباء 
 .الوطنية كماً ونوعاً

 
 

 احلق بضمانات حماكمة عادلة: رابعاًً
 
 

إدانته يف حماكمة قانونية  املتهم برئ حىت تثبت "من القانون األساسي الفلسطيين املعدل على أن      ) ١٤(نصت املادة   
وقـد أحـاط    ."فاع عن نفسه، وكل متهم يف جناية جيب أن يكون له حمام يدافع عنه   تكفل له فيها ضمانات الد    

املشرع مرحلة التحقيق بضمانات قانونية عديدة، من حيث اجلهة اليت تتوىل مهام التحقيـق، ومـدد التحقيـق                  
هـا، يف   من قانون اإلجراءات اجلزائية على اختصاص النيابة العامـة، دون غري          ) ٥٥(وظروفه، فقد نصت املادة     

كما أعطت للنائب العام، أو وكيل النيابة العامة املختص، حق تفويض أحـد             . التحقيق باجلرائم والتصرف فيها   
أعضاء الضبط القضائي املختص، للقيام بأي من أعمال التحقيق يف دعوى حمددة، وذلك عدا استجواب املتهم يف                 

 . ماًمع مراعاة عدم جواز أن يكون التفويض عا. مواد اجلنايات
 

لقد الحظت اهليئة وقوع العديد من املخالفات لإلجراءات القانونية املتعلّقة بالتوقيف، وتشكل مساً بضمانات 
 :احملاكمة العادلة، ومن أبرزها

 ".حلني انتهاء حماكمته"وجود مذكرات توقيف حبق بعض األشخاص دون حتديد مدة معينة . ١
 .١٤ يعرض املوقوف على قاضي التحقيق، وفق ما نص عليه القانوناستمرار إرسال مذكرات التوقيف دون أن. ٢
شـهراً  ) ٥٠(تأخري واضح ومستمر يف حماكمات العديد من املوقوفني، إذ بقي العديد منهم لفترات تتجاوز               . ٣

 .بانتظار انتهاء حماكمام دون جدوى، وهذا يشكل انتهاكاً أساسياً حلق اإلنسان يف حماكمة عادلة
 

                                                
 املدد املتاحة إلجراءات التوقيف والتحقيق قبل   من قانون اإلجراءات اجلزائية، وذلك بشأن     ) ١٢٠،  ١١٩،  ١٠٥،  ٣٤(املواد  لإلطالع على النصوص القانونية، ميكن الرجوع إىل         ١٤

 .احملاكمة
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، اخنفاض عدد احملكومني    ٢٠٠٥ داخل مراكز اإلصالح والتأهيل خالل عام        اهليئةالل دراسة أجرا    تبني خ  كما
 :١٥داخل هذه املراكز مقارنة مع عدد املوقوفني، وذلك وفقاً للجدول التايل

 
 عدد املوقوفني عدد احملكومني عدد الرتالء احملافظة
 ٦٧ ٢١ ٨٨ رام اهللا
 ٤٩ ١٧ ٦٦ أرحيا
 ٧٧ ٧ ٨٤ نابلس
 ٤٥ ٤ ٤٩ جنني
 ٤٦ ٧ ٥٣ الظاهرية
 ٢٨٤ ٥٦ ٣٤٠ اموع

 
من املوجودين يف مراكز اإلصالح والتأهيل يف حمافظات الضفة الغربية، %) ٨٣,٥(يتضح من اجلدول أن ما نسبته 

 أشخاص تزيد مدة توقيفهم عن ستة شهور، وذلك بشكل خمالف لقانون ١١٠هم دون حماكمة، من بينهم حوايل   
 .  حالة مل يعرض أصحاا على احملاكم طوال مدة التوقيف١٣ت اجلزائية، إضافة إىل اإلجراءا

 
يعترب مركز اإلصالح والتأهيل يف نابلس، املركز الوحيد، من بني مجيع وفيما يتعلق بتوقيف النساء وحماكمتهن، 

ستقبل هذا املركز خالل عام وقد ا. مراكز اإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية، املؤهل الستقبال نساء موقوفات
، موقوفات من رام اهللا وجنني وبيت حلم واخلليل، ومل يتم نقلهن إىل احملاكم املختصة يف مدن لعرضهن ٢٠٠٥

وعلى الرغم من وجود نص صريح يف قانون اإلجراءات اجلزائية، . على القضاء، مما زاد من مدد توقيفهن أيضاً
ة إىل أخرى من ذات الدرجة، بناًء على طلب النيابة العامة، إال أنه مل يتم يتيح إمكانية نقل الدعاوى من حمكم

دائماً إعمال تلك املادة يف نقل دعاوى املوقوفات إىل احملاكم املوجودة بالقرب من مركز اإلصالح والتأهيل الذي 
 .  ١٦يقبعن به

 
، العديد من االنتهاكات ٢٠٠٥عام خالل  اهليئةسجلت وفيما يتعلق بعدم تنفيذ قرارات احملاكم القضائية، 

وقد تلقّت شكاوى من مواطنني صدر حبقهم حكم . املتعلقة بعدم تنفيذ قرارات احملاكم حبق موقوفني فلسطينيني
باإلفراج مبوجب كفالة، إال أن إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل رفضت اإلفراج عنهم، بدعوى توقيفهم على ذمة 

الصالحيات اإلدارية الواسعة، اليت أباحت للمحافظ التحفّظ على أشخاص بدعوى احملافظ، وذلك استناداً إىل 
احلرص على سالمتهم وأمنهم، مما شكّل خرقاً أساسياً لسيادة القضاء، وخرقا ملبدأ حترمي تعطيل القرارات الصادرة 

ا إرادة أي سلطة عن القضاء ألي سبب كان، إذ أن األصل أن تكون إرادة القضاء هي العليا، وال تعلو عليه
 .أخرى

                                                
 ملراكز اإلصالح والتأهيل يف حمافظات اهليئة، من خالل بيانات مت جتميعها أثناء زيارات قام ا باحثو ٢٨/٨/٢٠٠٥ حىت تاريخ اهليئةكور وفقاً إلحصاءات أعدا أُعد اجلدول املذ ١٥

 .الضفة الغربية
ن تقرر يف دعاوى اجلنايات أو اجلنح، بناًء على طلب النائب العام، نقل الدعوى حملكمة االستئناف املختصة أ"من قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين على أنه ) ١٨٢(نصت املادة  ١٦

 ".إىل حمكمة أخرى من ذات الدرجة، وذلك عندما يكون نظرها يف دائرة احملكمة املختصة من شأنه اإلخالل باألمن العام
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 سنة، من سكان قرية دير أبو ضعيف        ٢٩،  )ع. م  ( شكوى من املواطن     اهليئة، تلقت   ٢٨/٩/٢٠٠٥ففي تاريخ   
، حول عدم تنفيذ مركز اإلصالح والتأهيل يف نابلس قراراً باإلفراج عنه صادرا عن حمكمـة بدايـة                  قضاء جنني 

فه من قبل جهاز املخابرات يف مدينة جنني، بتهمة سرقة البنك ، مت توقي ١٢/١/٢٠٠٥وقد أفاد أنه بتاريخ     . نابلس
وبتـاريخ  . العريب بنابلس، وأحيل إىل النيابة العامة، حيث مت توقيفه يف مركـز اإلصـالح والتأهيـل بنـابلس                 

وأفـاد  . ، حصل حمامي املواطن املذكور على قرار من حمكمة بداية نابلس بإخالء سبيله بالكفالـة    ٣١/٥/٢٠٠٥
، ٢/٦/٢٠٠٥ املذكور أن أفراداً من عائلته قاموا بتسليم أمر اإلفراج إىل مركز اإلصالح والتأهيل بتاريخ                املواطن

إال أن املركز رفض اإلفراج عنه بداعي صدور قرار بالتحفظ عليه على ذمة حمافظ نابلس، ولدى مراجعة حمـامي                   
حفاظـاً  : "، جاء فيه ما يلي١٣/٦/٢٠٠٥بتاريخ مللف املواطن املذكور، تبين وجود قرار من حمافظ نابلس        اهليئة

لديكم على  ) ع. م  (على األمن العام، وكإجراء وقائي خوفاً من حدوث عمليات انتقام، يستمر توقيف املواطن              
 برسالة إىل ديوان الرئاسة     اهليئة، بعثت   ٥/١٠/٢٠٠٥وبتاريخ  ". على البنك العريب  ) املتهم بالسطو املسلح  (ذمتنا،  

حول املوضوع، طالبةً فيها النظر يف شكوى املواطن املـذكور، حيـث مت اإلفـراج عنـه بتـاريخ                   الفلسطينية  
 .، ومت إغالق ملف الشكوى٢٠/١٠/٢٠٠٥
 

يشكّل مثل هذا اإلجراء سوء استغالل للسلطة املتاحة للمحافظني مبوجب نظام التشكيالت اإلدارية األردين رقم 
يف حدود ، والذي أعطى للمحافظ صالحية حفظ األمن وحتقيق العدل ، املطبق يف الضفة الغربية١٩٦٦لسنة ) ١(

األحكام القضائية "من القانون األساسي املعدل على أن ) ١٠٦(ولكن يف املقابل، نصت املادة . استقالل القضاء
زل من  جرمية يعاقب عليها باحلبس، والع،متناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي حنو واال،واجبة التنفيذ

 عاماً أو مكلفاً خبدمة عامة، وللمحكوم له احلق يف رفع الدعوى مباشرة إىل احملكمة ،الوظيفة إذا كان املتهم موظفاً
 ."املختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كامالً له

 
 

 الظروف املعيشية للمحتجزين يف مراكز اإلصالح والتأهيل : خامساً
 
 

 على العديد من املواد القانونية اليت نظمـت عمليـة   ،١٩٩٨لسنة ) ٦(تأهيل رقم قانون مراكز اإلصالح والنص  
 الواجب توافرهـا لـرتالء   الرعاية الصحية واخلدمات الطبية   و،  د املراكز وتفتيشها  تفقّاستقبال السجناء، وظروف    

 الرتالء، وطـرق   تصنيفو داخل املركز،    قواعد استخدام السالح الناري   و،  شكاويحق الرتالء يف تقدمي     واملركز،  
 .معاملتهم، وتعليمهم، ونقلهم، وتشغيلهم، والزيارات املخصصة هلم، وغري ذلك من املواد ذات العالقة حبقـوقهم              

لقد أكدت تلك املواد على حق الرتيل بتلقي معاملة الئقة خالل فترة توقيفه أو حمكوميته، تضمن له اإلقامـة يف                     
 .مة البشريةظروف معيشية مناسبة ومالئمة للكرا
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، رصـدت  ٢٠٠٥من خالل الزيارات الدورية اليت قام ا باحثو اهليئة وحماموها لتلك املراكز خالل عام           
 :اهليئة املالحظات التالية

 
 من فترة ألخرى، حسب غذائية مبستوى جيد للرتالءالوجبات يف تقدمي المراكز اإلصالح والتأهيل تتفاوت  .١

تم احملافظة على نظافة  يتم صرفها لتلك املراكز، وحسب عدد الرتالء فيها، يف حني تحجم املوازنة، واملواد اليت
 يتم توفري زيارات دورية لألهايل ومبواعيد حمددة، لكن هناك صعوبات يواجهها كمااملراكز بصورة مستمرة، 

 .مكان سكناهمبعض األهايل يف زيارام، بسبب بعد املسافة ما بني املركز الذي يتواجد فيه الرتيل و
ال زالت مراكز اإلصالح مفتوحة للزيارة أمام ممثلي الصليب األمحر، ومؤسسات حقوق اإلنسان احمللية، . ٢

. ، كما هي مفتوحة أمام زيارة احملامني لوكالئهم يف أغلب احلاالتواهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن
 يف حل أي مشكلة قد تتعلق بزيارات احملامني اهليئةيل مع وتتعاون اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأه

 .للموقوفني
كما ال يتم ). مركز رام اهللا مثالًك ، تعاين بعض املراكز من ضيق املساحة وسوء التهوية واكتظاظ الرتالء.٣

 يتم ،ى ومن جهة أخر.الفصل بني الرتالء املوقوفني والرتالء احملكومني من جهة، أو ذوي السوابق عن غريهم
 . واجلنائينياألمنينييف بعض املراكز فصل الرتالء السياسيني عن غريهم، بينما ال يتم الفصل ما بني 

املخصصة لبعض مراكز  املباين ال توجد عيادات أو مكان جمهز للفحص ضمن ، على املستوى الطيب.٤
ولوحظ . طبية العسكرية للمراكز، لكن هناك زيارات دورية يقوم ا أطباء من اخلدمات الاإلصالح والتأهيل

أن بعض الرتالء يعانون من أمراض معينة حتتاج إىل عمليات جراحية، كما يعاين بعضهم من مشكلة اإلدمان 
 .على تعاطي املخدرات، وعدم توفر مراكز لعالجهم من تلك اآلفة

من قبل أخصائيني ومرشدين جتماعي،  إىل اإلشراف النفسي واال مراكز اإلصالح والتأهيلالرتالء يفيفتقد  .٥
 .جتماعينيا
حيث تبلغ املوازنة الشهرية املقدمة لكل . يالحظ اخنفاض حجم املوازنة املقدمة ملراكز اإلصالح والتأهيل. ٦

وال يوجد يف مراكز . مركز إصالح وتأهيل تسعمائة شيكل، تصرف مثن مواد تنظيف، ومستلزمات إدارية
 .للمراكزاإلصالح والتأهيل أي سيارة تابعة 

 
 يف متابعتها للظروف املعيشية ملراكز اإلصالح والتأهيل، حصول تقـدم ملحـوظ يف حتسـني      اهليئةلقد الحظت   

افتتاح مركز إصالح وتأهيل جديد يف رام اهللا، وإعادة ترميم    : من ذلك . الظروف البيئية للسجناء الفلسطينيني فيها    
، الذي مت ختصيص قسم مستقل للنساء فيه، وترميم شبكيت          مركز اإلصالح والتأهيل يف جنني، وكذلك يف نابلس       

 كاملة، ويف مركز اإلصالح والتأهيـل يف أرحيـا بصـورة         ةالكهرباء واملاء يف مركز اإلصالح يف الظاهرية بصور       
 ١٧.جزئية

 

                                                
 .، حول جاهزية مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية، حيث عاجل أوضاع تلك املراكز بالتفصيل٢٠٠٥خالل عام  اهليئة  ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة التقرير الذي أصدرته ١٧
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خالل  ئةاهليالحظت ، ١٨فيما يتعلّق بتفتيش مراكز اإلصالح والتأهيل، وتفقدها من قبل األشخاص املخولني قانوناًو
، عدم قيام وزير الداخلية ووزير العدل بأي زيارة تفقدية ملركز اإلصالح والتأهيل يف نابلس، يف حني                 ٢٠٠٥عام  

كما قام بعض وكـالء النيابـة   . قام النائب العام بزيارة مراكز اإلصالح والتأهيل يف كل من غزة ورام اهللا وأرحيا    
ل يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وحضر أحد قضاة حمكمة البداية يف            العامة بزيارة عدد من مراكز اإلصالح والتأهي      

كما لوحظ وجود زيارات تفتيشية منتظمة من قبل كل من املدير العام . ٢٠٠٥نابلس مرة واحدة فقط خالل عام 
   .ملراكز اإلصالح والتأهيل، ومدير مراكز اإلصالح والتأهيل يف احملافظات الشمالية

 
 

  يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةاحلريات العامة. ٣
 
 

وهم ميارسـون  . يرغب املواطنون يف أي دولة باملسامهة واملشاركة يف احلياة العامة لبلدام، باعتبارها حقاً وواجباً             
هذا احلق من خالل مشاركتهم يف صنع القرار السياسي، وعبر حرية الرأي والتعبري، وتشكيل اجلمعيات واألحزاب 

وقد مت ترمجة احلق يف هذه احلريات يف العديد مـن           . ، وتداول السلطة عرب إجراء انتخابات دورية عامة       السياسية
املواثيق واالتفاقيات الدولية، حيث نص على ذلك صراحة كل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل             

 .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 

فلسطينية، مت ضمان ومحاية وتعزيز هذه احلريات مبوجب القانون األساسي، وجمموعة           ويف مناطق السلطة الوطنية ال    
 تطورات هامة، تتعلق بضمان السلطة الوطنية الفلسطينية لتعزيز ومحاية ٢٠٠٥وقد شهد عام . من القوانني األخرى

وأحزاب سياسـية، وإجـراء     احلريات العامة، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز حرية الرأي والتعبري، واملشاركة جبمعيات            
كما شهد العام ذاته عدة انتهاكات شكلت مساً صرحياً ذه احلريات، وأعاقـت، مبسـتويات               . انتخابات دورية 

 . خمتلفة، السياسة العامة اليت تبنتها السلطة الوطنية الفلسطينية لضمان احلريات العامة، وتعزيزها ومحايتها
 

 احلريات العامة يف املعايري الدولية
 

تعترب حرية التعبري عن الرأي، واحلق بالتجمع وتشكيل األحزاب والنقابات، واحلق يف املشاركة يف احلياة السياسية،    
وقد مت تناول هذه    . وتداول السلطة، وحرية التنقل، مبثابة الركائز األساسية اليت تشكل ما يعرف باحلريات العامة            

                                                
احلق يف تفقد تلك املراكز احملافظني وقضاة احملكمة العليا واملركزية كل يف دائرة اختصاصه، أتاح قانون مراكز اإلصالح والتأهيل لوزيري العدل والداخلية، النائب العام أو وكالئه،  ١٨

ـنظم   . وإبداء املالحظات أو املقترحات اليت يروا مناسبة      كما ألزم القانون املدير العام ملراكز اإلصالح والتأهيل أن يقوم بزيارات تفتيشية دورية جلميع املراكز للتحقق من تنفيـذ ال
 .والتعليمات والقرارات كافة

 



 وضع حقوق املواطن الفلسطيين: الباب األول

 ٢٤

والعهد لية اخلاصة حبقوق اإلنسان، كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، احلقوق يف عدد من املواثيق واالتفاقيات الدو      
لكل شخص حق التمتع حبريـة  أن الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اللذين نصا، بتعبريات متقاربة، على    

فكار وتلقيها ونقلها الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، وىف التماس األنباء واأل         
ـ لكل شخص   كما نصت هذه املواثيق على أن       . إىل اآلخرين، بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود       ق يف حريـة    احل
لكـل  وأن   . نتماء إىل مجعية مـا    ال جيوز إرغام أحد على اإل     ، وأنه   االشتراك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية    
إرادة الشعب و. ريةحبختارون  وإما بواسطة ممثلني ي،لبلده، إما مباشرةشخص حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة 

 ،هي مناط سلطة احلكم، وجيب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة جترى دوريا بـاالقتراع العـام                
 . أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت، وبالتصويت السري،وعلى قدم املساواة بني الناخبني

 حلريات العامة يف التشريعات الفلسطينيةا

وفقاً ملا ورد يف االتفاقيات الدولية بشأن احلريات العامة، مت تناول هذه احلريات يف العديد من القوانني والتشريعات 
، وقانون اجلمعيـات    ١٩٩٥، وقانون املطبوعات والنشر لعام      ٢٠٠٣الفلسطينية، كالقانون األساسي املعدل لعام      

، وقانون اإلنتخابات العامة لعام     ١٩٩٨، وقانون اإلجتماعات العامة لعام      ٢٠٠٠املؤسسات األهلية لعام    اخلريية و 
 .٢٠٠٥، وقانون انتخاب جمالس اهليئات احمللية لعام ٢٠٠٥

 
أنه ال مسـاس حبريـة      ) ١٩(ادة  فقد جاء يف امل   . لقد تناول القانون األساسي احلريات العامة يف العديد من مواده         

 ولكل إنسان احلق يف التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة، أو غري ذلك من وسائل التعبري أو الفن، مع              الرأي،
أن للفلسطينيني حق املشاركة يف احلياة السياسية أفراداً ومجاعـات،          ) ٢٦(وجاء يف املادة    . مراعاة أحكام القانون  

وتشـكيل  . لسياسية واالنضمام إليها وفقاً للقـانون     تشكيل األحزاب ا  : وهلم على وجه اخلصوص احلقوق اآلتية     
والتصويت والترشـيح يف    . ، والروابط واألندية واملؤسسات الشعبية وفقاً للقانون      تالنقابات واجلمعيات واالحتادا  

وعقد االجتماعات اخلاصة دون حضور أفراد الشـرطة،       . االنتخابات، الختيار ممثلني باالقتراع العام وفقاً للقانون      
 .د االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات يف حدود القانونوعق

أن تأسيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم حـق        ) ٢٧(أقرت املادة    ،قوق وسائل اإلعالم وحرياا   وفيما يتعلق حب  
وأن حرية وسائل اإلعـالم املرئيـة    . للجميع، يكفله هذا القانون األساسي، وختضع مصادر متويلها لرقابة القانون         

املسموعة واملكتوبة، وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملني فيها، مكفولة وفقاً هلـذا القـانون                و
إضافة إىل حظر الرقابة على وسائل اإلعالم، حبيث ال جيوز إنذارها أو وقفها، أو              . األساسي والقوانني ذات العالقة   

 .اً للقانون، ومبوجب حكم قضائيمصادرا أو إلغاؤها، أو فرض قيود عليها إال وفق
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 حريـة الـرأي والتعبيـر يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: أوالً
 
 

 تطور على هذا احلق يف بعض جوانبه، بينما شهد          ٢٠٠٥يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، جرى خالل عام         
 :وفيما يلي تفصيل ذلك. يف جوانب أخرى تراجعاً كبرياً

 
 زيز حرية الرأي والتعبريمظاهر تع

 
اخنفاض درجة تدخل اجلهات األمنية يف شؤون املؤسسات اإلعالمية، وتعزيز دور وزارة اإلعالم يف محايـة            . ١

 . حرية الرأي والتعبري
 

، لوحظ تراجع ملموس يف درجة تدخل اجلهات األمنية املختلفة يف شؤون املؤسسات اإلعالمية              ٢٠٠٥خالل عام   
كتوبة واملسموعة واملرئية، وبرز دور وزارة اإلعالم يف منع تدخل جهات أمنية يف املس حبرية الرأي                الفلسطينية، امل 

فخالل العام املذكور، ويف مثال نادر، حاول حمافظ حمافظة طولكرم التدخل يف شؤون حمطات التلفـزة                . والتعبري
طات التلفزة يف احملافظة، من بث الدعايات       ، أمراً إدارياً، منع مبوجبه حم     ٣٠/٤/٢٠٠٥احمللية، حني أصدر، بتاريخ     

، الكتل االنتخابية باعتماد الصحف     ياالنتخابية النتخابات اهليئات احمللية حتت طائلة املسؤولية، وألزم، بأمر إدار         
احمللية للدعاية، وطلب من كل من جهازي الشرطة واألمن الوقائي يف احملافظة إغالق أي حمطة ختالف األمـر دون      

 وبعد تدخل وزارة اإلعالم، عاد احملافظ وتراجع عن قراره السابق، وأصدر أمراً جديداً مت فيه حتديد أوقات                  .إنذار
للدعاية االنتخابية، وهذا أيضاً خمالف ملا نصت عليه القوانني الفلسطينية، ومل تقم أي سلطة أمنية بأي إجراء ضد                  

 .يحمطات التلفزة احمللية، اليت مل تلتزم باألمر اإلدار
  

 أي شكوى حول قيام أي من األجهزة األمنية بإغالق أي حمطة تلفزيونية أو              اهليئة، مل يصل    ٢٠٠٥وخالل العام   
يذكر أن األجهزة األمنية كانت تتخذ، خالل السنوات السابقة، إجراءات ضد حمطات التلفزة واإلذاعـة               . إذاعية

 .ول على أمر قضائي كما ينص القانون املعمول بهاحمللية، من ضمنها إغالق هذه احملطات بالقوة، ودون احلص
 
 ازدياد هامش حرية الرأي والتعبري يف وسائل اإلعالم الرمسية واخلاصة. ٢

 
، بصورة إجيابيـة علـى      ٢٠٠٥انعكست اإلصالحات اإلدارية اليت متت على هيئة اإلذاعة والتلفزيون خالل عام            

ة متحدثني من فصائل سياسية معارضة يف بـرامج اإلذاعـة           فقد زادت نسبة مشارك   . هامش حرية الرأي والتعبري   
والتلفزيون الرمسيني، كما قُدمت العديد من الربامج اليت عاجلت قضايا حقوقية م املواطن الفلسطيين، وتطرقـت               

 من خـالل    اهليئةوالحظت  . جلوانب نقدية لعمل السلطة الفلسطينية بصورة مل تكن تتم مبثلها يف سنوات سابقة            
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تها لعمل حمطات اإلذاعة والتلفزة اخلاصة، أن هامش حرية الرأي والتعبري توسع خالل العام املذكور بصـورة   متابع
أكرب، وأصبح من املألوف مشاهدة برامج نقدية لسياسات السلطة الوطنية على شاشات هذه احملطات حبرية أكرب،                

 . ودون ضغط من جهات خارجية
 
 ديدةمنح تراخيص ملؤسسات إعالمية ج.  ٣

 
 رخصة عمل ملؤسسات إعالمية جديدة، وبذلك يبلغ عدد         ١١١، منحت وزارة اإلعالم حوايل      ٢٠٠٥خالل عام   

 رخصة، حيـث    ١٤٧٣، ومن قبل وزارة اإلعالم، حوايل       ١٩٩٥التراخيص املمنوحة ملؤسسات إعالمية منذ عام       
والصحفية، ووكـاالت األنبـاء،     تشمل املؤسسات اإلعالمية كال من الصحف، واالت، واملكاتب اإلعالمية          

واملطابع، واملكتبات، ومكاتب الدعاية واإلعالن، ومراكز األحباث، وحمالت الفيديو كاسيت وأشرطة التسـجيل،    
، وحمالت صناعة اومراكز التصميم واإلخراج واإلنتاج الفين، ودور النشر والتوزيع، ومكاتب الترمجة، ودور السينم

 . األختام، واملنظمات األهلية
 

، عن منح تـراخيص جديـدة       ٢٠٠٥ أن وزارة اإلعالم توقفت طيلة العام        للهيئةوخبالف التطور املذكور، تبني     
، يقضـي  ١٥/١٠/٢٠٠٤حملطات تلفزة وإذاعة حملية، وذلك بسبب قرار اختذه جملس الوزراء الفلسطيين بتـاريخ    

ومع ذلك، بقي عدد حمطات اإلذاعة     . ضائيةبالتوقف مؤقتاً عن قبول طلبات لترخيص حمطات إذاعية وتلفزيونية وف         
 حمطة تلفزيونية، مجيعها يف الضفة الغربية، حيث مل حيصل أي مواطن أو ٣١ حمطة إذاعية، و٢٧احمللية كما هو، أي 

أي شكوى من أي مواطن يف القطاع يشري إىل          اهليئةمل تتلق   . مؤسسة يف قطاع غزة على ترخيص حملطة تلفزيونية       
علماً أن املعطيات املتوفرة للهيئة     . م، أو أي جهة أخرى، تعيق منحه رخصة إلنشاء حمطة تلفزيونية          أن وزارة اإلعال  

تشري إىل وجود سياسة عامة عند السلطة الوطنية الفلسطينية خالل السنوات السابقة، متنع منح تراخيص حملطـات     
 .١٩لسياسة ما يشري إىل استمرار هذه ااهليئةتلفزة حملية، إال أنه ال يوجد لدى 

 
  مظاهر املس حبرية الرأي والتعبري

 
 .تزايد حاالت اختطاف صحفيني حمليني وأجانب من قبل جمموعات مسلحة.  ١

   
فقد شهد قطاع غـزة     . ، ارتفع عدد الصحفيني الذين مت اختطافهم من قبل أشخاص مسلحني          ٢٠٠٥خالل عام   

 ٨سائل إعالم أجنبية وحملية، مت خالهلا اختطـاف          لصحفيني وعاملني يف و    ف حماوالت اختطا  ٥خالل هذا العام،    
                                                

سموع يف وزارة اإلعالم لنقاش هذا األمر، حيث أكد املدير املذكور أنه ال يوجد حالياً لدى وزارة اإلعالم أي سياسة  مع مدير املرئي واملاهليئة، التقى ممثل ١٤/١٢/٢٠٠٥بتاريخ  ١٩
 . لعدم منح تراخيص حملطات تلفزيونية يف قطاع غزة، وإذا كان يوجد سياسات حتول دون ذلك خالل السنوات السابقة، فهي سياسات ليست ذات عالقة بوزارة اإلعالم
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وقد متت عمليات االختطـاف بـدوافع       . ٢٠٠٤صحافيني حمليني وأجانب، مقابل حالة واحدة فقط خالل عام          
خمتلفة، لكن كما يبدو من حتقيقات أعلنتها الشرطة، ومعلومات توفرت للهيئة، مل يكن اهلدف من معظم حاالت                 

وانتـهت مجيـع    . أي والتعبري، بقدر ما ارتبطت بأهداف أخرى، كاحلصول على عمل         االختطاف املس حبرية الر   
لكن السلطة امتنعت عن القيام بأي إجراءات قانونية حبق اخلاطفني، األمر           . عمليات االختطاف بسالمة املختطَفني   

 . الذي ساهم يف ازدياد عدد حاالت االختطاف لتشمل فئات أخرى غري الصحفيني
 

بقلق هلذه احلوادث، اليت تسيء لقضية الشعب الفلسطيين أوال، ومتس حرية الرأي والتعبري، وتطالـب                اهليئةتنظر  
 خالل هذا العام، كانت كما اهليئةواحلوادث اليت رصدا . اجلهات الرمسية باختاذ اإلجراءات القانونية حبق املعتدين   

 :يلي
 

م عبد الناصر أبو عون، وحممد قنيطة، وعماد نور،  ، تعرض ثالثة صحفيني فلسطينيني، ه     ٢/٢٠٠٥ /١٣ بتاريخ   -
وقد مت اختطافهم   . لعملية اختطاف من قبل جمموعة من املسلحني، بعضهم ينتمون إىل األجهزة األمنية الفلسطينية            

ومت نقل املختطَفني، حسب إفادم، إىل أحد املنازل، . على خلفية عملهم يف إحدى احملطات اإلذاعية يف قطاع غزة     
ك تعرضوا للضرب بأعقاب البنادق، ووجهت هلم الكلمات النابية، وأطلق سراحهم بعـد عشـرة دقـائق،                 وهنا

 .وتقدموا إثر ذلك بشكوى إىل مركز شرطة العباس يف غزة، ومل يعلَن بعدها عن أي إجراءات اختذا الشرطة
 

يعمل يف القنـاة الفرنسـية   ، اختِطف الصحفي حممد أوايت، فرنسي من أصل جزائري، و١٤/٨/٢٠٠٥ بتاريخ  -
 على طريق الفنادق    ،"سوبارو"كانوا يستقلون سيارة بيضاء من نوع       جمموعة من املسلحني    الثالثة، وذلك من قبل     

 .على شاطىء غزة
 
 اإليطاليـة، " كوريريا دي السريا" دير البلح مراسل صحيفة  مدينةاختطف مسلحون يف، ١٠/٩/٢٠٠٥ بتاريخ   -

 إىلجربوه على االنتقال أ واإليطايل، املسلحني اعترضوا سيارة الصحفي إنقال شهود عيان و، لورين زوك رميونيزي
 .سيارم، مث غادروا املكان باجتاه خميم النصريات لالجئني الفلسطينيني

 
، تعرض صحفي فرنسي يعمل يف قطاع غزة، حملاولة اختطاف من قبل أربعة مسـلحني،               ٤/١٠/٢٠٠٥ بتاريخ   -

 اليت كانت تقله من معرب إيرز إىل قطاع غزة، وتدخل اجلمهور الفلسطيين املتواجد يف املكان ملنع                 اعترضوا السيارة 
عملية االختطاف، وتبني الحقاً أن أقارب أحد السجناء اجلنائيني يقفون وراء احلادث، وكانوا يهدفون إىل املطالبة                

 .باإلفراج عنه
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يكي ديون نيسنباوم، والربيطاين آدم بليتز، من قبـل سـتة           ، اختِطف الصحفيان األمر   ١٢/١٠/٢٠٠٥ بتاريخ   -
مسلحني، وقد تبني أن اخلاطفني ينتمون إىل جمموعة مسلحة تسمى الفهد األسود، وأن عملية االختطاف كانـت           

 .للضغط على السلطة الوطنية، من أجل تفريغهم يف أجهزة السلطة
 
ن، على بعض الصـحفيني الفلسـطينيني       إعتداء عاملني يف األجهزة األمنية، ومسلحني آخري      . ٢

 بالضرب بآالت حادة
 

 بعض حوادث االعتداء على صحفيني فلسطينيني من قبل أفراد عاملني يف أجهزة أمنية فلسطينية،         ٢٠٠٥شهد عام   
ومن قبل أشخاص مسلحني، ومت خالل هذه احلوادث استخدام العنف اجلسدي واللفظي ضـد الصـحفيني، ويف       

 :ومن حاالت االعتداء اليت مت رصدها. مت آالت حادةإحدى احلاالت استخد
كانوا يغطون زيـارة   فلسطينيني، عدد من رجال الشرطة على مثانية صحافيني اعتدى، ٢٧/٤/٢٠٠٥ بتاريخ -

ومعدام دون أي  بكامريام وقد أحلق االعتداء أضراراً. اجلوازات مبىن الرئيس حممود عباس ملقر قيادة الشرطة يف
الفضائية القطريـة، ووسـام   " اجلزيرة"عبيد مصور قناة  حممود: بني هؤالء الصحافيني ومن. عي ذلكسبب يستد

 وكالة  اإليرانية، وجنيب أبو اجلبني مصور األسوشيتدبرس، وإمساعيل الزعنون مصور" العامل" العشي مصور فضائية
العامليـة لألنبـاء،   " رويترز"ور وكالة فيما تعرض للضرب كل من حممد شناعة مص       . الفلسطينية لألنباء " راماتان"

من الفضائية التركية، وحممد شـبات، وإمساعيـل    اخلور اإلعالمية، ومحدي" ميادين"ومجال أبو حنل من مؤسسة 
 ".رامتان"الزعنون من 

  
. ثالثة صحافيني لإلعتداء من قبل جمهولني قرب حاجز أبو هويل يف خـانيونس             ، تعرض ١٥/٨/٢٠٠٥بتاريخ   -

 ممـا أدى إىل   ، بسـكني  للطعـن ن يف وكالة أنباء رويترز،       العاملي  عودة، الصحفي مشس عودة وحممد   ض  فقد تعر 
قـد   فين اإلرسال الفضائي، و    ، من مدينة القدس   ةأبو حالو أصابتهما جبراح، كما طال هذا االعتداء املهندس فايز         
 .نقل اجلرحى إىل مستشفى القدس يف غزة لتلقي العالج

 
، قامت جمموعة من أفراد أحد األجهزة األمنية، مل حتدد هويتهم، ألم كانوا يرتدون زيـا              ٣/٩/٢٠٠٥بتاريخ   -

مدنيا يف قرية الطيبة قضاء رام اهللا، اخلاضعة للسيطرة األمنية اإلسرائيلية، مبصادرة كامريا تصوير ختص الصـحافية                 
 الشرف، وقـاموا بتحطـيم الكـامريا        بثينة اخلوري، من نفس القرية، حيث كانت تعد فيلماً وثائقياً عن جرائم           

 .ومصادرة الكاسيت من داخلها
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منع وسائل اإلعالم من نشر أي معلومات حول قوات األمن الفلسطينية دون إذن مـن وزارة          . ٣
 .الداخلية

 
حيظر على وسائل اإلعـالم     "صدر إعالن عن مكتب اإلعالم التابع لوزارة الداخلية جاء فيه            ،١/٨/٢٠٠٥بتاريخ  

لية والعربية والدولية، نشر أي أخبار مقروءة أو مسموعة أو مرئية، ختص قوات األمن والشرطة الفلسطينية، دون احمل
القرار املذكور جاء بعد تكرار "وورد يف اإلعالن أيضا أن ". إبالغ مكتب اإلعالم يف وزارة الداخلية واألمن الوطين

مـن قـانون    ) ٣٧( الوطنية العليا، وذلك استناداً للمادة       نشر أنباء وصور مغرضة متس باألمن القومي واملصلحة       
 ".١٩٩٥املطبوعات والنشر الفلسطيين لعام 

 
من القانون األساسي ) ١٩( يف إعالن وزارة الداخلية انتهاكاً صرحياً حلرية الرأي والتعبري، وخمالَفَة للمادة اهليئةترى 

شر معلومات عن الشرطة وقوات األمن الوطين، وإمنا حدد الفلسطيين، وقانون املطبوعات والنشر، الذي مل حيصر ن       
حيظـر  "  على أنه ١٩٩٥من قانون املطبوعات والنشر لعام ) ٣٧(فقد نصت املادة . املعلومات اليت ال جيوز نشرها  

على أية مطبوعة نشر أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات األمن العام، أو أسلحتها، أو عتادهـا، أو أمـاكن                    
 ٢٠".، أو تدريبااحتركاا

 
 اختاذ إجراءات إدارية حبق قاض على خلفية إدالئه بتصرحيات صحفية. ٤
 

، أصدر الس األعلى للقضاء الشرعي قراراً يقضي بوقف عمل الدكتور حسن اجلوجـو،            ٢٠٠٥/ ١٦/٤بتاريخ  
ىل ـا ونشـرا   رئيس حمكمة استئناف غزة الشرعية، ومتت إحالته للتحقيق، على خلفية تصرحيات صـحفية أد      

إن " ، قال فيها اجلوجو     ١٤/٤/٢٠٠٥صحيفة صوت النساء، اليت تصدر عن طاقم شؤون املرأة يف رام اهللا بتاريخ              
 ".القضاء الشرعي كله يعاين بسبب غياب القوانني والتشريعات اليت تنظم عمله، لذا انتشرت االرجتالية والفوضى

 
 
 
 
 

                                                
 كتاباً إىل السيد أمحد قريع، رئيس الوزراء، حول هذا املوضوع، مطاِلبة بإلغاء القرار املذكور، احتراما للقوانني الفلسطينية املعمول ـا ـذا   اهليئة وجهت  ٢/٨/٢٠٠٥بتاريخ   ٢٠

 أي شكوى يفيد بوجود تضييق علـى  اهليئةالداخلية، ومنذ ذلك التاريخ مل تتلق  رداً من ديوان جملس الوزراء يفيد بتحويل الكتاب إىل وزير       اهليئةويف اليوم التايل تلقت     . اخلصوص
 .حرية العمل الصحفي يف مناطق السلطة الوطنية، كما مل تتلق رداً صرحياً بإلغاء اإلجراء
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 لسلمية وتشكيل اجلمعيات واألحزابات اعحرية االشتراك يف التجم: ثانياً
 
  

 عامة وندوات ومسريات، واحلق يف االشتراك يف   تيعترب احلق يف االشتراك بالتجمعات السلمية، مثل عقد اجتماعا        
فـاحلق يف االشـتراك   . مجعيات وأحزاب سياسية، من احلقوق املكفولة يف مناطق السلطة الوطنيـة الفلسـطينية         

 ن، وقد مارس املواطنون الفلسطينيو    ١٩٩٨ته مبوجب قانون االجتماعات العامة لسنة       بالتجمعات السلمية مت محاي   
 أي شـكوى    ٢٠٠٥ خالل العام    اهليئةأنشطتهم املدرجة ضمن هذا احلق بدرجة عالية دون قيود، حيث مل تتلق             
 .بشأن منع أي جتمع، سواء كان يف أماكن مفتوحة، أو داخل قاعات مغلقة

 
 :، وشكلت مساً حبرية االشتراك يف جتمعات سلمية متثلت فيما يلياهليئةواحلاالت اليت رصدا 

 
، وأثناء جتمع قام به قرابة عشرين شخصا أمام مقر ديوان املوظفني العام يف مدينة البرية،                ٣١/٨/٢٠٠٥ بتاريخ   -

 واملشاركني  لالحتجاج على إغالق حضانة أطفال، قام مخسة أفراد من حراس الديوان باالعتداء على املشاركات             
ومن مث حضرت قوة كبرية من أفراد الشرطة املسلحني، واعتدوا بالضرب على النساء . بالتجمع باهلراوات واأليدي 

 .احملتجات، وصادروا شريطا تلفزيونيا من مصور تلفزيون الكرمل يف رام اهللا
  
من األمن الوطين على املتظاهرين     ، وأثناء تظاهرة عمالية يف مدينة خانيونس، اعتدى أفراد          ٥/٩/٢٠٠٥  بتاريخ    -

بالعصي، وبإطالق النار يف اهلواء، وقد أدى احلادث إىل إصابة مخسة متظاهرين برضوض، نتيجة تعرضهم للضرب                
 .من أفراد األمن

 
أما فيما يتعلق باحلق يف تشكيل مجعيات خريية، أو االنتماء هلذه اجلمعيات، فقد واصلت وزارة الداخلية إصـدار                  

وجممل اإلجراءات اليت اختذا الوزارة     . لجمعيات اخلريية واملؤسسات األهلية، وفقاً ملا نص عليه القانون        تراخيص ل 
 والردود عليها من قبل وزارة الداخلية، كانت تتم إثـر           اهليئةحبق مجعيات، كما يتضح من الشكاوي اليت تلقتها         

والشكوى الوحيدة اليت تلقتـها  . ن اجلمعيات اخلريية خمالفات إدارية أو مالية من قبل إدارات هذه اجلمعيات لقانو         
وتشكل انتهاكاً صرحياً للحق يف تشكيل مجعيات، كانت من قبل احتاد اللجان العمالية يف غزة، ومضموا                ،  اهليئة

أن وزارة الداخلية رفضت تسلم طلٍب مستوٍف كل الشروط املطلوبة وفقاً ألحكام القانون، لتسجيل مجعية حتت                
 . ٢١اد اللجان العمالية املستقلةاسم احت

 
                                                

م للوزارة بأي طلب لتسجيل مجعية خريية، وتفيد بأن املواطن ، رداً من قبل وزارة الداخلية نفت فيه أن يكون الشخص مقدم الشكوى قد تقد٢٩/١٠/٢٠٠٥ بتاريخ اهليئةتلقت  ٢١
 ".حتاد اللجان العمالية املستقلةا" املذكور قام برفع قضية لدى احملكمة العليا بادعاء أن الوزارة رفضت تسجيل حزب سياسي له وبنفس االسم 
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وحول احلق يف االشتراك يف أحزاب سياسية أو تشكيلها، ضمنت التشريعات السارية يف مناطق السلطة الوطنيـة                 
، على أن نظام احلكـم يف       ٢٠٠٥من القانون األساسي املعدل لسنة      ) ٥(فقد نصت املادة    . الفلسطينية هذا احلق  

على تشكيل  ) ١(الفقرة  ) ٢٦(ونصت املادة   . عتمد على التعددية السياسية واحلزبية    فلسطني نظام دميقراطي نيايب ي    
ال زالت التشريعات الفلسطينية حىت اآلن تفتقر لوجود قـانون          . األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفق القانون     

انونية، أبرزها القـرار    ينظم تأسيس األحزاب السياسية وعملها، إال أن وجود األحزاب القائمة يستند إىل أسس ق             
، حيـث   ١٩٦٧ بشأن استمرار العمل بالتشريعات اليت كانت سارية قبل حزيران           ١٩٩٤لسنة  ) ١(الرئاسي رقم 

 يف الضفة الغربية، والنصوص     ١٩٥٥لسنة  ) ١٥(ينطوي ذلك على سريان قانون األحزاب السياسية األردين رقم          
 .١٩٦٧ يف قطاع غزة قبل عام املتعلقة باألحزاب يف التشريعات اليت كانت سارية

 
كما اعتمد تشكيل األحزاب السياسية يف فلسطني أيضاً على املرسوم الذي أصدره الرئيس ياسر عرفـات عـام                  

، واعترب فيه مجيع الفصائل السياسية املنطوية يف إطار منظمـة     ١٩٩٦، عشية إجراء االنتخابات العامة عام       ١٩٩٥
وتأكـد  . ، وذلك ألغراض التسجيل لالنتخابات    ة مسجلة لدى وزارة الداخلية    التحرير الفلسطينية، أحزاباً سياسي   

 لدى حمكمة استئناف قضايا االنتخابات بغزة، حيث اعترب         ١٥/١٢/٢٠٠٤ذلك أيضا حبكم قضائي صدر بتاريخ       
ذلك ثالثة فصائل فلسطينية منطوية يف إطار منظمة التحرير مبثابة أحزاب سياسية مسجلة لدى وزارة الداخلية، و               

من قانون االنتخابات رقـم  ) ١(وقد عرفت املادة    . ٢٠٠٥٢٢عشية االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف مطلع عام         
كل حزب سياسي، وكل جتمع ناخبني مت تسجيله لدى وزارة الداخليـة،            " احلزبية بأا    اهليئة ١٩٩٥لسنة  ) ١٣(

 ". نتخابات حتت ذلك االسم والرمزواختذ له امساً ورمزاً لغاية تسمية مرشحيه، واالشتراك يف اال
 
، ال زالت مالمح العمل احلزيب يف مناطق السلطة الوطنيـة غـري             ٢٠٠٥حىت اية عام    على الصعيد العملي، و    

واضحة، حيث يتم اخللط بني مفهومي األحزاب السياسية وفصائل املقاومة، وذلك لعـدم اسـتقرار األوضـاع                 
ومع ذلك، ومبوجب القـوانني     . د األحزاب يف مناطق السلطة الوطنية     السياسية، وبسبب غياب قانون ينظم وجو     

املعمول ا، وبسبب سياسة فرض األمر الواقع اليت فرضتها مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، وصل عـدد األحـزاب          
ها حىت  حزبا مت تسجيل١٣ حزبا سياسيا، منها ٢٢املسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية حىت اية العام، حوايل 

كما اعتمدت وزارة الداخلية مجيع الفصائل املنطوية يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وعددها             .  ١٩٩٧٢٣عام  

                                                
 برد االستئناف املقدم من احملامي وسيم أبو راس،  املوجه ضد قرار جلنة االنتخابات املركزيـة     ، قرار لدى حمكمة استئناف قضايا االنتخابات بغزة،       ١٥/١٢/٢٠٠٥صدر بتاريخ    ٢٢

 ضد رفض اعتراض املستأنف على ترشيح حممود رضا عباس وبسام أمحد عمر الصاحلي وأمحد حممود عودة، ومجيعهم كانوا مرشحني النتخابات رئاسـة     ٨/١٢/٢٠٠٤الصادر يف   
 .  ٩/١/٢٠٠٥ت بتاريخ السلطة الوطنية اليت جر

احلركة الوطنية للتغري،  . ٤اجلبهة اإلسالمية الفلسطينية، . ٣حزب اخلضر الفلسطيين، . ٢حزب املسار الوطين اإلسالمي،    . ١ األحزاب السياسية املسجلة لدى وزارة الداخلية هي        ٢٣
. ١٠حزب القوى الشعبية الفلسـطيين،      . ٩حزب اإلحتاد الوطين اإلسالمي،     . ٨سالمي،  حركة النضال اإل  . ٧حزب النهضة اإلسالمي،    . ٦حزب اخلالص الوطين اإلسالمي،     . ٥

تتركـز مقـرات    . التجمع الوطين ألسر الشهداء   . ١٣حزب البعث العريب االشتراكي الفلسطيين،      . ١٢،  )املدا(حزب التجمع الفلسطيين    . ١١احلزب العريب الفلسطيين الوحدوي،     
 .ا السياسية ضعيفة، فبعضها مكاتبه مغلقة، ومل تشارك يف االنتخابات اليت جرت خالل العاممعظمها يف قطاع غزة، ومشاركته
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قـوى سياسـية   ) ٤(وهناك  . ٢٤فصائل، كأحزاب سياسية مسجلة بناء على مرسوم رئاسي منحها هذا احلق          ) ٩(
ا سياسية مسجلة، رغم فاعلية معظمها يف العمل تعمل داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لكنها ليست أحزاب       

السياسي، ومشاركة بعضها يف االنتخابات اليت جرت هذا العام، حيث تقدم بعضها بقوائم انتخابية للمشاركة يف                
وبذلك يقدر جممل عدد احلركات واألحزاب السياسية العاملة بصورة علنية           .٢٥انتخابات الس التشريعي القادمة   

 .حركة وحزبا سياسيا) ٢٦(لطة الوطنية الفلسطينية، يف مناطق الس
 
 

 ون العامةؤاملشاركة يف إدارة الشيف ق احل:  ثالثاَ
 
 

يعترب كل من الترشح واالنتخاب وتقلد الوظائف العامة، من أبرز احلقوق املنضوية ضمن إطار احلق يف املشاركة يف 
 ما ذكر يف مشروع القانون األساسي، مت إقرار وتعـديل      على املستوى التشريعي، إضافة إىل    . إدارة الشؤون العامة  

، وقانون االنتخابات ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(قانونين خمتصني باالنتخابات، مها قانون انتخاب جمالس اهليئات احمللية رقم 
هذا إضافة إىل ما ورد من مواد بشأن االنتخابات يف القوانني األخـرى، كتلـك               . ٢٠٠٥لسنة  ) ٩(العامة رقم   

 . وانني اليت تنظم عمل النقابات املهنية، مثل قانون نقابة احملامنيالق
 
 
  واالنتخابحاحلق يف الترش . أ

 انتخابات رئاسة   ٩/١/٢٠٠٤فقد جرت بتاريخ    .  نشاطاً كبرياً فيما يتعلق بإجراء االنتخابات      ٢٠٠٥شهد عام   
بات احمللية، لتضـاف إىل املرحلـة   السلطة الوطنية الفلسطينية، وجرت على مدار العام ثالث مراحل من االنتخا         

، واملرحلة الثالثة بتاريخ   ٥/٥/٢٠٠٥فقد جرت املرحلة الثانية بتاريخ      . ٢٣/١٢/٢٠٠٥األوىل اليت جرت بتاريخ     
 ، ومت إقرار مرحلة خامسة مت تأجيلها إىل أجـل غـري             ١٥/١٢/٢٠٠٥، واملرحلة الرابعة بتاريخ     ٢٩/٩/٢٠٠٥

بانتخابات الس التشريعي، بوشر بالعملية االنتخابية، وأفتـتح بـاب          وفيما يتعلق   . ٢٠٠٦مسمى خالل عام    
 . يوماً لالقتراع٢٥/١/٢٠٠٦، وحدد يوم ٣/١٢/٢٠٠٥الترشيح مبوجب مرسوم رئاسي بتاريخ 

 

                                                
حركة فتح، اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، فـدا، جبهـة التحريـر    : الفصائل املعتمدة بناء على عضويتها يف منظمة التحرير الفلسطينية هي       ٢٤

 . القيادة العامة-جبهة التحرير العربية، النضال الشعيب، الصاعقة، اجلبهة الشعبيةالفلسطينية، 
 .، واجلهاد اإلسالمي، واملبادرة الفلسطينية، واللجان العمالية املستقلة)محاس(القوى املذكورة هي حركة املقاومة اإلسالمية  ٢٥
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 جمريات العمليات االنتخابية املختلفة، الرئاسية واحمللية والتشريعية، وأصدرت تقاريرها التفصيلية حول اهليئةتابعت  
 :، وخلصت بصورة عامة إىل االستنتاجات التالية٢٦مل هذه العملياتجم
 
، عرب مراحل االنتخابات اليت جرت يف مناطق السلطة اهليئةرغم جممل املخالفات اليت مت رصدها من قبل مراقيب . ١

 .قراطية ونزيهة، توفر يف هذه االنتخابات احلد املطلوب إلجراء انتخابات دمي٢٠٠٥الوطنية الفلسطينية خالل العام 
 

اتسم عمل الس التشريعي الفلسطيين، خاصةً فيما يتعلق بتعديل انتخابات جمالس اهليئات احمللية، بدرجة عالية . ٢
من التخبط والفوضى والبعد عن املعايري املهنية، حيث مت تعديل قانون انتخاب جمالس اهليئات احمللية لنفس الدورة                 

 . التعديالت كانت تتم أكثر من مرة أثناء العملية االنتخابية للمرحلة ذاااالنتخابية أربع مرات، وبعض
 
لوحظ أن جملس الوزراء الذي يتمتع، مبوجب قانون انتخابات اهليئات احمللية، بصالحية اختيار اهليئات الـيت                 . ٣

ار اهليئات اليت جيب أن     ستجرى فيها االنتخابات يف كل مرحلة من املراحل، مل يلتزم مبعايري عادلة وواضحة الختي             
جترى يف كل مرحلة من املراحل، وكان جيري تأخري االنتخابات لبعض جمالس اهليئات، مثل مدينيت غزة واخلليل،                 
لغايات سياسية، تلتقي ومصاحل احلزب احلاكم يف عدم تأثري نتائج هذه االنتخابات على انتخابات الس التشريعي، 

 .ةلصاحل فئات سياسية خارج السلط
 
أدى تعديل قانون االنتخابات العامة، واعتماد النظام االنتخايب املختلط، املبين على القوائم والدوائر االنتخابية،            . ٤

 مقعدا يف الدورة السـابقة، إىل زيـادة         ٨٨ مقعدا، بعد أن كانت      ١٣٢وزيادة عدد مقاعد الس التشريعي إىل       
اب السياسية، حيث أعلنت معظم األحزاب اليت قاطعت االنتخابات املشاركة السياسية على مستوى األفراد واألحز

 .، واالنتخابات الرئاسية هلذا العام، عن مشاركتها بقوة هذه املرة١٩٩٦العامة عام 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
االنتخابات  (٢٠٠٥االنتخابات الفلسطينية يف عام "  الفلسطينية املستقلة ضمن سلسلة التقارير اخلاصة بعنوان ئةاهليملزيد من املعلومات، يرجى مراجعة التقرير الذي أصدرته  ٢٦

 )".الرئاسية، االنتخابات احمللية، انتخابات جملس نقابة احملامني
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 احلق يف التعليم. ٤
 

 حقوق اإلنسـان    يعترب احلق يف التعليم من احلقوق األساسية بالغة األمهية، بوصفه حقاً متكينياً ال غىن عنه إلعمال               
وهو األداة الرئيسية اليت ميكن ا للكبار واألطفال واملهمشني اقتصادياً واجتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من . األخرى

وللتعليم دور حيوي يف متكني املرأة ومحاية األطفـال مـن   . الفقر، وأن حيصلوا على وسيلة املشاركة يف جمتمعام      
لى خماطر، وكذلك من االستغالل اجلنسـي، ويف تعزيـز حقـوق اإلنسـان              العمل االستغاليل الذي ينطوي ع    

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان علـى احلـق يف التعلـيم،            ) ٢٦(لقد نصت املادة    . والدميقراطية ومحاية البيئة  
ق يف التعليم علـى     وقد أكدت املواثيق الدولية اليت تناولت احل      . وإلزاميته وجمانيته يف املرحلة االبتدائية والتأسيسية     

وجوب توجيه التعليم حنو اإلحساس بكرامة اإلنسان الشخصية، ومتكني كل شخص من اإلسهام بدور نـافع يف                 
جمتمع حر، وتشجيع التفاهم بني مجيع الفئات اإلثنية، واألمم واموعات العرقية والدينية، وجيب أن يكون موجهاً        

 .حنو اإلمناء الكامل للشخصية اإلنسانية

 ق يف التعليم يف التشريعات الوطنيةاحل

يتحقق تنظيم احلق يف التعليم من خالل إقرار تشريعات حتدد التزامات السلطة جتاه هذا احلق، وتضمن منح الفرص 
، وجمانيته يف املرحلـة     هاملتساوية جلميع املواطنني بالتعليم، وحتظر كل أشكال التمييز، وتؤكد على تنوعه، وإلزاميت           

وحتدد مسؤوليات السلطة والتدابري املطلوبة منها يف هذا احلق من حيث واجبات االحتـرام واحلمايـة     ،  ةالتأسيسي
واإلدارة، وتضمن احلرية األكادميية من حيث عدم وجود وصاية سياسية على املؤسسـات التعليميـة، وتضـمن            

 نظام شفاف وفعال يراقـب  احلريات النقابية داخل املؤسسات التعليمية، ويضمن حرية النشر، كما يضمن وجود       
 .توجه التعليم حنو األهداف احملددة

، حبماية حق التعليم من خالل إقراره بأن التعليم حق لكل مواطن، ٢٠٠٣تكفّل القانون األساسي الفلسطيين لسنة 
السـلطة  وتشرف . وإلزامي حىت اية املرحلة األساسية على األقل، وجماين يف املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة            

كذلك نصت املـادة    . الوطنية الفلسطينية على التعليم كله ويف مجيع مراحله ومؤسساته، وتعمل على رفع مستواه            
مع ذلك، فإن القوانني اليت تنظم حق التعلـيم يف املنـاطق            . املذكورة على استقاللية اجلامعات واملعاهد التعليمية     

 املطبق يف الضفة الغربية، وقانون املعارف ١٩٦٤لسنة ) ١٦(ردين رقم الفلسطينية خمتلفة ومتباينة، فهناك القانون األ
 . اخلاص بشأن التعليم العايل١٩٩٨لسنة ) ١١( وتعديالته املطبق يف قطاع غزة، إضافة إىل قانون رقم ١٩٣٣لعام 
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نت سـائدة   ، هي نفس التشريعات اليت كا     ٢٠٠٥وما زالت التشريعات اليت تنظم التعليم املدرسي حىت اية عام           
كما مل . أي أنه ال يوجد تشريع موحد يطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة، ١٩٦٧قبل االحتالل اإلسرائيلي عام 

 أي تطور على قوانني التربية والتعليم املعمول ا، رغم أن الس التشريعي الفلسطيين قـد       ٢٠٠٥جيِر خالل عام    
ومل حيدث أي تطور على مشروع قانون . ليم العام باملناقشة العامة ، قانون التربية والتع   ١٨/١٠/٢٠٠٥قبل بتاريخ   

 . ١٠/٣/٢٠٠١تنظيم مهنة املعلمني الذي مت إقراره باملناقشة العامة بتاريخ 

 مرتبة حق التعليم يف املوازنة العامة

عات أخـرى،    ختفيضا جديدا يف املوازنة املخصصة لوزارة التربية والتعليم لصاحل قطا          ٢٠٠٥تضمنت موازنة عام    
النفقات العامة فقد بلغ نصيب الوزارة من جممل     . رغم احتالل التعليم املرتبة الثانية يف املوازنة بعد الداخلية واألمن         

وبلغ إمجايل النفقات   %. ١٩ قرابة   ٢٠٠٤، يف حني كانت يف موازنة عام        %١٤,١٠ نسبة   ٢٠٠٥  عام موازنةيف  
 مليون دوالر نفقات جارية من جممـل موازنـة          ٢٩٠,٤٩١ مقابل    مليون دوالر،  ٢,٨٠٦الرأمسالية والتطويرية   

أي أن نفقات التطوير يف قطاع التربية والتعليم ال تزال متدنية، األمر الذي جعل قطاع التعليم احلكومي                 . الوزارة
 .يعتمد بدرجة عالية على املساعدات اخلارجية، وليس جزءاً من املوازنة

 ال تتضمن، على سبيل املثال، أي خمصص للمعوقني، وتعتمـد دائـرة             ٢٠٠٥ لعام   فموازنة وزارة التربية والتعليم   
التربية اخلاصة يف وزارة التربية والتعليم، يف املشاريع اليت تنفذها، على التمويل اخلارجي املقدم من جهات ماحنـة،      

 خطط عمل معدة بصـورة  ويتم إقرارها وتقدميها يف أوقات خمتلفة من العام، مما حيول دون صرف هذه األموال يف    
مسبقة، وجيعل خطط عمل دائرة التربية اخلاصة قابلة للتغيري مرات عديدة خالل العام الواحد، وتكون مبنيـة يف                  
بعض األحيان وفقاً الحتياجات املانح، وليس وفقاً الحتياجات الطلبة املعوقني، مما يضعف من نتائجها الفعليـة يف   

 .  وقنيالعملية التنموية اخلاصة باملع

 حق الفقراء يف التعليم 

بدأ العام الدراسي اجلديد يف بداية شهر أيلول يف املدارس احلكومية بشيٍء من اإلرباك، وذلك بسبب قيام بعـض                   
مديرات ومدراء املدارس، خاصةً يف بعض مناطق حمافظات قطاع غزة، حبرمان بعض الطلبة من الدراسـة لعـدم                  

لذي أثار استياء أولياء أمور هؤالء الطلبة، وأدى إىل وقوع احتجاجات عمليـة،             دفعهم الرسوم املدرسية، األمر ا    
أصدر على إثرها الرئيس حممود عباس توجيهاته إىل وزارة التربية والتعليم، إلصدار تعليمات إىل املـدارس بعـدم       

 ٢٧.إخراج أي طالب من مدرسته بسبب عدم دفع الرسوم املدرسية

                                                
 .رس يف غزة هو تصرف فردي خارج عن التعليمات، أن تصرف بعض مديري املدااهليئةأكدت وزارة التربية والتعليم العايل، يف رسالة بعثتها إىل  ٢٧
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حبق التعليم لكل مواطن، وإلزاميته حىت اية املرحلة األساسية، وجمانيته          ) ٢٤/١(ادة  يقر القانون األساسي، ويف امل    
لكن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تقوم جبمـع تربعـات          . على األقل يف املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة      

لسنة ) ١٦(انون التربية والتعليم رقم من ق) ١٤(مدرسية حمددة من الطلبة، بصورة تبدو إلزامية، مستندة على املادة 
األمر . ، اليت مسحت جبمع تربعات مدرسية مبوجب نظام خاص لتقوية النشاط املدرسي على خمتلف الوجوه   ١٩٦٤

الذي أصبح حباجة إىل حسم من خالل اإلقرار بأن التربعات ليست إلزامية، وأن التعليم هو جماين، وال جيوز حرمان 
 .  تعليم بسبب الرسوم املدرسيةأي طالب من حقه يف ال

من جهة أخرى، واصلت وزارة التربية والتعليم العايل العمل مبوجب نظام صندوق إقراض الطلبة يف مؤسسـات                 
، وذلك لتغطية االحتياجات املالية للطلبة غري القادرين        ٢٠٠١التعليم العايل يف فلسطني، الذي مت تأسيسه يف عام          

 . ٢٨على تسديد رسومهم الدراسية

وقد وزعت املبالغ املالية على مؤسسات      . راء من االستمرار يف التعليم    ساهم املشروع املذكور يف متكني الطلبة الفق      
ويتم تلقي طلبات القروض من خالل عمادة شؤون   . التعليم العايل وفق أسس ومعايري حددها نظام صندوق الطلبة        

ي الذي جتريه   الطلبة، وحيدد األشخاص الذين متنح هلم هذه القروض واملساعدات املالية استنادا إىل املسح االجتماع             
حيتوي النظام املذكور، بصورة نظرية، . مؤسسات التعليم العايل على الطلبة املتقدمني بطلبات للحصول على قروض

على معايري عادلة، لكن على صعيد التطبيق العملي اشتكى العديد من الطلبة من عدم وجود عدالة يف التوزيع، كما 
 .اهليئةيتضح من بعض الشكاوى اليت تلقتها 

، توقف، لفترة من الوقت، برنامج تأهيل األسرى واحملررين، التابع لوزارة شـؤون األسـرى               ٢٠٠٥وخالل عام   
ومبوجب ذلك، توقف الربنامج عن دفـع نسـبة         . واحملررين، عن تقدمي كافة خدماته، ومن ضمنها خدمة التعليم        

ب عدم قيام أي ممول بتقـدمي متويـل   من األقساط اجلامعية اليت كانت تقدم لألسرى احملررين، وذلك بسب        % ٥٠
وقد انعكس هذا التطور إىل توقف . للربنامج للمرحلة القادمة، وبسبب عدم قيام جملس الوزراء بتغطية رسوم التعليم

لكـن جملـس الـوزراء      . دراسة بعض املستفيدين من الربنامج بسبب عدم قدرم على تغطية النفقات التعليمية           
، قرر تقدمي مساعدة مالية للربنامج املذكور، لالسـتمرار يف          ٦/٩/٢٠٠٥نعقدة بتاريخ   الفلسطيين، ويف جلسته امل   

 .تقدمي خدماته
 

                                                

 ألف طالب وطالبة، وقدم البنك ١٠٠، قدم الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي  عشرين مليون دوالر، يتوقع أن يستفيد منها              ٢٠٠٥-٢٠٠٤خالل العام الدراسي     ٢٨
 .  ألف دوالر ليتم توزيعها كمساعدات للطلبة١١٠لبة، كما اعتمد صندوق األرض املقدسة مبلغ  طالب وطا٧٨٠١ دوالر استفاد منها ١،٧٠٩٠٧٢اإلسالمي قروضاً بلغت 
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 تساوي فرص التعليم

إتاحة الفرصة لكل فرد يف تنمية طاقاته من خالل مؤسسات الثقافة           يتضمن احلق يف التعليم، من بني أمور كثرية،         
عليم وأنواعه، وتساوي الفرص يف جمال املشاركات الرياضية، وتوفري         ، ومساواة املرأة والرجل يف مناهج الت      والتعليم

فرص خاصة للمعاقني للتمتع حبق التعليم، من حيث توفري البيئة التعليمية املالئمة، ومواءمة املباين، وتعديل املناهج                
كون نظام التعليم املـوازي علـى       وأن ال ي  . مبا يساهم يف تغيري الثقافة جتاه املعاقني، وتوفري املواد التعليمية املناسبة          

فيما يلي أبرز املعيقات اليت حتول دون تساوي فرص الطلبة يف احلصول علـى              . حساب فرص اآلخرين يف التعليم    
 :التعليم

 
 تفاوت فرص الطلبة يف احلصول على بيئة تعليمية مناسبة: أوالً

 

قطاع غزة من حيث عدد الطلبة لكل معلم، هي         يستنتج من معطيات أعلنتها وزارة التربية والتعليم أن فرص طلبة           
 طالبا لكل مدرس يف قطاع غزة، بينما تبلغ يف          ٢٧فقد تبني أن هذه النسبة تبلغ       . أقل من مثيلتها يف الضفة الغربية     

 ٢٩. طالبا لكل مدرس، مما يعين عدم تساوي فرص التعليم بني الضفة والقطاع٢٠الضفة الغربية 

ة والتعليم أيضاً إىل عدم تساوي فرص الطلبة من حيث احلصول على تعليم صباحي،          وتشري إحصاءات وزارة التربي   
 ١٤ مدارس يف الضفة الغربية، و٤ مدرسة، منها ١٨فقد بلغ عدد املدارس اليت تداوم على فترتني صباحية ومسائية   

 مدرسة يف ٦٤ة، منها   مدرس ٢٤١كما بلغ عدد املدارس اليت تداوم يف الفترة املسائية فقط           . مدرسة يف قطاع غزة   
 . مدرسة يف قطاع غزة١٧٧الضفة الغربية، و 

 

 انعدام فرص التعليم للطلبة املتسربني : ثانياً
 

  من فرص التعليم اليت حيصل عليهـا ال يزال بعض الطلبة حمرومني   رغم اخنفاض نسبة التسرب من املدارس، إال أنه         
غم أن القانون يقر إلزامية التعليم يف املرحلة األساسية، تسرب من املدارس، روجود بعض النظراؤهم، وذلك بسبب 

                                                
 /http://www.mohe.gov.ps: ملزيد من املعطيات واإلحصائيات، ميكن مراجعة الصفحة اإللكترونية اخلاصة بوزارة التربية والتعليم العايل على العنوان التايل ٢٩

http://www.mohe.gov.ps
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 ينص على أن التعليم إلزامي حىت إمتام مرحلة التعليم األساسية العليا كحـد           ٢٠٠٤لسنة  ) ٧(فقانون الطفل رقم    
ام الدراسي  خالل الع . أدىن، وأن الدولة تلتزم باختاذ مجيع التدابري املناسبة ملنع التسرب املبكر لألطفال من املدارس             

من جممل عدد   % ٠,٩ طالبا، أي ما نسبته      ٩٣٩٥، بلغ عدد الطلبة املتسربني من املدارس حوايل         ٢٠٠٤/٢٠٠٥
 %. ١,٨الطلبة، يف حني بلغت هذه النسبة قبل ثالث سنوات دراسية حوايل 

الفلسـطينية،  ، دراسة حول ظاهرة التسرب من املدارس        ٢٠٠٥أصدرت وزارة التربية والتعليم العايل خالل عام        
أكدت اخنفاض نسبة التسرب خالل االنتفاضة، لكن ال يوجد يف الدراسة ما يثبت بأن هذا االخنفاض ناجم عـن           

ومع التأكيد على أن التسرب لـيس       . إجراءات وسياسات قامت ا وزارة التربية والتعليم حملاربة ظاهرة التسرب         
عدم وجود ة التسرب قد يعود إىل عوامل خارجية طارئة، مثل  اخنفاض نسب إن  فظاهرة ملفتة يف اتمع الفلسطيين،      

، لذا، ستبقى اخلشية قائمة من ارتفاع نسبة التسرب         ٣٠فرص عمل بسبب اإلغالق وإجراءات احلصار اإلسرائيلي      
ثانية، يف حال عدم وجود سياسات حمددة تتبعها وزارة التربية والتعليم للحد من ظاهرة التسرب، يأيت يف مقدمتها               

رار تشريعات جترم عملية التسرب يف مرحلة التعليم األساسية، وتفرض عقوبات على ذوي الطلبة املتسـربني يف         إق
 . حال إجبار أبنائهم على ترك مقاعد الدراسة يف املرحلة اإللزامية

 

 تدين فرص املعاقني يف احلصول على التعليم: ثالثاً

 

فقـد متكنـت   .  سياستها يف دعم حق املعاقني يف التعليم     ٢٠٠٥ام  واصلت وزارة التربية والتعليم العايل خالل الع      
 مدرسة، ملواءمة حركة املعاقني، وعملت على تأهيل وتـدريب الطـواقم            ٥٤١الوزارة حىت اآلن من تعديل أبنية       

 ، بشكل "بريل" مدرسة على طرق التعامل مع املعاقني، وأعدت املناهج التعليمية املطبوعة بطريقة             ٣٢١العاملة يف   
للطلبة الستخدامها، وباشرت بتأسيس ثالثة مراكز مصادر       " بريل" آلة   ٢٦يكفي كل الطلبة املكفوفني، وأدخلت      

خلدمة الطلبة املعاقني عن النطق، وهي تقوم حالياً بدعم املؤسسات التربوية األهلية، اليت تقدم خدماا للمعـاقني،              
 .ظيفي للوزارة مدرسا ومدرسة على الكادر الو١٦٠وذلك بتغطية رواتب 

فوفقاً ملعطيات وزارة التربية والتعليم، يقدر عدد . رغم التطورات املذكورة، ال تزال فرص املعاقني يف التعليم متدنية    
 طالبا، مـن  ٤٢٨٣، حوايل ٢٠٠٥الطلبة املعاقني حركياً ومسعياً وبصرياً، امللتحقني باملدارس احلكومية خالل عام  

 ويعود  .طالب معاق واحد من كل مائيت طالب      باملدارس احلكومية، أي مبعدل      طالبا ملتحقني    ٧٢٩٣٤٠جمموع  
                                                

إىل أن دراسة وزارة التربية والتعليم العايل تناولت فترة انتفاضة األقصى، وهذا يعىن أن السبب احلقيقي الخنفاض التسرب قد يكون خارجياً، وهذا ما منيل       يعود التحليل املذكور      ٣٠
 .العتقاده
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: اخنفاض نسبة املعاقني امللتحقني باملدارس بصورة عامة، وباملدارس احلكومية بصورة خاصة، إىل عدة عوامل أمهها              
كتهم بلغت حـىت اآلن     فنسبة املدارس احلكومية اليت مت تأهيلها لتسهيل حر       . عدم جاهزية أبنية املدارس الستقباهلم    

كما تفتقر وزارة التربية والتعليم ومدارسها لكادر تعليمي متخصص يف جمال           . من جممل عدد املدارس   % ١٧فقط  
التربية اخلاصة، وذلك بسبب انعدام هذا التخصص، بشكل رئيسي أو فرعـي، يف مجيـع اجلامعـات واملعاهـد           

الستخدامها من قبل املكفوفني، حيـث  " بريل"من طابعات   كما تفتقر املدارس احلكومية لعدد كاف       . الفلسطينية
 طالبا ال ٥٠ طالبا، أي أن هناك ٧٦ طابعة، بينما يبلغ عدد الطلبة املكفوفني ٢٦بلغ عدد الطابعات املوجودة حالياً 

 . ، مما حيول دون حصوهلم على فرص متساوية مع اآلخرين يف التعليم"بريل"توجد لديهم آالت 

رس احلكومية تفتقر إىل لغة االتصال مع الصم، مما يقلل الفائدة اليت حيصل عليهـا الطلبـة الصـم                   وال تزال املدا  
امللتحقون باملدارس احلكومية، فاملدارس تفتقر لوجود معلمي لغة اإلشارة، مما يعيق اندماج الطلبة الصم مع بـاقي              

إىل هذا كله أن هناك صعوبة يف وصول يضاف .  الطلبة، وحيول دون حصوهلم على نفس فرص اآلخرين يف التعليم 
  ٣١.الطلبة املعاقني إىل املدارس

فال يزال اهتمام وزارة التربية     . وال حيصل الطلبة املعاقون على نفس فرص باقي الطلبة يف ممارسة األنشطة الرياضية            
ا مل تقم الوزارة بإعفاء     كم. والتعليم برياضة املعاقني ضعيفة، فهي مل تنِشئ هلم فرقا رياضية، أو مالعب خاصة م             

 ٣٢.الطلبة الصم من مادة التعبري، رغم أا أعفت الطلبة املكفوفني من مادة الرياضيات ورسم اخلرائط يف اجلغرافيا                
كما تفتقر لدليل خاص إلرشاد املعاقني حـول متطلبـات          . وتفتقر املدارس احلكومية ملنهاج مسموع للمكفوفني     

للمكفوفني، أو مصورا بلغـة     " بريل"عدا بطريقة مسموعة، أو مكتوبا بواسطة آلة        العملية األكادميية، سواء كان م    
وال تقوم الوزارة بتأهيل املكفوفني على القراءة والكتابة والتنقل، وتعتمد على التأهيل الذي تقدمه              . اإلشارة للصم 

 .املدارس اخلاصة باملكفوفني

األشخاص املعاقني عقلياً، وامللتحقني باملدارس احلكوميـة،       وتفتقر وزارة التربية والتعليم ألي معطيات حول عدد         
إضافة إىل عدم إصدار بطاقة املعاق املنصوص عليها يف . وذلك رمبا بسبب صعوبة حتديد مفهوم من هو املعوق عقلياً

 . قانون حقوق املعاقني

 

 

                                                
 .لون بقاء أبنائهم املعاقني يف املنازل دون تعليمال يوجد يف أي جتمع سكاين حافالت خمصصة لنقل األطفال املعاقني إىل املدارس، مما جيعل الكثري من األسر يفض ٣١
 . تنص على أن يعفى الطالب األصم من الرياضيات والتعبري يف اللغتني العربية واإلجنليزية٢٠٠٦تؤكد الوزارة أن تعليمات امتحان الثانوية العامة لعام  ٣٢
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 احلريات األكادميية يف مؤسسات التعليم العايل

، من أهم الركائز اليت تضمن احلرية األكادميية داخـل هـذه            ت الثقافية والتعليمية  إشاعة احلرية يف املؤسسا   تعترب  
يشمل ذلك إلغاء الوصاية السياسية عن اتمع األكادميي، واحترام استقالل اتمع العلمي مبكوناتـه              . املؤسسات

ؤسسات التعليم العايل وفق    الثالث، أساتذة وطلبة وإدارات، وضمان حرية الرأي والتعبري والنشر، وإدارة شؤون م           
 .أسس دميقراطية، وعدم تدخل السلطة التنفيذية واألجهزة األمنية يف شؤوا الداخلية

، على أن أحد أهداف التعليم العايل هو اإلسهام         ١٩٩٨لسنة  ) ١١(من قانون التعليم العايل رقم      ) ٤(نصت املادة   
حث العلمي، وبناء الدولة على أسس تضمن سيادة القـانون  يف تقدم العلم، وصون احلريات األكادميية، ونزاهة الب  

على أن لكل مؤسسة تعليم عاٍل حرمـا ذا حصـانة وفقـاً      ) ٨(ونصت املادة   . واحترام احلقوق واحلريات العامة   
على متتع مؤسسات التعليم العايل ومراكز البحث العلمي باالستقاللية وفقاً ) ٣(كما نصت املادة   . ألحكام القانون 

حكام هذا القانون، الذي يضمن حرية البحث العلمي واإلبداع األديب والثقايف والفين، وتعمل السلطة الوطنيـة            أل
، سلسـلة  ٢٠٠٥ الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن خالل عام اهليئةومع ذلك رصدت  . على تشجيعها وإعانتها  

وى ودرجة احتـرام احلريـات األكادمييـة يف    من االنتهاكات والتجاوزات، اليت أحدثت تراجعاً ملموساً يف مست    
لقد متثلت مظاهر املس باحلريات األكادميية يف مؤسسـات التعلـيم العـايل    . مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية   

 :الفلسطينية مبا يلي

زنـة   بتجنيد وتشغيل طلبة يف صفوفها، وصرف رواتب رمسية هلم من قبل موا            ة استمرار قيام األجهزة األمني    :أوالً
السلطة الوطنية، والطلب منهم القيام مبهمات أمنية داخل حرم اجلامعة وخارجه، مما يشكل مساً خطـرياً يهـدد                  

 بعض املؤشرات على ذلك، من ضمنها تعـرض        اهليئةرصدت  . احلريات األكادميية داخل مؤسسات التعليم العايل     
أفراد أحد األجهزة األمنية حـىت فقـد    للضرب من قبل ٥/٧/٢٠٠٥ص من جامعة بري زيت بتاريخ . الطالب خ 

 . وعيه، ومن مث عرض عليه مدير اجلهاز التجند للعمل يف جهازه، كما أفاد يف شكوى تقدم ا للهيئة

جتنيد الطلبة يف صفوف األجهزة األمنية مسألة حظيت باعتراف علين من وزير الداخلية الفلسطيين، نصر يوسف،                
ليماته لقادة األجهزة األمنية والشرطة مبنع منتسيب هذه األجهزة، سـواء            تع ٢٩/١١/٢٠٠٥عندما أصدر بتاريخ    

كانوا من الطلبة أو من الزوار، من دخول حرم اجلامعات الفلسطينية بالزي العسكري، وإلزامهم بعدم محـل أي                  
 . ٣٣نوع من األسلحة الشخصية، سواء كانت نارية أو غريها عند دخوهلا

 االعتداء على ممتلكات وشخوص بعض األكادمييني يف مؤسسات التعليم العـايل            وقوع العديد من حوادث   : ثانياً
 اهليئةرصدت .  على خلفية آرائهم السياسية، أو دف فرض إرادة سياسية على هذه املؤسساتكالفلسطينية، وذل

 قبل   للحرق من  ٢٧/٤/٢٠٠٥سلسلة من احلوادث، من ضمنها  تعرض سيارة الدكتور عبد الستار قاسم بتاريخ              
                                                

    com.alwatanvoice.wwwنشر خرب التعليمات على الصفحة اإللكترونية  ٣٣
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، تعرضت سيارة الدكتور عدنان ملحم، رئيس املكتب احلركي للعـاملني يف            ٢٩/٥/٢٠٠٥ وبتاريخ   ٣٤.جمهولني
، تعرض عميد كلية احلقوق يف      ١٩/٢/٢٠٠٥وبتاريخ  . اجلامعات الفلسطينية، للحرق أمام مرتله يف مدينة نابلس       

اف من قبل جمموعة مسلحة، إال أم مل يتمكنـوا    أمني دواس، حملاولة اختط   . اجلامعة العربية األمريكية يف جنني، د     
من العثور عليه، فاختطفوا أمني مكتبة اجلامعة لعدة ساعات، وقد طالبت اموعة اخلاطفة بإعادة عميـد كليـة                  

، تعرض الدكتور عدنان اخلالدي، رئيس جامعة األزهر ١١/١٠/٢٠٠٥وبتاريخ . احلقوق السابق إىل عمادة الكلية
وعدد من أعضاء جملس إدارة اجلامعة والعاملني فيها، للطرد من قبل جمموعة من الطلبة واملسـلحني      يف مدينة غزة،    

إىل خارج أسوار اجلامعة، على خلفية إجراءات اختذها حبق جمموعة من الطلبة، إثر شجار عنيف وقع يف اجلامعـة                   
ابيع معدودة من احلادث، بعـد أن   وكان اخلالدي قد استلم منصبه كرئيس للجامعة قبل أس        . استخدمت فيه القوة  

جنحت قوى متنفذة باإلطاحة بالرئيس السابق للجامعة، الدكتور هاين جنم، إثر إجراءات إدارية اختذها ومل تـرق                 
 .هلذه القوى، علماً بأن الفترة اليت ترأس فيها جنم اجلامعة كانت حمدودة، واستمرت لعدة أسابيع فقط

ة بني الكتل الطالبية، ووقوع أحداث عنف بينها، وتعرض بعض الطلبة العتداءات ضعف العالقات الدميقراطي: ثالثاً
فقد وقع العديد من االعتداءات على طلبة نشطاء يف كتل طالبية، منها على             . وأعمال عنف على خلفيات سياسية    

، بإخراج  ٨/٨/٢٠٠٥ سبيل املثال ال احلصر، قيام جمموعة من الطلبة احملسوبني على إحدى الكتل الطالبية بتاريخ             
طالب من كتلة أخرى من صفه الدراسي يف جامعة بري زيت، واالعتداء عليه بالضرب داخل احلرم اجلامعي، ومن                  
مث قيام بعض الطلبة من منتسيب األجهزة األمنية، بإطالق النار يف اهلواء قرب مدخل اجلامعة، ويف اليوم التايل قـام               

  ٣٥. للضرب بإغالق مدخل اجلامعة، وتعطلت الدراسة يف ذلك اليومطلبة الكتلة اليت تعرض أحد أفرادها

 تدخل األجهزة األمنية يف شؤون مؤسسات التعليم العايل، وضرب واعتقال طلبة علـى خلفيـة رأيهـم                  :رابعاً
 .السياسي

العبـث  مت   و ، األمنيـة  ةأفراد أحد األجهـز   من قبل     معهد الطب الشرعي   ، اقتحام ١٧/٧/٢٠٠٥لقد مت بتاريخ    
املوجودة فيه، دون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة عند        حتوياته، ومصادرة عدد من األجهزة والوثائق والصور        مب

، اعتقلت الشـرطة  ٢٦/١٠/٢٠٠٥وبتاريخ . اقتحامه، خاصة أنه يقع ضمن حرم جامعة القدس يف بلدة أبو ديس   
ال هلم، ومت احتجازهم يف مقر قوات أمن الرئاسة يف     أربعةً من طلبة جامعة بري زيت دون إبراز أمر اعتق          ةالفلسطيني

 يوماً، دون أن يتم عرضهم على جهة قضائية، األمر الذي خيالف قانون اإلجراءات              ١٥ ملدة   املقاطعة مبدينة رام اهللا   
 على اعتقال زمالئهم، تعـرض احملتجـون   ٢٩/١٠/٢٠٠٥ولدى احتجاج طلبة جامعة بري زيت بتاريخ    . اجلزائية

 .عتداء من قبل حراس املقاطعةللضرب واال

                                                
 .قاسم أن احلادث جرى على خلفية مقال نشره على شبكة النت، ويؤكد تعرضه للتهديد بواسطة اهلاتف من قبل أحد املسئولني يف جهاز األمن الوقائي. يعتقد د ٣٤
 .أنه مت فصل الطلبة الذين أطلقوا النار ملدة سنة دراسية، تذكر الوزارة اهليئةيف رسالة وزارة التربية والتعليم العايل إىل  ٣٥
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ففي تاريخ .  تضييق إدارات بعض اجلامعات حرية نشاط الكتل الطالبية على خلفيات سياسية وأيديولوجية:خامساً
، حظرت إدارة جامعة بيت حلم على الكتلة اإلسالمية يف اجلامعة القيام بأي نشـاط طـاليب أو               ١٤/١١/٢٠٠٥

وجاء قرار املنع يف أعقاب مهرجان عام نظمته الكتلـة بتـاريخ            .  الدراسي سياسي يف اجلامعة، حىت اية الفصل     
 . ، مت دعوة مجهور للمشاركة فيه من خارج اجلامعة٣٦ مبناسبة االنسحاب من غزة٢٢/٩/٢٠٠٥

 انتكاسة انتخابات جمالس الطلبة يف بعض اجلامعات، وخمالفة القواعد الدميقراطية لالنتخابات من خـالل             :سادساً
االنتكاسة حدثت يف جامعة بري زيت، حيـث فشـلت الكتـل    . شاوى مالية لشراء أصوات بعض الطلبة  تقدمي ر 

يعود عدم تشكيل الس . ٢٠٠٥الطالبية يف اجلامعة يف تشكيل جملس طلبة رغم إجراء االنتخابات يف شهر نيسان 
قـوائم الـيت تنافسـت يف       إىل إصرار إحدى الكتل الطالبية على أن يرأس جملس الطلبة طالب مل يكن ضمن ال              

كما اتسمت بعض انتخابات جمـالس  . االنتخابات، األمر الذي رفضته الكتل الطالبية األخرى ألنه خيالف النظام         
الطلبة بظاهرة شراء أصوات الطلبة مببالغ مالية أو هدايا عينية، مما حال دون ممارسة الطلبة حلقهم باختيار ممثليهم يف 

 .٣٧إغراء أو ديد كما هو احلال يف انتخابات جملس طلبة جامعة النجاحجمالس الطلبة حبرية، دون 

 تنوع مؤسسات التعليم

 ،ترسـيخ املسـاواة  و ، سوق العملتطلبات ملواجهة م،التنوع يف مؤسسات التعليم الثانوي واجلامعي والعايل   يعترب  
 . من أبرز معايري احلق يف التعليم ،والتقدير لكل فروع املعرفة اإلنسانية

. رغم ذلك ال تزال العديد من التخصصات التعليمية غري متوفرة لدى املؤسسات التعليمية بكافة أنواعها ومستوياا
مثل التربية املتخصصة بالتعامل مع املعاقني والعباقرة، وعلم الطب الشرعي الذي يشكل أداة هامة يف كشف األدلة         

كما تفتقر املدارس   . مثيل واإلخراج السينمائي واملسرحي   يف انتهاكات حقوق اإلنسان، والتخصصات الفنية كالت      
ويالحظ أن اجلامعات   . للعديد من املساقات مثل اآلثار، رغم إدراج هذا املساق يف عدد من اجلامعات الفلسطينية             

واملعاهد العليا تتنافس على بعض التخصصات بدرجة عالية تفوق حاجة السوق، مثل ختصص القانون، حيث يزيد     
 . رجيني يف هذا التخصص عن حاجة السوقعدد اخل
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 شيكل لكل طالب كان على استعداد علـى أن  ٣٠٠قيمة كل منحة ) رشاوى(مي منح مالية  إىل أن إحدى الكتل املنافسة لكتلته قامت بتقد   ٣٠/١١/٢٠٠٥النجاح الوطنية بتاريخ    
 .يقسم مييناَ على املصحف الشريف بأنه سيصوت للكتلة املذكورة
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 ة ــو األميــحم
فقد بلغ عدد األميني يف املناطق الفلسطينية ما يقارب         .  تطور باجتاه خفض معدالت األمية     ٢٠٠٥طرأ خالل عام    

ورغم أن %. ١٥،٧ حوايل ١٩٩٥، بعد أن كان معدل نسبة األمية يف عام          %٧،٢ ألف أمي، مبعدل نسبته      ١٤٥
فاض مشلت الذكور واإلناث، ال تزال نسبة األمية بني اإلناث أعلى منها بني الذكور، حيث تصل النسبة   نسبة االخن 

وتعد نسبة األمية يف فلسطني من أقل املعدالت يف العامل، حيث %. ٣،١، وبني الذكور %١١،٤حالياً بني اإلناث 
    ٣٨.%١٨، وعلى مستوى العامل %٣٥تبلغ نسبة األمية يف العامل العريب 

 توسيع شبكة مؤسسات التعليم
 ٢١٩٠، يبلغ حالياً عدد املدارس يف األراضـي الفلسـطينية           ٢٠٠٥حسب إحصائية وزارة التربية والتعليم لعام       

وفيمـا يتعلـق   . مدارس خاصة% ٦مدارس تابعة لوكالة الغوث،   % ٢٤مدارس حكومية،   % ٧٠مدرسة، منها   
 كلية جمتمع متوسطة، منـها  ٢٦كليات متنح درجة البكالوريوس،  ٩ جامعة، ١١مبؤسسات التعليم العايل، توجد     

  ٣٩. يف الضفة الغربية والباقي يف قطاع غزة١٦

 واصلت وزارة التربية والتعليم العايل سياسة توسيع شبكة مؤسسات التعليم، وتوفري البنية التحتية ٢٠٠٥خالل عام 
وحتسني ظروفها الصحية والبيئية، ومحاية املدارس مـن        للمدارس، وزيادة عدد الغرف الدراسية لتقليل االزدحام،        

كما .  مدرسة بنيت بناًء جديدا٤٢ً مدرسة جديدة، منها    ٧٧فخالل العام الدراسي املنصرم، مت افتتاح       . املخدرات
 صفاً دراسياً جديداً يف مجيع املدارس، دف الستيعاب الطلبة اجلدد الذين التحقـوا باملـدارس               ١٣٦٤مت افتتاح   

 ٨٦وعلى صعيد البنية التحتية، مت توفري وجتهيـز    .  ألف طالب وطالبة   ٣٠ل العام الدراسي املنصرم، وعددهم      خال
 ٧٣ مدرسة جديدة بشبكة اإلنترنت، وافتتح التخصص التجاري يف          ٤٥ ألف طاولة، ومت ربط      ٤٠ألف مقعد، و  

مية بلغ عدد املدارس اليت تدرس لغـات        ويف املدارس احلكو  .  ختصصاً ١٥ويف املدارس الصناعية، مت توفري      . مدرسة
على صعيد املساواة بني اجلنسـني،  .  صفوف حمو أمية١١٠كما مت افتتاح   .  مدرسة ١٦أجنبية غري اللغة اإلجنليزية     

حصل تطور جديد متثل بإدخال تعليم اإلناث يف ختصصني يف املدارس الصناعية، وإدخال اإلنـاث يف مدرسـتني              
 .  ذلك تطوراً نوعياً يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف املدارس املهنية يفاهليئةترى . زراعيتني

فقد اشتكت  . ية، وعدم مالءمتها للتدريس   تورغم ذلك، ال تزال العديد من املدارس تشتكي من ضعف بنيتها التح           
طقـة،  ، ستة مؤسسات من قرية الباذان قضاء طوباس، من عدم وجود مدرسة مناسبة يف املن              ٥/٩/٢٠٠٥بتاريخ  

 طالباً يف مثانية غرف قدمية ومكتظة، وعلى فترتني، صباحية ومسائية، تفتقر إىل احلد األدىن من                ٥٥٠حيث يدرس   
 طالب آخرين على املناطق األخرى، مما يزيد مـن معانـاة   ٢٠٠كذلك يتوزع   . املرافق وشروط الصحة املدرسية   

 .وفرص التعليم للطلبة يف هذه املنطقة
                                                

 .٨/٩/٢٠٠٥القدس بتاريخ يف جريدة ملزيد من املعلومات حول األمية يف فلسطني، راجع تصرحيات لؤي شبانة، رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين املنشورة  ٣٨
 .اهليئةحسب اإلحصائيات اليت وردت يف رسالة الوزارة إىل ٣٩
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 بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغةاحلق يف التمتع . ٥
 
 

 يعترب احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه، من احلقوق األساسية اليت يتم التركيز عليها الرتباطها 
املباشر حبق اإلنسان يف احلياة، فهو معيار مدى قيام الدول بتوفري الوسائل واألدوات الالزمة لضمان حياة سـليمة             

 .لألفراد
 

 احلق يف الصحة يف التشريعات الدولية
 

لكل شخص احلق يف مستوى معيشـة يكفـي         "من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، على أن        ) ١٥(نصت املادة   
لضمان الصحة له وألسرته، ويشمل املأكل، وامللبس، واملسكن، والرعايـة الطبيـة، واخلـدمات االجتماعيـة                

خلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أكثر مشوالً وتفصيالً هلذا وجاءت مواد العهد الدويل ا". الضرورية
أن الدول األطراف تقر حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى مـن الصـحة               ) ١٢(احلق، حيث جاء يف املادة      

ة، وذلك من كما حدد العهد اخلطوات الضرورية للوصول إىل إعمال احلق يف الصح. اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه
 : خالل
 . العمل على خفض نسبة الوفيات يف املواليد ووفيات األطفال •
حتسني شىت اجلوانب البيئية والصناعية، والوقاية من األمراض املعدية واملتفشية واملهنية، وحصرها وعالجها،              •

 . وخلق ظروف من شأا تأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية يف حالة املرض
 

 الصحة يف التشريعات الفلسطينيةاحلق يف 

مل يتطرق القانون األساسي الفلسطيين للحق يف الصحة بشكل مباشر، أو ضمن مادة مستقلة، وإمنا من خالل أمور 
مـن القـانون    ) ٢٢(فقد نصت املادة    . ذات عالقة، كحق العمل، ورعاية األمومة والطفولة، والتجارب العلمية        

ي والصحي، الذي تكفله السلطة الوطنية ألسر الشهداء واألسرى واجلرحـى           األساسي خدمات التأمني االجتماع   
على عدم جواز إجراء أي جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء ) ١٦(كما أكدت املادة . واملتضررين واملعاقني

 الذي ينظم   قانوين مسبق، وال جيوز إخضاع أحد للفحص الطيب أو للعالج أو لعملية جراحية، إال مبوجب القانون               
من القانون تنظيم عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع، ويـوفر للعمـال األمـن    ) ٢٥(ونظمت املادة  . ذلك

على عدم استغالل األطفال ألي غرض كـان، وعـدم          ) ١٩(كما أكدت املادة    . والرعاية الصحية واالجتماعية  
 . بتعليمهمالسماح هلم بالقيام بعمل يلحق ضرراً بسالمتهم أو بصحتهم أو
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، فقد أى االختالف القانوين بني الضفة الغربية وقطاع غزة فيما           ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٠(أما قانون الصحة العامة رقم      
وتناول العديد من املسائل الصحية، مثل رعاية األمومة والطفولة، ومكافحـة األمـراض            . يتعلق باحلق يف الصحة   

صحية، وصحة البيئة، والصحة املهنية، والثقافة الصحية، والعقـاقري         املعدية واألوبئة، واحلجر الصحي، واملكاره ال     
الطبية، واملهن الطبية املساعدة، وسالمة األغذية واملستشفيات والعيادات، واملراكز الصحية، والعقوبات املقررة على 

 .من خيالف أحكام القانون

 الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان والصحة، فلم يعاجل        مع ذلك، مل يراِع قانون الصحة العامة، بالقدر الكايف، املعايري         
مثالً احلقوق الصحية للسجناء واملعتقلني، ومل يعاجل مسألة الدجل الطيب، ومل حيدد دور نقابات املهـن الطبيـة،                  
وغابت عنه الضوابط اليت تنظم العالقة بني أصحاب املهن الطبية واملرضى، وافتقر لنصوص حتمي األطباء والعاملني              

 املهن الطبية عند ممارستهم للمهنة، وافتقر إىل تنظيم نقل األعضاء، والتأمني الصحي، وحق الفئات املهمشة يف                 يف
 .الرعاية الصحية

 سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية جتاه احلق يف الصحة 

 :تقوم سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية جتاه احلق يف الصحة مبا يلي

  مناسبةتشييد أوضاع صحية. ١
أربع جهات، هي اجلهـاز  تتوىل مسؤولية تقدمي اخلدمات الصحية للمواطنني الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية،    

الصحي احلكومي، املتمثل بوزارة الصحة ومديرية اخلدمات الطبية لألمن العام، ووكالة األمم املتحـدة لغـوث                
 .٤٠.اخلاص الرحبيوتشغيل الالجئني، واملنظمات غري احلكومية، والقطاع 

يبلغ عدد مراكز   . يعتمد النظام الصحي الفلسطيين الرعاية األولية كاستراتيجية لتقدمي اخلدمات الصحية للمواطنني          
مركزاً لوكالة الغوث، ) ٥٣(مركزاً تابعاً لوزارة الصحة، و) ٤١٣(مركزاً، منها ) ٧٣١(الرعاية األولية يف فلسطني 

وفيما يتعلق باملستشفيات القائمة، ووفقاً ملعطيـات أعلنـها اجلهـاز           . كوميةمركزاً للمنظمات غري احل   ) ٢٦٥(و
مستشـفى يف   ) ٥٤(مستشفى، منـها    ) ٧٣(املركزي لإلحصاء، يبلغ عدد املستشفيات احلكومية وغري احلكومية         

                                                
، جبامعة مينسوتا، حول الواقع الصحي يف األراضي الفلسطينية احملتلة، أن وزارة ١٠/١٢/٢٠٠٥ يتضح من رسالة ماجستري أعدها الطالب جمدي عاشور، ومتت مناقشتها بتاريخ         ٤٠

وحول مديرية اخلدمات الطبية، أشارت الرسالة إىل . ضحة لبنيتها، وأن هناك صراعاً على النفوذ شهدته الوزارة، وهلا مقران يف كل من مدينة غزة ومدينة نابلسالصحة تفتقر هليكلية وا
ل ملواردها بني الضفة وقطاع غزة، وإىل ندرة املعلومات الرمسية أن املديرية متلك من املوارد البشرية ما يفوق دورها احملدود يف تقدمي اخلدمات الطبية، إضافة إىل عدم وجود توزيع عاد

 .املتاحة عنها
وحول وكالة الغوث، أشارت الرسالة إىل أن اخلدمات الكبرية اليت تقدمها ال تتناسب مع قلة املوارد البشرية واملالية النسبية، حيث يتم تقدمي خدمات صحية كبرية على حسـاب                            

 مؤسسة تعمل ٥٠ منظمة غري حكومية تعلن أن تقدمي اخلدمات يف جمال الصحة أو االستشفاء أو التأهيل واإلرشاد النفسي، هو أحد أهدافها ، وهناك ٢٠٠اك وفقاً للرسالة هن. اجلودة
 .كل حصري يف جمال اخلدمات الصحيةبش
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ا مستشفى، بسعة سريرية قـدره    ) ٢٣(مستشفى يف قطاع غزة، يتبع منها لوزارة الصحة         ) ١٩(الضفة الغربية، و  
ويبلغ عـدد   . سريراً يف حمافظات الضفة الغربية والباقي يف حمافظات قطاع غزة          ) ١٢٤٤(سريراً، منها   ) ٢٧٣٥(

كما متتلـك وزارة    . ٤١سرير) ١٥٦٥(مستشفى بقدرة سريرية مقدارها     ) ٥٠(املستشفيات األهلية غري احلكومية     
 موزعة بالتساوي بني الضـفة والقطـاع،        خمتربات مركزية ) ٤(خمتربات صحية، منها    ) ١٠٦(الصحة الفلسطينية   

 واملياه، وقيـاس مـدى       خمترباً يف مراكز الرعاية الصحية األولية، هذا باإلضافة إىل خمترب لفحص األغذية           ) ٨٥(و
 .مطابقتها للمواصفات الدولية

 
 مت   إضافة كوادر بشرية جديدة للعمل يف القطاع الصـحي، فقـد           ٢٠٠٥على صعيد الكادر البشري، مت يف عام        

التقارير املتعلقة بالكادر البشري إىل معاناة القطاع الصحي من         تشري   ومع ذلك، . موظف) ١٢٠٠(إضافة حوايل   
نقص يف عدد األطباء مقارنة مع عدد السكان، فوفقاً لبيانات نقابة األطباء، يتوفر يف األراضي الفلسطينية ما معدله       

 .ممرضني طبيب لكل ألف نسمة، ونفس املعدل بالنسبة لل١,٥
 

 فيما يتعلق بتشييد البنية الصحية، أن معظم التغريات         ٢٠٠٥ يتضح من جممل التغريات اليت مت رصدها خالل عام          
ـ                   ىاليت جرت اقتصرت على التغريات الكمية، خاصة يف أعداد املرافق اليت تقدم اخلدمات الصحية احلكومية، عل

لم يتم إضافة أسرة جديدة إىل املستشفيات القائمة، وبقيت      ف. حساب التغريات اليت تتعلق جبودة اخلدمات الصحية      
ومل يتم إنشاء أي مركز أو وحـدة متخصصـة يف    . مشكلة االزدحام يف املستشفيات والعيادات الصحية متفاقمة      

. معاجلة احلاالت الطبية اخلطرة، مثل أمراض األورام، والسرطان، والكلى، وجراحات املخ، واألمـراض املزمنـة              
كما مل حيدث أي تطور يف البنية التحتية للنظام الصحي للوقاية           . غياب املراكز احلكومية اخلاصة باملعاقني    واستمر  

من الوباء الصحي اآلخذ باالزدياد يف بعض األمراض املزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم الشـرياين وداء السـكري،              
وال . واألمراض النفسية، واإلصابات واحلوادث   ومضاعفاما مثل السكتات القلبية والدماغية، وأمراض السرطان،        

تزال اخلدمات الصحية تواجه مشكلة نفاذ األدوية واملستلزمات الطبية، من مراكز الرعاية الصحية بشـكل دوري   
بعد اية الثلث األول من الشهر، كما ال تزال هذه املراكز تعاين من النقص والتعطل املزمن لألجهزة واملعـدات                   

 . ٤٢ستشفياتالطبية يف امل

                                                

مستشفات طبية جديدة، وإجراء حتسني على املراكز املقامة من خالل  ) ٤( ر بإنشاء يف هذا العام جرى تطور لدى وزارة الصحة متثل بإقامة مزيداً من املراكز الصحية حيث بوش ٤١
مستشفى تل السلطان يف مدينة رفح،  كما مت إنشاء مستشفى بيت حانون مشال     مستشفى يف مدينة طولكرم، مستشفى يف مدينة سلفيت،          :إضافة مراكز وأقسام طيبة إضافية ومنها     

 .قلب يف مستشفى رام اهللا، وإقامة وحدة قلب يف املستشفى األورويب بغزةإقامة وحدة الومت . قطاع غزة

، للدكتور جمدي عاشور من مركز "تأثريات خطة الفصل أحادية اجلانب على النظام الصحي يف قطاع غزة" ملزيد من املعلومات حول اخلدمات الصحية، ميكن مراجعة دراسة  ٤٢
 .اإلعالم واملعلومات
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وعلى صعيد املوارد البشرية، ورغم التطورات اليت مت رصدها، ال زالت املستشفيات واملراكز الصحية تعاين مـن                 
كما أن هناك حاجة الختصاص األطباء يف العديد من ااالت،     . نقص يف املوارد البشرية، وتفتقر لعدد من األطباء       

من مواردها لشراء خدمات عالجية اختصاصية مـن األردن ومصـر   ومع ذلك تستثمر وزارة الصحة جزءاً كبرياً   
ومل تقـم وزارة    . وإسرائيل، بسبب عدم وجود هذه اخلدمات االختصاصية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية           

الصحة بتقدمي حوافز تشجع االجتاه حنو مهنة التمريض، حيث أن نسبة التمريض إىل عدد السكان هي ذات نسبة                  
 .إىل عدد السكاناألطباء 

 ضمان تساوي فرص املواطنني باحلصول على مستوى مناسب من الصحة. ٢
 

لواقع اخلدمات الصحية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، أنه ورغم اخلدمات            اهليئة  يالحظ من خالل رصد     
املواطنون ال حيصلون على نفس     ، ال يزال هؤالء     الصحية املتعددة اليت تقدمها جهات خمتلفة للمواطنني الفلسطينيني       

 :الفرص املتساوية من التمتع باخلدمات الصحية، ويتمثل عدم التساوي يف اجلوانب التالية
 
سوء توزيع اخلدمات الصحية واالستشفائية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم أخذها بعني االعتبـار عـدد    . ١

تخصصة مثال، يوجد مستشفيان لألمراض النفسـية بسـعة         فعلى صعيد املستشفيات امل   . السكان يف هذه املناطق   
وتوجد ثالث مستشفيات طوارئ . سريراً يف الضفة الغربية) ٢٨٠(سريراً يف قطاع غزة، و  ) ٣٩(سريرية مقدارها   

سريراً يف ) ٣١(ويوجد مستشفى واحد للعيون بسعة . سريراً مجيعها يف الضفة الغربية) ٤١(بسعة سريرية مقدارها  
كما يبلغ عدد . ، مقابل قسمني للعيون يف مستشفى رفيديا مبدينة نابلس، ويف املستشفى األورويب يف غزةقطاع غزة

 .مراكز يف الضفة الغربية) ٦٠٦(مركزاً يف قطاع غزة، و ) ١٢٥(مراكز الرعاية األولية 
 
البالد أو خارجهـا،  تقوم وزارة الصحة بتحويل بعض املرضى للعالج يف مؤسسات طبية غري تابعة هلا، داخل               . ٢

وفقاً  ألنظمة حمددة حتكم هذه التحويالت، وتضع شرطني لذلك، مها أن يكون املتقدم بالطلب حامالً للتـأمني                  
 خالل عـام    اهليئةرغم ذلك، تلقت    . الصحي، وأن يكون العالج املطلوب غري متوفر يف مؤسسات وزارة الصحة          

ألنظمة بناء على استثناءات حيصل عليها بعض املواطنني من قبل ، العديد من الشكاوى املتعلقة بتجاوز هذه ا٢٠٠٥
جهات متنفذة، وغري خاضعة لألنظمة، وعلى حساب مرضى آخرين، حيث يقدر حجم التغطيـة املاليـة هلـذه                  

 .٤٣ االستثناءات والتحويالت كل أسبوع، حوايل مليون وربع مليون شيكل
                                                

 إنه طرأ منذ شهر حزيران تطور يف عمـل وأداء دائـرة العـالج    ،اهليئةرم مسحان، رئيس دائرة العالج التخصصي يف وزارة الصحة، خالل مقابلة له مع ممثل   يقول الدكتور أك   ٤٣
لتعليم واملالية، اليت تنظر يف هذه امللفات  من عدة وزارات، هي الصحة والعمل والشؤون االجتماعية والتربية وا٢٠٠٥التخصصي، خصوصا بعد تشكيل جلنة املساعدات الوزارية عام 

وحتاول اللجنة االستفادة من انتهاء التحويالت الفردية   . وبعد ذلك يتم حتويل االستثناءات املوافق عليها للعالج خارج القطاع احلكومي للجنة الوزارية            . حسب نظام التأمني الصحي   
للتعامل مع هذه املواضيع من أجل توفري فرص عالج متساوية لكافة احملتاجني للعالج خارج مراكز الصحة احلكومية،        من مكتب الرئيس اليت كانت سائدة سابقا، وظهور مؤسسي          

حيث يتم النظر بكافة الطلبات املقدمة بشكل متساوي من حيث معاملتها، ومع ذلك ال تزال هناك بعض التجاوزات والضغوطات من جهات غري خمتصة، من أجل متريـر بعـض      
 .الت واالستثناءاتالتحوي
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حصول بعض املرضى على مواعيد قريبـة إلجـراء عمليـات    ال زال أسلوب الواسطة يشكل عامالً مهماً يف      . ٣
جراحية يف بعض املستشفيات احلكومية، يف حني حيتاج املرضى اآلخرون إىل ترتيبات زمنية إلجراء عمليام، تصل    

  ٤٤.يف بعض األحيان إىل فترات طويلة
 

فالصـورة  . مات صحية متساوية إخالالً حبق املواطنني يف احلصول على خد ،اهليئةيشكل ما تقدم، من وجهة نظر       
 غري العادل للخدمات الصحية بني التجمعات السكنية املختلفة، رغم بناء عدد من عاليت مت رصدها تبني مدى التوزي

املستشفيات اجلديدة، حيث أن الفروق واالختالفات بني الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، وبني املناطق                
ويفاقم من املشكلة عدم قدرة آالف املواطنني الفلسطينيني مـن الوصـول إىل             . قائمةاحلضرية والريفية، مازالت    

املراكز الصحية بسبب جدار الفصل العنصري، مما يؤدي إىل حرمام من اخلدمات الصحية، يف وقت كان فيـه                  
ستثناء يف احلصول كما تبني مما تقدم أن أسلوب الواسطة واال. معظمهم يعاين أصال من سوء توزيع املراكز الصحية

على حتويالت للعالج خارج مستشفيات السلطة الوطنية، أو يف حتديد مواعيد لعمليات جراحية ملـواطنني علـى      
حساب مواطنني آخرين، يشكل مساً صرحياً مببدأ املساواة بني املواطنني، وينطوي على سياسة متييزية جتاه الفقراء                

 .واملهمشني
 
 ء الطبيةالتحقيق يف قضايا األخطا. ٣
 

، العديد من الشكاوى املتعلقة بوقوع أخطاء طبية داخل مؤسسات صحية أهليـة             ٢٠٠٥خالل عام    اهليئةتلقت  
 العديد من الـردود،     اهليئةكما تلقت   . وحكومية، وبعثت برسائل إىل اجلهات املختصة للتحقيق يف هذه األخطاء         

  ٤٥.ولني عن وقوع األخطاءوعد بعضها، ألول مرة، باختاذ إجراءات قانونية حبق املسئ
 

                                                
 وقرر ،أنه توجه إىل مستشفى اخلليل احلكوميو، تعاين من تضخم كبري باملرارة، عاماً) ٧٢( اليت تبلغ أن والدتهمن بلدة سعري قضاء اخلليل، فاد املواطن مسري عبد الفتاح الكوازبة، أ ٤٤

 املوعد املقرر إلجراء العملية، إال أن املستشفى قرر تأجيل موعد العملية ملدة عام كامل، وحددت بتاريخ توجه مع والدته يفف.  ١٦/٢/٢٠٠٣األطباء إجراء عملية جراحية هلا بتاريخ 
طالب املواطن وزارة الصـحة  . دون إجراء أي فحص طيب هلا ٨/٨/٢٠٠٥ إىل تاريخ ها مرة أخرى يف املوعد املقرر إلجراء العملية، مت تأجيل      بعد عام  توجهوحني  . ١٦/٢/٢٠٠٤
اتصلت من جانبها مبدير املستشفى الذي وعد من جانبه بتقريب موعد العملية، وقد أجريت  اهليئة . التأخري املستمر معاناا تتواصل بسبب العملية اجلراحية املطلوبة لوالدته، ألنجراءبإ

 .٤/٣/٢٠٠٥العملية بتاريخ 
، بعد أسبوع ١٧/٢/٢٠٠٥ئلة الطفلة كرتي تامر الشاعر من رفح، أفادت فيها أن الطفلة أدخلت بتاريخ ، شكوى إىل النائب العام نيابة عن عا١٠/١٠/٢٠٠٥ بتاريخ اهليئةبعثت  ٤٥

وأفادت العائلة أنه لدى زيارا للطفلـة للمـرة األوىل يف   . من والدا، إىل وحدة العناية املركزة يف مستشفى غزة األورويب، بسبب نقص الوزن واخنفاض يف نسبة السكر يف الدم              
راسـلت وزارة   اهليئة. تشفى تبني أن العقلة األوىل من اخلنصر يف اليد اليسرى مبتورة، وذلك نتيجة خطأ من املمرضة اليت تعتين بالطفلة، وفقاً لتقرير صادر عن إدارة املستشفى              املس

 نيابة خانيونس قامت بإجراء التحقيقات الالزمة حول الواقعة، وسجلت  رداً من النائب العام، مفاده أن٢٦/١٠/٢٠٠٥الصحة، والنائب العام للتحقيق يف الشكوى، وتلقت بتاريخ 
، ١٦/١٠/٢٠٠٥وجبلسـة  . بتهمة اإلمهال، وأقيمت الدعوى اجلنائية أمام حمكمة صلح خانيونس حملاكمتها بالتهمة املسندة إليها ) م  . هـ(قضية لدى شرطة خانيونس ضد املتهمة       

 . ملدة ثالث سنوات، وتغرميها مبلغ ألف شيكل، أو احلبس شهرينذة، وحبسها ملدة ستة أشهر مع وقف التنفيقررت احملكمة إدانتها بالتهمة املذكور
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 ٤٩

أن هناك تطوراً جديداً يف تعامل القضاء مع قضايا األخطاء الطبية، لكن ذلك مل يتم تعميمه على باقي                   اهليئة ترى
، وهذا يعين أن دور النيابة العامة يف التحقيق يف قضايا األخطاء الطبية ال              ٤٦.القضايا اليت حصلت فيها أخطاء طبية     

كما أن النظام القانوين لتعويض املتضررين يف قضـايا         . طلوب، وحباجة إىل مزيد من التفعيل     يزال دون املستوى امل   
أن  اهليئةكما الحظت .  أية سابقة قضائية لتعويض متضررين٢٠٠٥األخطاء الطبية ضعيف، ومل يسجل طوال عام 

 ال زالت تفتقر لألسس السليمة      إجراءات وزارة الصحة املتعلقة بالتحقيق يف قضايا األخطاء الطبية بسبب اإلمهال،          
 .واحليادية للتحقيق يف هذه القضايا

 
 احلق يف الصحة يف املوازنة العامة  .٤
 

 مـا  ،٢٠٠٥عمال احلق يف الصحة، من موازنة عام      إبلغت خمصصات وزارة الصحة، بصفتها اجلهة املسؤولة عن         
ووفقاً .  من النفقات%٨,١٢وايل  ح٢٠٠٤يف حني بلغت حصتها يف موازنة عام     من النفقات،   % ٧,٦١مقداره  

، ووزارة الشؤون اإلجتماعية علـى   )%٢٢,٤٨( حصلت الداخلية واألمن على احلصة األوىل        ٢٠٠٥ملوازنة عام   
 .، والصحة على احلصة الرابعة%)١٤,١٠(، والتربية والتعليم على احلصة الثالة %)١٦,٥٨٥(احلصة الثانية 

 
 ة والطفولةاحلق يف توفري خدمات رعاية األموم. ٥
 

تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية توفري اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة، وتوفري مراكز رعاية األمومـة               
والطفولة، وتقدمي اخلدمات الطبية جماناً لألطفال حديثي الوالدة، ووضع نظام تأمني صحي فاعل، وتوفري دورات                

حمل السلطة مسؤولية ضمان متتع النساء حبق الوصول السهل إىل مراكز كما تت. التثقيف الصحي اجلنسي واإلجنايب
اخلدمات الصحية اليت حتتاجها يف كافة املناطق، ولكل املراحل العمرية، واحلصول على فحوصـات دوريـة، إىل                 

 .جانب احلصول على الرعاية الصحية املناسبة والشاملة، واحترام اخلصوصية
 

 تقدمي الرعاية األولية، خاصة لألطفال ولألم احلامل، مما ساهم يف إخنفاض ٢٠٠٥واصلت وزارة الصحة خالل عام 
ووفقاً ملعطيات جهاز اإلحصاء املركزي، بلغت نسبة األطفال الـذين  . ٤٧معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة 

زارة الصحة وقد أشار تقرير صادر عن و%. ٩,٩تقل أعمارهم عن مخس سنوات ويعانون من سوء التغذية املزمن     
ومل تشهد املنـاطق الفلسـطينية أي   . من التطعيم الالزم للمواطنني وخاصة األطفال % ٩٥إىل أن الوزارة قدمت     

                                                
 توفيت الطفلة املذكورة بعد ٣٠/٧/٢٠٠٥وبتاريخ .  خطاًْ من قبل ممرضتها١٨/٧/٢٠٠٥طفلة املواطن فارس عبد القادر سعيد بلبيسي، اليت بتر إصبعها بتاريخ : مثال ذلك ٤٦

 .النيابة مل تقم حىت اية العام باختاذ أي إجراءات ضد املمرضة اليت تسبب إمهاهلا ببتر إصبع الطفلة.  بالتهاب رئوي حاد مل حيدد سبهإصابتها
، أي أن النسبة بلغـت   آالف طفل١٠ حالة لكل ٢٧,٧ آالف طفل، ويف قطاع غزة حوايل       ١٠ حالة لكل    ١٢بلغ معدل الوفيات بني األطفال الرضع يف الضفة الغربية حوايل            ٤٧

ويعود سبب وفيات األطفال دون سن اخلامسة إىل التشوهات .  طفل آالف١٠ لكل ٢٨,٣ فقد إرتفع معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة إىل ٢٠٠٢أما يف عام   .  طفل ١٧,٧
 . األمراض دون سن اخلامسةمن وفيات% ٤٢اخللقية، إلتهاب الرئتني، األمراض املعدية، حيث شكلت األمراض املعدية ما نسبته 



 وضع حقوق املواطن الفلسطيين: الباب األول

 ٥٠

إنتشار ألمراض معدية، لكن ما زال هناك ختوف، يف حال إحنسار املراكز الطبية، واحلد من نشـاطها يف القـرى              
مراض مثل شـلل األطفـال، وأمـراض احلصـبة و           الفلسطينية الواقعة خلف جدار الفصل، من عودة بعض األ        

 .وغريها" الوباء الكبدي"، و "التيتانون"
 

 إمـرأة،   ٢٦٩٧٩ حوايل   ٢٠٠٥ عيادة تنظيم أسرة، تستفيذ منها حسب إحصائيات عام          ١٥تدير وزارة الصحة    
 إقبـال   ويعترب ذلك تطور إجيـايب يف     . من إمجايل املستفيدات  % ١٠,٤ مستفيدة جديدة، أي بواقع      ٢٨٠٣منهن  

املواطنات على اإلستفادة من هذه اخلدمات، حيث يعترب دور وزارة الصحة يف رفع درجة الوعي بأمهية مراجعـة                  
 .مراكز الرعاية وعيادات تنظيم األسرة، من األمور اليت تأيت ضمن احلق يف الصحة

 
لصحة، مهـا عـزل اآلالف مـن    فيما يتعلق برعاية النساء وتطعيم األطفال، متّ تسجيل عقبتني أمام عمل وزارة ا     

املواطنني خلف اجلدار الفاصل، والذي يعيق وصول اخلدمات الصحية لألمهات واألطفال، وعدم القدرة على زيادة 
 يف هذا اجلانب قصورين أساسيني، يتمثل األول يف عدم تـوفري            اهليئةرصدت  . الطاقم البشري يف املراكز القائمة    

 ١٤٠ – ٨٠ جماناً، حيث يتسم هذا الطعم بارتفاع تكلفته اليت تبلغ ما بـني  وزارة الصحة طعم السحايا لألطفال    
 جرعات، ٤ – ٣شيكل للجرعة الواحدة، وذلك يف املراكز الطبية اخلاصة والصيدليات، علماً بأن الطفل حيتاج إىل 

تمثل الثـاين يف    وي. ٤٨وأن عدم إطاعئه لألطفال يعرضهم إىل خماطر اإلصابة بإلتهاب بكتريي أو إلتهاب فريوسي            
حدوث مضاعفات لدى األطفال الذين تلقوا تطعيمات ضد احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية، وذلك حسـب               

 .٤٩ من قبل املواطننياهليئةعشرات الشكاوى اليت تلقتها 
 

اردة يف  الفكرة الـو اهليئةودف تعزيز الرقابة على األوضاع الصحية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، تدعم  
اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان باستحداث منصب مراقب عام لشؤون الصحة، يكلَّف بإعداد تقرير سنوي لتقييم               

 وجوب تعزيز دور وزارة اهليئةكما ترى . الوضع الصحي، وتقدمي التوصيات الالزمة للسلطتني التنفيذية والتشريعية
 .ر الدائمة لتشخيص أوضاعهاالصحة الرقايب على املنشآت الصحة، وإصدار التقاري

 
 
 
 

                                                
 املتوفرة لدى دائرة الطب الوقائي يف وزارة الصحة، تشري إىل وجـود  ٢٠٠٣، لكن إحصائيات عام  ٢٠٠٥ال توجد إحصائيات عن عدد اإلصابات بإلتهاب السحايا خالل عام            ٤٨

 .ع اإلصابات يف قطاع غزة إىل اإلكتظاظ السكاين يف القطاع، حيث أن هذا املرض معدي إصابة يف قطاع غزة، والباقي يف الضفة الغربية، يعود سبب إرتفا١٣٤٦ إصابة، منها ١٦٠١
 سنة من حمافظة بيت حلم، تفيد بأن الطعم الذي تلقته ضد احلصبة سبب هلا ولعشرات الفتيان والفتيات من         ١٤ع    .، شكوى من ذوي الفتاة ر     ١/٦/٢٠٠٥ بتاريخ   اهليئةتلقت   ٤٩

 ألف مواطن يف بيت حلم، مت تسجيل ٤٦  ملقابلة مدير صحة  بيت حلم ، أفاد بأنه مت تطعيم     ٣١/٥/٢٠٠٥ بتاريخ   اهليئةوحني توجه ممثل    . رض أبو دغيم    أبناء منطقتها ما يعرف مب    
 .  حاالت سحايا فريوسية٧ حالة انتفاخ يف الغدة النكافية، و٤٧١
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 ٥١

 ضمان متتع املواطنني بتأمني صحي مناسب. ٦
 

إن ضمان متتع املواطنني باحلق يف مستوى مناسب من الصحة، ال يتم دون وجود سياسة واضحة للسلطة تضمن                  
مـن جممـل عـدد    % ٧٦، كانت نسبة املؤمنني صحياً ٢٠٠٣يف عام . توفري تأمني صحي شامل لكل املواطنني  

أي أن  % ٨٠ إىل   ٢٠٠٥ للعمال الفلسطينيني، إرتفعت النسبة يف عام         ااين لسكان، وبعد منح التأمني الصحي    ا
 .خمس املواطنني الفلسطينيني على أقل تقدير، ليس لديهم تأمني صحي

 
جبه، وخاصة  ، أنه ورغم إرتفاع نسبة املؤمنني صحياً، إال أن هناك تدنياً يف حجم اخلدمات املقدمة مبو               اهليئةترى  

كما أنّ  . فيما يتعلق بتوفري األدوية يف املراكز الصحية، وإجراء العمليات اجلراحية اليت يتم تأخريها لفترات طويلة              
اإلستثناءات املتبعة يف سياسة التحويل للعالج يف اخلارج، هي مبثابة منافع وخدمات حيصل عليها مواطنون غـري                 

وعليه، ال بد . ، مما يقلل من حجم اخلدمات اليت حيصل عليها املؤمنونمؤمنني على حساب مواطنني مؤمنني صحياً    
من إعادة النظر يف نظام التأمني الصحي، من خالل إقرار نظام تأمني صحي شامل لكل املواطنني، على أن تؤسس           

 .لذلك هيئة مستقلة للتأمني الصحي، تتوىل إدارة التأمني بشكل مستقل عن خدمات وزارة الصحة
 
  السالمة الشخصية للعاملني يف القطاع الصحي.٧
 

.  عدداً من االعتداءات على الطواقم الطبية واملؤسسات الصحية من قبل عدد مـن املسـلحني               ٢٠٠٥شهد عام   
وعالوة على أن هذه اإلعتداءات تشكل جتاوزاً للقانون، فقد عرضت اجلهاز الصحي ملخاطر حدث من قدرتـه                 

 وجوب قيام السلطة الفلسطينية بتوفري احلماية الالزمة للمراكز الصـحية، وخاصـة             اهليئةلذا ترى   . على العمل 
 .٥٠املستشفيات، إليقاف هذه االعتداءات

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، بإطالق النار داخل مستشفى رام اهللا احلكومي، واالعتداء بالضرب على ١٢/٤/٢٠٠٥األجهزة األمنية بتاريخ قامت جمموعة من املسلحني احملسوبني على أحد  على سبيل املثال، ٥٠

 .ومل يكن هذا احلادث األول من نوعه يف مستشفى رام اهللا. عدد من األطباء واملمرضني، ومت العبث مبمتلكات املستشفى وأجهزته الطبية
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 ٥٢

 احلق يف السكن. ٦
 
 

يعترب احلق يف السكن حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان، لتمكينه من العيش يف مسكن يضمن كرامته، ويؤمن حقه                  
والسكن املناسب ينسج العالقات والروابط يف جو يعزز اخلصوصية، مبا          .  واحلياة األسرية  يف اخلصوصية الشخصية  

يؤدى إىل إحترام العالقات االجتماعية بني كافة األفراد، ومن شأن املساس به إاك حقوق أخرى عديدة، مدنية                 
 .وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية

 
 احلق يف السكن يف املواثيق الدولية

 
، على حق كل شخص يف مسـتوى        )١١(كد العهد الدويل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املادة          أ

كما قامت جلنة احلقوق االقتصادية     . معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجام من الغذا والكساء واملأوى           
احلق يف السكن املالئم، وحددت سـبعة عناصـر         ، اخلاص ب  )٤(والثقافية واالجتماعية بإصدار التعليق العام رقم       

أساسية تشكل مبجموعها الضمانات األساسية اليت يوفرها القانون الدويل لتمتع األفراد باحلق يف السكن املالئم،                
وهي الضمان القانوين لالستمرار يف شغل املسكن، وتوفر اخلدمات واملواد واملرافق واهلياكل األساسية، والقـدرة               

 التكاليف، وصالحية السكن، وإتاحة إمكانية احلصول على السكن واملوقع، والسكن املالئم من الناحية على حتمل
 .الثقافية

 
على احلماية القانونية من إخالء السكن باإلكراه، ومن املضايقة وغريها          ) ٧(وركزت اللجنة يف التعليق العام رقم       

إلكراه تتعارض مع اإللتزامات الناشئة مبوجـب العهـد   من التهديدات، مؤكدة على أن حاالت إخالء السكن با    
ويعترب إعالن فانكوفر للمسـتوطنات البشـرية لعـام     . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

إن السـكن   :"، الوثيقة األكثر تفصيالً فيما يتعلق بالطبيعة القانونية اخلاصة ذا احلق، حيث جـاء فيـه               ١٩٧٦
". املناسبة حق أساسي لإلنسان، يفرض على احلكومة واجـب ضـمان بلـوغ مجيـع النـاس لـه         واخلدمات  
جيب أال تستخدم األيديولوجيات حلرمان الناس من بيـوم وأراضـيهم، أو لترسـيخ االمتيـازات                :"وكذلك

 ".واالستغالل
 

 تنظيم حق السكن يف التشريعات الوطنية
 

ت وأنظمة وأوامر عسكرية متباينة حكمت األراضي الفلسطينية،        عاش الشعب الفلسطيين يف ظل قوانني وتشريعا      
وأدت إىل السيطرة على مواردها، وفقدان السكان للعديد من ممتلكام، بسبب ممارسات أجربوا فيها على إخالء                

كرية فهناك قانون األراضي العثماين، وقوانني االنتداب الربيطاين، والعشرات من األوامر العس          . مساكنهم باإلكراه 
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. اإلسرائيلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، اليت هدفت إىل السيطرة على األراضي واملمتلكات واألموال العموميـة       
، وقامت بتشكيل جلان مركزية وحملية ختتص ١٩٦٦كما استغلت إسرائيل قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية لعام 

 . النمو السكاين واحلد منهباألبنية وتنظيم املدن، استهدفت باألساس مراقبة 
  

املسكن املالئم حق لكـل     "على أن   ) ٢٣(فقد نصت املادة    . تطرق القانون األساسي الفلسطيين للحق يف السكن      
على أن  ) ١٧(كما نصت يف املادة      ".  مواطن، وتسعى السلطة الوطنية الفلسطينية لتأمني املسكن ملن ال مأوى له          

 ".ها أو دخوهلا أو تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب ووفقاً ألحكام القانونللمساكن حرمة، فال جتوز مراقبت"
 

 األوضاع املعيشية السكنية يف األراضي الفلسطينية
 

 ،بل على النقيض متاما   . متيزت فترة االحتالل اإلسرائيلي بغياب استراتيجية تنموية خاصة بقطاع البناء واإلسكان          
فقد مت حصر الفلسطينيني يف أماكن بناء       .  من مثل هذه الربامج والنشاطات      مت احلد  ،وألسباب سياسية ودميوغرافية  

 كمـا   .ومت وضع شروط صعبة للراغبني يف عملية البناء، واستغالل إجراءات الترخيص للحد من ذلـك               ،حمدودة
             ت مـن  قامت السلطات اإلسرائيلية بإعالن مساحات كبرية من األراضي مناطق خضراء منعت البناء فيها، وحد 

 كما فرضت السلطات اإلسرائيلية قيوداً على نقل ملكية األراضي          .توسع حدود البلديات متهيدا ملصادرة األراضي     
اليت يعيش مالكوها يف اخلارج، وتسمى بأمالك الغائبني، وقامت بالسيطرة عليها، باإلضافة إىل عمليـات هـدم                 

 أن البنية التحتية الالزمة لتنمية مثل إضافة إىل. فة األنظمةالبيوت وإغالق املنازل القائمة حبجج أمنية، أو بذريعة خمال
مشاركة عامة  أي كن هناكت هذه الفترة مل  يف . إن مل تكن معدومة يف بعض احلاالت       ، كانت حمدودة  ،هذا القطاع 

 ، ال سيما من قبل اجلمعيات التعاونيـة        وإمنا كانت معظمها عبارة عن مبادرات فردية وخاصة        ،يف جمال اإلسكان  
  .واخلريية

 
رتفاع اسرائيلي فحسب، وإمنا بإلقطاع اإلسكان مبعوقاته اليت خلفها االحتالل ا الفلسطينية مل ترث السلطة الوطنية 

لقد زادت احلاجـة    . التزايد يف الطلب على هذا القطاع     مع   تناسب طرديا ت  يت ال ،راضي والبناء باهظ يف أسعار األ   
سبب العديد من العوامل، أبرزها التوسع السكاين الناتج عن النمو السكاين      ملساكن جديدة يف املناطق الفلسطينية ب     

الرغبـة يف   إضافة إىل     مبوجب االتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية،     اخلارج منعودة العديد من املواطنني      و ،الطبيعي
 .، وخاصة يف خميمات الالجئني للمواطننيحتسني مستوى السكن

 
تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية هي تزايد عدد السكان يف األراضي الفلسطينية كل            إن أحد أهم التحديات اليت      

 ألف أسرة، ويتوقـع أن يـزداد   ٦٣٠ حوايل ٢٠٠٥لقد بلغ عدد األسر يف األراضي الفلسطينية خالل عام          . عام
لتلبية احتياجـات    ألف مسكن سنوياً     ٣٠ ألف أسرة، مما يعين أن هناك حاجة سنوية ملا يقارب            ٣٠سنوياً مبقدار   
  ٥١.األسر اجلديدة

 
                                                

 .٢٠٠٥/ ١١/٧ي لإلحصاء الفلسطيين عشية يوم السكان العاملي تصرحيات رئيس اجلهاز املركز: راجع ٥١
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 حق السكن يف املوازنة العامة
 

 تراجعاً حمدوداً يف حصة وزارة األشغال العامة واإلسكان، من جممل املوازنة العامة املقـرة هلـذا      ٢٠٠٥شهد عام   
ـ    % ٠,٥٥ مليون دوالر للوزارة، أي ما نسبته        ١١,٥٢٤فقد مت إقرار مبلغ     . العام ة، وهـو   فقط من جممل املوازن

 مليون دوالر من هذا املبلـغ قـد         ٩,٢٤١ولوحظ أن   . عن موازنة العام املاضي   % ٠,١٠يشكل تراجعا مقداره    
وهـذا  .  ألف دوالر فقط  ٥٦٣وردت حتت بند رواتب وأجور، يف حني بلغ إمجايل النفقات الرأمسالية والتطويرية             

يقع يف أدىن سلم األولويات، بدليل أن ما مت صرفه          يعين أن اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية حبق السكن ما زال           
. من جممل املوازنة املقرة لوزارة الداخلية واألمن خالل العـام املـذكور           % ٠٢لقطاع اإلسكان ال يشكل سوى    

وبذلك ليس مبقدور السلطة من خالل املوازنة املقرة لوزارة األشغال العامة واإلسكان تقدمي املعونات اإلسـكانية                
 .ن، أو للمشترين للمرة األوىل، أو لذوي الدخل احملدودللمستأجري

 
 عدم التمييز يف التمتع باحلق يف السكن

 
 تطور إجيايب جتاه مبدأ عدم التمييز، متثل بوقف السياسات السابقة اليت سـادت خـالل                ٢٠٠٥طرأ خالل عام    

فبتاريخ . غالب وزراء ومسؤولونالسنوات املاضية، واليت كانت تتمثل بتخصيص أراضي حكومية حيصل عليها يف ال
، أصدر رئيس السلطة الوطنية، حممود عباس، مرسوماً رئاسياً ألغى مبوجبه مجيع القرارات الصادرة              ٣٠/٧/٢٠٠٥

بتخصيص عقارات أو أراض حكومية يف احملافظات اجلنوبية ملواطنني مقيمني يف احملافظات الشمالية، أو ملـواطنني                
وألغى املرسوم مجيع القرارات الصادرة بتخصيص عقارات وأراض حكومية لصاحل          . رجمقيمني إقامة دائمة يف اخلا    

شخص طبيعي أو معنوي، مل يلتزم ببنود العقود واالتفاقيات املربمة، وخاصة البنود املتعلقة بدفع املبالغ املالية احملددة 
لفني لبنود العقود واالتفاقيات مدة مخسـة       يف العقود، أو بتشييد املنشآت املتفق عليها، ومت إمهال املستفيدين املخا          
وأمر املرسوم بتحصيل كامل مثن العقار الذي . عشر يوماً لتصويب أوضاعهم القانونية، وإال أصبح التخصيص الغياً

كما حظر . مت ختصيصه كسكن لصاحل شخص أو أشخاص، وقاموا ببيعه ومل يدفعوا مثنه للسلطة الوطنية الفلسطينية
شخص أن جيمع بني األرض املخصصة لصاحله، واحلصول على شـقة أو شـقق يف العقـارات              املرسوم على أي    

وتقرر مبوجب املرسوم إعادة النظـر يف مجيـع   . اململوكة للدولة، وعلى من يخالف ذلك التنازل عن أحدمها فوراً  
. ية والشماليةالتخصيصات، اليت تقررت لصاحل شخص أو أشخاص، ميلكون مساكن وعقارات يف احملافظات اجلنوب

كما يعاد النظر يف مجيع التخصيصات، اليت منحت لشخص أو ألشخاص سبق هلم أن استفادوا من ختصيصـات                  
 .ومع أمهية هذا املرسوم، ال توجد بيانات شاملة حول مدى تطبيق بنوده. على أراض أو مساكن يف السابق

 
 القدرة على حتمل تكاليف السكن

 
يس بكلفة السكن املادية، فارتفاع التكلفة املادية للسكن واخلدمات املرتبطة بـه            يرتبط التمتع بالسكن بشكل رئ    

لذا يتوجب على السلطة الوطنية العمل على     . مقارنة بالدخل، يؤثر مباشرة على متتع األفراد حبقهم يف سكن مالئم          
ن، وبناء مسـاكن    وختصيص بعض أراضي الدولة جلمعيات اإلسكا     خفض رسوم البناء، ومراقبة أسعار األراضي،       

وغري ذلك من اإلجراءات والسياسات اليت من شأا خفض تكاليف السكن، حىت            شعبية لصاحل املوظفني الصغار،     
 . تتمكن فئات الدخل احملدود من التمتع ذا احلق
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إدارة ، تفتقر لتخطيط استخدام أراضي البناء، و      ٢٠٠٥عمليا، ال زالت السلطة الوطنية الفلسطينية حىت اية عام          
وقد أدى ذلـك إىل تقييـد التطـور       . حضرية، وسياسة حمددة لإلسكان، بسبب سيطرا احملدودة على األراضي        

كما أدى إىل توسع متسارع يف      . احلضري يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخاصة اليت ختضع للسيطرة اإلسرائيلية         
 ارتفاع سعر األراضي، وبقي سعر الشقق السكنية        املدن، حيث زاد الطلب على األراضي داخل املدن، مما أدى إىل          

 .  ٥٢وأجورها مرتفعاً على حاله، رغم أن العرض زاد عن الطلب
 

بل . ال تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية باختاذ أي إجراءات أو سياسات حمددة خلفض معدل أجور الشقق السكنية       
ا باستئجار املباين للوزارات واملؤسسات احلكوميـة   على الصعيد الفعلي، سامهت يف رفع األجور، من خالل قيامه         

 على  ٠،٠٠٨وال تزال مديرية اجلمارك تقوم بفرض رسوم طوابع إضافية، بقيمة           . بأسعار أعلى من أسعار السوق    
كافة عقود املقاوالت الصفرية والضريبية لشركات املقاوالت، دون وجود قانون يقر هذا النوع من الرسوم، األمر               

كما ال زالت السلطة الوطنية الفلسطينية تقصر يف القيام برقابة أسعار مواد البناء .  يف رفع تكلفة البناءالذي يساهم 
 ارتفاعاً ألسعار مواد البناء األساسية، ومل تقم السلطة بأي خطوة           ٢٠٠٥واخلدمات املتعلقة بذلك، وقد شهد عام       

على أن متتع فئات الدخل احملدود بـاحلق يف السـكن           تؤكد هذه الشواهد    . تشجع استخدام مواد البناء الطبيعية    
 .سيكون على حساب حقوق أساسية أخرى، مثل احلق يف الصحة، والتعليم، واحلقوق الترفيهية

  
 

 دور البنوك يف تعزيز احلق يف السكن
 

 من املقـرض    يعترب الضمان واألمان عنصران أساسيان ال بد من توفرمها يف أية معاملة ائتمانية، حبيث تتوفر لكل               
يف هذا الصدد، ال زالت السلطة الوطنية الفلسطينية تعـاين  . واملقترض الضمانات املطلوبة يف حال وقوع أي خلل     

، مما أثر على حجم مسامهة البنـوك العاملـة يف         ت، من قصور تشريعي يتعلق ذه الضمانا      ٢٠٠٥حىت اية عام    
 ورغم التطورات املطردة يف القطاع املايل يف فلسـطني، ال           .فلسطني يف سياسة التمويل اإلسكاين، وجعله ضعيفاً      

زالت السيولة النقدية تشكل عائقاً يف قطاع البناء واإلسكان، فال توجد بنوك متخصصة لإلسـكان، والقـروض       
، %١٣-١١املقدمة من البنوك التجارية يتجلى فيها االرتفاع العايل يف نسبة الفائدة، واليت تتراوح عادةً ما بـني                  

 .ضمن فترات سداد قصريةو
 

                                                
، ارتفع سعر دومن األرض يف املناطق احلضرية بدرجة عالية، وصلت إىل ضعف ما كانت عليه يف العام املاضي يف بعض املناطق، وأصبحت القدرة على شـراء  ٢٠٠٥خالل عام   ٥٢

يتراوح سعر الشقة (مل يعد بإمكان الفئات ذات الدخل احملدود شراء أراضي للبناء عليها، وحتول اهتمامهم لشراء شقق سكنية، األراضي يف هذه املناطق من نصيب فئة حمدودة جداً، و
عليها فوائد ، ويضطر البعض يف أحيان كثرية لشراء شقق بواسطة أقساط شهرية تصل يف أقصاها إىل عشرين عاماً، يضاف ) ألف دوالر٦٠ – ٥٠ متر ما بني ١٢٠الواحدة من فئة 

وزاد يف املقابل التوجه الستئجار . وبذلك أصبحت فرص أبناء الطبقة الفقرية منعدمة يف متلك شقة يف حال سكنهم يف املناطق احلضرية. مقدارها خالل الفترة املذكورة نفس مثن الشقةً
 دوالر أمريكي،  وقيمة اإلجيار يف هذه احلال تشكل عبئاً ٤٠٠ – ٢٥٠طلب على الشقق ما بني شقق بدل متلكها، ويتراوح معدل أجور الشقق يف املدن الفلسطينية اليت يرتفع فيها ال

 .كبرياً على الفئات ذات الدخل احملدود، إذ أن أجرة الشقة تقدر بثالثة أرباع معدل راتب املوظف احلكومي
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وبالنظر إىل سياسة التمويل املتبعة من قبل البنوك العاملة يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، يالحظ أن أغلـب        
القروض املقدمة من البنوك هي يف شكل جاري مدين، وتمنح عادة ملقترضني رئيسيني، قـادرين علـى تقـدمي                   

ومن جهة أخرى، مل تصدر البنوك العاملـة  . بواسطة كفاالت شخصيةضمانات يف شكل أراضي أو عقارات، أو      
وكل هذا حيول دون متكن ذوي      . أي سندات أو أدوات مالية أو نقدية أخرى، كشهادات اإليداع القابلة للتداول           

 .الدخول احملدودة من احلصول على قروض سكنية
 

 إجراءات خارجية تعيق التمتع يف السكن
 

سطينيون القاطنون يف املناطق اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية من القيود اليت يفرضها االحتالل على يعاين املواطنون الفل
فوفقاً إلحصاءات نشرا   . منحهم تراخيص بناء، إضافة إىل سياسة هدم املنازل اليت متارسها السلطات اإلسرائيلية           

تـتم  .  يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس      مرتال فلسطينياً  ٢٤٥٠ هدم   ٢٠٠٢ – ١٩٨٧األمم املتحدة، مت منذ عام      
، )منـاطق ج (عمليات اهلدم بدعوى عدم الترخيص يف املناطق اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية التامة، وتعرف باسم             

من مساحة الضفة الغربية، حيث مل تنقل فيها الصـالحيات واملسـؤولية عـن    % ٥٩وتبلغ مساحتها ما يقارب     
 .لفلسطينية، وبذلك بقيت صالحية منح تراخيص البناء فيها بأيدي السلطات اإلسرائيليةاألراضي للسلطة الوطنية ا

 
كما أن مواصلة السلطات اإلسرائيلية لبناء اجلدار الفاصل يف الضفة الغربية، واستمرار إغالقها لألراضي الفلسطينية، 

املناطق الواقعة خارج اجلدار، ومن     أدى إىل هجرة داخلية فلسطينية، حيث رحلت مئات العائالت الفلسطينية من            
مدن مشال الضفة الغربية إىل املدن األكثر استقراراً، مثل رام اهللا والبرية وبيتونيا والبلدات احمليطة ا، مما سـاهم يف   

. بقاء أسعار الشقق وأجورها مرتفعاً رغم تردي األوضاع االقتصادية، ورغم ازدياد عرض الشقق عن الطلب عليها     
 ملواجهة اهلجرة الداخلية، اليت انعكسـت نتائجهـا         ٢٠٠٥لسلطة الوطنية باختاذ أي خطوات خالل عام        مل تقم ا  

 .بشكل مباشر على حق املواطنني يف التمتع بالسكن
 

 مالءمة املنازل للسكن وتوفر اخلدمات األساسية
 

ب اليت ـدد الصـحة العامـة        يعترب املرتل املالئم للسكن هو املرتل الذي حيمي ساكنيه من كل العوامل واألسبا            
وهو املرتل الذي يزود باخلدمات واملرافق األساسية الالزمة للعيش الكرمي، مثل توفري مياه الشرب النقية               . للسكان

والنظيفة، وتوفري الطاقة الالزمة للطهي والتدفئة واإلضاءة، إضافة إىل خدمات الصرف الصحي والـتخلص مـن                
 . الفضالت

 
، "مسافر" الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن شكوى من رئيس جلنة منطقة           اهليئة، تلقت   ٧/٢٠٠٥ /٢٨بتاريخ  

 جتمعاً سكنياً، واليت تسكنها     ١٤املكونة من   " املسافر"شرق بلدة يطا جنوب حمافظة اخلليل، يذكر فيها أن منطقة           
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 ٥٧

كاا يعيشون يف خيام وكهـوف       ألف دومن، ما زال س     ٤٠ أسرة تقيم  يف منطقة مساحتها اإلمجالية         ١٨٠حوايل  
فالسلطات اإلسرائيلية تقوم دم أي بناء يقيمونه فوق سـطح األرض،  . غري صاحلة للسكن اآلدمي، وبغري إرادم     

كما ال تزال املنطقة تفتقـر  . والسلطة الفلسطينية ال تويل هذه املنطقة أي اهتمام، وال تقدم هلا اخلدمات األساسية          
 .  دة يطا، مما يضطر السكان للسري مسافة كيلومتر يف طرق غري معبدة للوصول إىل بلدة يطالطريق معبد يربطها ببل

من األسر الفلسطينية يف % ٣٠-٢٤كما تواجه السلطة الوطنية حتديا آخر يتعلق مبالءمة السكن، حيث تعيش حنو 
خصا لكل غرفة يف الضفة      ش ١,٨  أما كثافة الغرف فتبلغ       ٥٣.وحدات سكنية تتكون من غرفة واحدة إىل غرفتني       

على وجه العموم، ال توجد اختالفات جوهرية يف كثافة الغرف يف           .  شخصا للغرفة يف قطاع غزة     ٢,١الغربية، و   
ومع ذلك، فإن األحوال املعيشية يف خميمات الالجئني هي األصعب من حيث الكثافـة              . املناطق الريفية واحلضرية  

من السكان، حيث تقدر الكثافة السكانية فيه حوايل        % ٧٢ ما نسبته    السكانية، ففي قطاع غزة يشكل الالجئون     
إضافة إىل أن هذه املساكن تفتقر للمعايري الصحية والبيئية املناسـبة للعـيش      .  ألف نسمة لكل كيلومتر مربع     ٧٨

 .بكرامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . ألف مسكن٢١ وعدد املساكن اليت تتكون من غرفتني  آالف مسكن،٦يبلغ عدد املساكن اليت تتكون من غرفة واحدة يف قطاع غزة حوايل  ٥٣
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 ٥٨

 ستنتاجاتاال
 

، إىل سلسلة من االنتهاكات اجلسيمة، زادت عن ٢٠٠٥تعرض احلق يف احلياة والسالمة الشخصية خالل العام . ١
فقد قتل بفعل موجة االنفالت األمين اليت اجتاحت         . ٢٠٠٤حجم االنتهاكات اليت مست هذا احلق خالل عام         

 باإلعدام، وتويف عدد من املواطنني مشخص، ونفذت مخسة أحكا) ١٧٦( مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية قرابة 
 .  السالمة العامةبسبب إمهال قواعد

 
سجلت خالل هذا العام العديد من احلوادث اليت شكلت مساً بالسالمة الشخصية للمواطنني الفلسـطينيني،               . ٢

كاستمرار ملفات اختفاء بعض املواطنني بصورة قسرية مفتوحة، ووقوع عدة حوادث اختطاف واعتـداء علـى               
لسطينية، علما أن السلطة الوطنية مل تقم بواجبها يف حفظ      مواطنني وأجانب يقيمون يف مناطق السلطة الوطنية الف       

 .أمن املواطنني وسالمتهم، وبقي حقهم يف احلياة وسالمتهم الشخصية معرضةً ملزيد من املخاطر
 
رغم وجود تشريعات فلسطينية تتواءم بدرجة كبرية واملعايري الدولية الضامنة حلقوق اإلنسان، وعلـى وجـه         . ٣

 العديد من االنتهاكات واملخالفات     ٢٠٠٥ خالل عام    اهليئةرية الشخصية وأمنها، رصدت     اخلصوص احلق يف احل   
القانونية، خاصة فيما يتعلق مبخالفة إجراءات القبض والتوقيف والتفتيش، والتعذيب وسوء املعاملة أثناء التحقيق،              

 كبري من املوقوفني على احملاكم وعدم توفري ضمانات إجراء حماكمة عادلة، من خالل التأخري يف عرض قضايا عدد              
 .املخولة بالنظر يف قضاياهم

 
 العـام   لفقد جرت خال  .  تطورات اجيابية تتعلق بضمان احلريات العامة ومحايتها وتعزيزها        ٢٠٠٥شهد عام   . ٤

انتخابات عامة لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، وثالث مراحل من انتخابات جمالس اهليئات احمللية، ومراحـل            
كما لوحظ اخنفاض درجة تدخل األجهزة األمنية يف شؤون . مهمة من العملية االنتخابية ألعضاء الس التشريعي   

 . املؤسسات اإلعالمية، وازدياد هامش حرية التعبري يف وسائل اإلعالم الرمسية واخلاصة
 
االعتداء على آخرين بالضرب متثل التراجع الرئيسي هذا العام يف ازدياد حوادث خطف صحفيني فلسطينيني، و. ٥

دف التضييق على حرية التعبري،     ءات اإلدارية من قبل جهات رمسية       بأدوات حادة، إضافة إىل اختاذ بعض اإلجرا      
 .دون أن ترافقها إجراءات فعلية تحدث مساً جوهرياً ذه احلريات

 
للحق يف التعليم من خالل سلسلة من  إعماهلا التدرجيي   ٢٠٠٥واصلت السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام       . ٦

التدابري، يف مقدمتها توسيع شبكة املدارس وحتسينها، واملسامهة يف حتسني املستوى املعيشي للمعلمني، واحتـرام               
حقهم يف اختاذ اخلطوات االحتجاجية، واختاذ بعض التدابري اليت من شأا ضمان متتع أفضل للمعوقني بـاحلق يف                  

 تزال هناك بعض التدابري اليت تشكل مساً للحق يف التعليم، مثل احلاجة لتشريعات إضـافية                ومع ذلك ال  . التعليم
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تنظم احلق يف التعليم وحتميه، وعدم تساوي فرص الطلبة يف التعليم، وعدم توفر التعليم ااين التام، وقلة جاهزية                  
لتعليم العايل، واستخدام العنف ضد الطلبة      املدارس لتعليم املعاقني، وانتهاك احلريات األكادميية داخل مؤسسات ا        

 .وتسرم من املدارس، وعدم اتباع معايري عادلة يف توزيع املنح داخل اجلامعات على الصعيد العملي
 
ال زالت املستشفيات واملراكز الصحية تعاين من نقص يف املوارد البشرية، وتفتقر             على صعيد احلق يف الصحة،    . ٧

ومل تقم وزارة الصحة بتقدمي حـوافز      . ي حباجة الختصاص األطباء يف العديد من ااالت       للعديد من األطباء، وه   
كما تبني أن هناك توزيعاً غري عادل للخدمات الصحية بني التجمعات السكنية  . تشجع التوجه حنو مهنة التمريض    

الغربية وقطاع غزة ومدينـة     املختلفة، رغم بناء عدد من املستشفيات اجلديدة، فالفروق واالختالفات بني الضفة            
 وفيما يتعلق بالتطعيم، مل تقم وزارة الصحة بتوفري طعـم           .القدس، وبني املناطق احلضرية والريفية، مازالت قائمة      

 .السحايا لألطفال جماناً، حيث يتسم هذا الطعم بارتفاع تكلفته يف القطاع اخلاص
 
 يف التمتع حبق السكن، متثل يف إلغاء توزيع األراضـي            تقدم إجيايب يتعلق بعدم التمييز     ٢٠٠٥طرأ خالل عام    . ٨

لكن السلطة مل تتخذ أي سياسات فاعلة يف سبيل إعمال حـق  . والعقارات الذي كان نافذاً يف السنوات السابقة    
ومل جتر السلطة أي تطوير يف نظام احلماية القانونية . السكن، أو لتخفيف كلفته اليت تثقل كاهل املواطن الفلسطيين

وبقيت الضمانات املطلوبة من البنوك ملنح قروض متشددة، والفوائد املطلوبة عالية، . لكية املساكن وأراضي البناءمل
كما ال تزال العديد من التجمعات السكنية تشكو من عدم مالءمـة            . مما يقلل من مسامهتها يف إعمال هذا احلق       

هذا يف وقت ال زالـت سـلطات        . ناطق اليت تقطنها  منازهلا للسكن، بسبب عدم توفر اخلدمات األساسية يف امل        
 .االحتالل اإلسرائيلي تتخذ فيه تدابري تعيق وجود سياسة فلسطينية عامة إلعمال احلق املذكور

 

 التوصيات

مع األخذ بعني االعتبار حجم املمارسات اإلسرائيلية يف مناطق السلطة الوطنية، وتبعاا الكبرية على تقييد قـدرة   
 فرض األمن والقانون يف املناطق اخلاضعة لسيطرا، إال أن السلطة، ويف حدود مسئولياا، ويف ضوء                السلطة على 

    تنتهك احلقوق واحلريات العامة، لإمكانياا، مل تقم بدورها يف محاية حياة املواطنني وأمنهم الشخصي، وال تزا  
 األمنية احلماية الالزمة اليت من شأا منع املس حبياة حيث مل توفر األجهزة, ويف مقدمة ذلك انتهاك احلق يف احلياة      

وال . املواطنني، ومل تقم اجلهات املختصة بالتحقيق يف الكثري من حوادث القتل اليت وقعت على خلفيات خمتلفـة                
احلد من االنتهاكات البارزة واخلطرية لسوء املعاملة القاسية واحلاطَّة بالكرامة يف عـدد مـن مراكـز التحقيـق        

 .   والتوقيف
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وبعد عرض االستنتاجات السابقة، وللحد من انتهاكات حقوق اإلنسان الواردة يف هذا الفصل، توصي اهليئة               
 :مبا يلي

ضرورة قيام اجلهات الفلسطينية املختصة بالتحقيق يف حوادث القتل اليت متت خالل السنوات السابقة، نتيجة               . ١
التحقيق يف مجيع    وضرورة. ، والكشف عن املسئولني عنها وحماسبتهم     سوء استخدام السالح وأخذ القانون باليد     

جرائم اختطاف مواطنني واختفاء آخرين بصورة قسرية، وحتويل مجيع املتورطني يف أحداث من هذا القبيـل إىل                 
 .العدالة، لنيل جزائهم

م السكان بوضع محايات على ضرورة اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان السالمة العامة للمواطنني، من حيث إلزا. ٢
نوافذ منازهلم، وتوفري منقذين، وجتهيزهم باملعدات ووسائل اإلنقاذ احلديثة، وتعزيز التنسيق بـني اجلهـات ذات               

 . العالقة بالسالمة العامة، مثل البلديات، واحملافظات، والدفاع املدين، واهلالل األمحر، والشرطة

لكبري من املوقوفني يف السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية يف أسـرع           ضرورة تفعيل وتسريع حماكمة العدد ا     . ٣
وقت ممكن، على أن تناط صالحيات القبض والتوقيف باجلهات املختصة اليت حددها القانون فقط، وأن تتبع مجيع 

 .مراكز التوقيف الفلسطينية للمديرية العامة للسجون

بل اجلهات املختصة ملراكز اإلصالح والتأهيل، لضمان التحقق        ضرورة تفعيل التفتيش والزيارات الدورية من ق      . ٤
وضرورة بناء مراكز إصالح وتأهيل جديدة، ويف كافة احملافظات، تعبر عن           . من عدم وجود خمالفات قانونية فيها     

 . فكرة اإلصالح والتأهيل احلديثة املقصودة من هذه املراكز

لسياسات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإقرار التشريعات اليت استمرار تعزيز حرية الرأي والتعبري بشأن ا      . ٥
واإلسراع يف إقرار قانون عصري لتنظيم عمل األحزاب        . تضمن حرية وسائل اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية      

 .ول السلطةالسياسية، يضمن آليات دميقراطية داخل األحزاب الختيار قياداا، ويعزز فكرة تقبل التعددية وتدا

زيادة حصة التعليم من املوازنة العامة، ومنح نفقات التطوير يف القطاع التعليمي نسبة أعلى، ووضـع خطـة         . ٦
 بصدور قرار صريح عن وزيـر       اهليئةيف هذا الصدد، توصي     . حمددة تضمن حق املعاقني يف احلصول على التعليم       

كما توصـي بتأسـيس   . األمنية الفلسطينية بصورة مطلقةالداخلية حيظر مبوجبه جتنيد الطلبة يف صفوف األجهزة   
 .مركز فلسطيين مستقل يعىن بقياس جودة التعليم يف املدارس ومؤسسات التعليم العايل، اخلاصة والعامة

زيادة عدد األسرة يف املستشفيات احلكومية حلل مشكلة االزدحام فيها، ومعاجلة األسباب اليت تؤدي إىل تأخري . ٧
يات جراحية، وتوزيع تشييد املستشفيات وفقاً ملعايري عادلة تأخذ بعني االعتبار عدد السكان، وبعـد               إجراء عمل 

ويف جمال الصحة أيضا، يتطلب إقرار نظام تأمني صحي شامل لكل املواطنني، يعمل وفق   . املناطق عن مراكز املدن   
دمات عالجية خارج نطاق التأمني، خاصة مبدأ مشاركة األصحاء واملرضى يف تغطية نفقات العالج، وإلغاء أي خ
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وضمان عدم حدوث نقص يف األدوية يف مراكز الصحة التابعة لوزارة الصـحة،             . استثناءات العالج التخصصي  
  .وزيادة حصة األدوية يف املوازنة العامة

حصة احلق يف   زيادة نسبة   بلورة سياسة وطنية بشأن اإلسكان، تشمل العديد من القرارات واإلجراءات، منها            . ٨
السكن يف موازنة السلطة الوطنية، ووضع معايري عادلة وشفافة فيما يتعلق بتوزيع األراضي والعقارات احلكومية،               

إضافة إىل ضرورة تطوير نظام احلماية القانونيـة يف منـاطق   . مبا يعزز من فرص الفقراء يف احلصول على مساكن   
ويف هذا . ألراضي اليت مل يتم تسجيلها يف سجل األموال غري املنقولةالسلطة الوطنية الفلسطينية، من خالل تسوية ا

 إىل امتناع السلطة الوطنية الفلسطينية عن القيام بإخالء أي مواطن من مسكنه، دون احلصول اهليئةالسياق، تدعو  
خفـض تكلفـة   كما تدعو السلطة الوطنية الختاذ السياسات العامة اليت من شأا  .  خيوهلا بذلك  يعلى أمر قضائ  

 . وتدعو إىل إقرار القوانني اليت تنظم تقدمي قروض اإلسكان من البنوك للمواطنني، وبفوائد خمفضة. البناء
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 ل الثانــــيــالفص

 
 اوىــة الشكــمتابع 
 
 

 ةـــمقدم
 
 

 شكاوى املواطنني املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، أو االعتداء على احلريات ٢٠٠٥ خالل عام اهليئةتابعت 
سواء كان ذلك من قبل األجهزة املدنية، كالوزارات واملؤسسات . العامة يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

 خالل هذا العام بالقيام بالتحقيق يف تلك الشكاوى، اهليئةوقد استمرت . عامة، أو األجهزة األمنية املختلفةال
. عرب آليات عمل حمددة ومتنوعة، وذلك باالتصال مع كافة اجلهات املعنية بكل الوسائل املتاحة، شفاهة وكتابة

، إتباعهااإلجراءات الواجب  لمواطنني خبصوص على تقدمي اإلرشاد واملشورة القانونية لاهليئةكما عملت 
 .واجلهات الواجب املتابعة معها فيما يتعلق بقضاياهم

 
 حقوق املواطن يف مناطق السلطة الوطنية ، أحد املؤشرات اهلامة على وضعللهيئةتشكل الشكاوى الواردة 

ل على تلك احلالة أو العكس، الفلسطينية، كما أن لنتائج متابعة الشكاوى أثرا يف قياس مدى التقدم احلاص
، على ٢٠٠٥ حقوق املواطن الفلسطيين خالل عام فصل من التقرير صورة عامة عن وضعحيث يقدم هذا ال

، يف اهليئةانتهاكاًً للحقوق، وكذلك اجلهات األكثر، أو األقل، تعاوناً مع  حنو تظهر من خالله اجلهات األكثر
 .سعيها إلجياد حلول منصفة للشكاوى

 
كما . ، ومنهجية املتابعة ومراحلهااهليئةوي هذا الفصل من التقرير على توضيح ألنواع الشكاوى اليت تتابعها حيت

يتضمن حتليال موضوعيا وبيانات إحصائية، تبني نتائج متابعة الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق املواطن خالل 
ملواطنني، على احلقوق اليت مت انتهاكها خالل       أي أن هذا الفصل يسلط الضوء، من خالل شكاوى ا         . هذا العام 

 .العام، واجلهات اليت قامت بانتهاكها، ومدى تعاون هذه اجلهات يف وقف االنتهاك، ومعاقبة مرتكبيه
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 أنواع الشكاوى اليت تتابعها اهليئة: أوالً
 
 

فمن حيث جهة .  وحرياته يف إطار التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنساناهليئةتتنوع الشكاوى اليت تتابعها 
ورودها، تشمل الشكاوى اليت تتلقاها من املواطنني بشكل مباشر، سواء من خالل حضورهم الشخصي إىل 

كما تشمل .  امليدانينياهليئة، أو بواسطة الربيد اإللكتروين، أو بالفاكس، أو عن طريق أحد باحثي اهليئةمكاتب 
، وذلك إذا كان االنتهاك ميثل قضية عامة متس قطاعاً عريضاً من  مببادرة منهااهليئةالشكاوى اليت تتابعها 

ومنها على .  مبتابعة هذا النوع من الشكاوى دون احلاجة إىل تقدمي شكوى من أحداهليئةاملواطنني، وتقوم 
سبيل املثال، تردي األوضاع الصحية واملعيشية للسجناء يف مراكز اإلصالح والتأهيل، ومراكز التوقيف، 

ت التعذيب، وحاالت الوفاة داخل السجون، وحاالت اإلضراب عن الطعام يف السجون الفلسطينية، وحاال
 .وحاالت االعتقال التعسفي

 
 بتلقي شكاوى املواطنني املتعلقة بانتهاك حقوق املواطنني وحريام األساسية، املنصوص عليها يف اهليئةتقوم 

 ا، من قبل أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، واهليئات احمللية، القانون األساسي والقوانني األخرى املعمول
وعلى وجه اخلصوص، تقوم باملتابعة والتحقيق يف الشكاوى املتعلقة . والشركات اململوكة كلياً أو جزئياً هلا

 :بانتهاك السلطات العامة، وشبه العامة، حلقوق املواطنني، ومنها على سبيل املثال ال احلصر
 . اإلجراءات القانونيةإتباعواالعتقال دون التوقيف  .١
 .التعذيب وإساءة املعاملة أثناء احلجز .٢
 .الوفاة داخل السجون ومراكز التوقيف .٣
 .التأخري يف تقدمي الشخص احملتجز للمحاكمة، أو توجيه االام إليه .٤
 .منع زيارة املعتقل من قبل ذويه .٥
 .التفتيش دون مذكرات قانونية .٦
 .النتماء السياسياالعتقال على خلفية ا .٧
 .عدم توفري الظروف الصحية واملعيشية والطبية الالزمة داخل مراكز التوقيف واالعتقال .٨
 .عدم نقل الرتالء واملوقوفني إىل أماكن قريبة من سكناهم .٩
 قضايا التعيني والتوظيف اليت ال تتبع فيها اإلجراءات القانونية السليمة، أو ال يراعى فيها مبدأ  .١٠

 .اإلنصاف
ايا الفصل التعسفي من الوظيفة العامة، وعدم حصول املوظفني على حقوقهم الوظيفية، من ترقية  قض .١١

 . وتثبيت ومستحقات مالية، واإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
تقاعس السلطة التنفيذية عن تقدمي اخلدمات املنصوص عليها قانوناً، كاحلق يف التعليم والسكن  .١٢

 .تأخري غري املربر يف إجناز املعامالتوالصحة، أو ال
 .التمييز يف تطبيق القانون العتبارات اجلنس، أو الدين، أو العرق، أو اللون، أو االنتماء السياسي .١٣
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 .االنتهاكات النامجة عن سوء استغالل املنصب العام، أو التعسف يف استعمال السلطة .١٤
يق غري السليم للقانون، وإعطاء معلومات خاطئة اإلخفاق يف شرح قرار، أو التأخري يف تنفيذه، والتطب .١٥

 .أو مضللة، وعدم إبالغ الفرد بأن له حقوقاً يف االعتراض أو الطعن أو التظلم
 .عدم االمتثال لقرارات السلطة القضائية .١٦
 .اعتداء السلطة التنفيذية على ممتلكات املواطنني .١٧
 .مهالاالعتداء على احلق يف احلياة نتيجة استخدام القوة، أو اإل .١٨

 
 
  أنواع الشكاوى اليت خترج عن نطاق اختصاص اهليئة:ثانياً

 
 

 التحقيق يف الشكاوى اليت تدخل ضمن اختصاصها، أما إذا كانت الشكوى املقدمة ال تدخل ضمن اهليئةتتوىل 
. تهانطاق اختصاصها، فإا تقدم النصح واإلرشاد القانوين لصاحب الشكوى، وتوجهه إىل اجلهة املختصة مبعاجل

 : الشكاوى يف احلاالت التاليةاهليئةوبوجه خاص ال تتابع 
 . إال إذا كان االنتهاك مستمراً إذا مضى أكثر من سنة على علم املشتكي بوقوع االنتهاك، .١
 .إذا كان موضوع الشكوى منظوراً أمام أي هيئة قضائية .٢
 .إذا سبق وأن عرضت الشكوى على القضاء وصدر حكم فيها .٣
 . ورفضت متابعتها، إال يف حالة توفر أدلة جديدةاهليئةعرضت على إذا سبق وأن  .٤
شكاوى بشأن احلصول على املساعدات اإلنسانية، إال إذا كان سبب عدم تقدمي املساعدة يعود إىل التمييز  .٥

 . أو احملاباة
 .شكاوى بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطن الفلسطيين .٦
 .سات عامةشكاوى بشأن الرتاعات بني مؤس .٧
 

 
 : كيفية تلقي ومتابعة الشكاوى:ثالثا

 
 

ألي شخص مت االعتداء على أي من احلقوق واحلريات األساسية املمنوحة له، مبوجب األحكام الدستورية 
ويكون ذلك . النافذة والقوانني املرعية، أن يتقدم بشكواه للهيئة، إذا وقع االعتداء من قبل السلطات الرمسية

ويشترط .  لتلقي الشكاوى، وتقدمي املعلومات واألوراق اليت تساعد يف متابعتهااهليئةج املعد لدى بتعبئة النموذ
 .أن يكون للمشتكي مصلحة يف الشكوى، سواء مباشرة أو غري مباشرة
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 الشكاوى اليت تردها مع اجلهات املشتكى عليها بالوسائل الالزمة واملمكنة، وعلى حنو يضمن أن اهليئةتتابع 
 بإعالم اهليئةكما تلتزم . معاجلة الشكوى متوازنة، ومبا يسمح مساع وجهة نظر األطراف املختلفةتكون 

 .املشتكي باملدى الذي وصلت إليه يف متابعتها لشكواه
 
 

  مراحل متابعة الشكاوى:رابعاً
 
 

االنتهاك حمل  أمناطاً خمتلفة ومتنوعة من شكاوى املواطنني، ومبا يتناسب مع طبيعة الشكوى واهليئةتتبع 
وبوجه خاص، تشمل مراحل .  تتبع آلية حمددة أو آليات خمتلفة يف سبيل معاجلة الشكاوىاهليئةو. الشكوى

 :املتابعة ما يلي
 

 التحقق من اختصاص اهليئة
 

، سواء من ناحية اجلهة املشتكى اهليئةيتم يف هذه املرحلة التحقق من أن الشكوى تدخل ضمن اختصاص 
وبناء . كما يتم احلصول على املعلومات والوثائق الالزمة، وإجراء بعض التحريات.  الشكوىعليها، أو موضوع

إما عدم وجود : على ذلك، وبعد فحص االدعاءات واملعلومات والوثائق، ميكن التوصل إلحدى النتائج التالية
 عليه خرق حلق انتهاك، أو وجود انتهاك ال يترتب عليه إجحاف حبق املشتكي، أو وجود انتهاك يترتب

 .املشتكي، وهنا ننتقل للمرحلة التالية
 

 خماطبة اجلهة املسؤولة
 

 مبخاطبة اجلهة املسؤولة مباشرة عن موضوع الشكوى، أي اجلهة املشتكى عليهـا،          اهليئةيف هذه املرحلة، تقوم     
اسـبة، سـواء   وذلك دف االستفسار عن صحة ادعاء املشتكي، والطلب من تلك اجلهة اختاذ اإلجراءات املن           

بالتحقيق يف موضوع االدعاء وفحصه، أو وقف االنتهاك إذا كانت هناك أدلة قاطعة على وقوعـه، كاعتقـال      
 ما بني ثالثة أسابيع إىل شهر، لتلقـي رد  اهليئةويف هذه املرحلة، تنتظر . مواطن دون إتباع اإلجراءات القانونية  

، إذا تطلب األمـر ذلـك،       اهليئة املدة وفقا لتقديرات     اجلهة املشتكى عليها كأصل عام، وقد يتم تقصري تلك        
وهناك . خصوصا يف حال استمرار ضرر واقع على شخص املشتكي، أو خوفا من ضياع حق له إذا طالت املدة               

 :عدة احتماالت ميكن أن حتصل خالل هذه الفترة
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 .يت متت خماطبتهاعدم تلقي أي رد، ويف هذه احلالة يتم توجيه رسالة تذكريية إىل نفس اجلهة ال . أ
، ويف هذه احلالة يتم االتصال بالشخص صاحب اهليئةتلقي رد مقنع جييب على كافة استفسارات  . ب

الشكوى وإعالمه برد اجلهة املخاطبة، ويتم إرسال نسخة من الرد إليه، واالستفسار منه عما إذا كان 
 .لديه أي مالحظات أو تعليق على ذلك الرد

، ويف هذه احلالة تتم خماطبة اجلهة اليت ورد اهليئةوال جييب على مجيع استفسارات تلقي رد غري كاف .      ج
 .منها الرد مرة أخرى، حول النقص الذي مل يعاجله الرد

 
 خماطبة اجلهات األعلى

 
ما  اهليئةاملنوه إليهما، تنتظر ) الرسالة األصلية والرسالة التذكريية (اهليئةيف حال عدم تلقي أي رد على رساليت 

بني ثالثة أسابيع إىل شهر، إال إذا تطلب األمر مدة أقصر، وبعدها يتم االتصال مع اجلهة العليا املسؤولة، وحتديد 
 .، أو املفوض العام، من أجل مناقشة الشكوى أو الشكاوى العالقةاهليئةلقاء ملدير عام 

 
 التوجه للقضاء

 
حاالت حمددة، ووفقا ملعايري معينة تضعها، خصوصا يف ميكن للهيئة اللجوء للقضاء ملتابعة بعض الشكاوى يف 

الشكاوى ذات الطابع العام، كاالعتقال السياسي، أو شكاوى تتعلق بانتهاك مجاعي، كالفصل التعسفي 
 .اجلماعي

 
 إغالق الشكاوى وإعداد تقارير عن نتائج املتابعة

 
ملمكنة دون حتقيق نتيجة إجيابية، ويشار إىل  بإغالق الشكوى عندما تستنفذ مجيع وسائل املتابعة ااهليئةتقوم 

كما تعمد . ذلك لدى تصنيف الشكاوى وتقييمها يف التقرير السنوي للهيئة، والتقارير اخلاصة الصادرة عنها
، والسبب الذي اهليئة لدى إغالقها للشكاوى إىل تقييم اجلهات املشتكى عليها، ومدى تعاوا وجتاوا مع اهليئة

 : بإغالق الشكاوى عند حتقيق إحدى النتائج التاليةاهليئةوبوجه خاص تقوم .  إغالق الشكوىاستندت إليه يف
، مبعاجلة االنتهاك اهليئة الوصول إىل نتيجة مرضية، ويكون ذلك عند تعاون اجلهة املشتكى عليها إجيابيا مع .١

 .موضوع الشكوى
، لكن هذا اهليئة اجلهة املشتكى عليها تعاوناً مع  عدم الوصول إىل نتيجة مرضية، ويكون ذلك يف حالة إبداء.٢

التعاون يشوبه نقص يف بعض اجلوانب، األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل عدم اعتراف تلك اجلهة بوجود 
ويظهر ذلك يف الشكاوى املتعلقة . االنتهاك، أو عدم القيام مبا هو مطلوب منها ملعاجلته وحماسبة مقترفيه
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واليت تكون ردودها منطية ال جتيب على التساؤالت واالستفسارات، مما يعين أا، رغم باألجهزة األمنية، 
 .، ال حتقق النتائج املرجوة لوقف االنتهاكات، أو حماسبة املسؤولني عنهااهليئةتعاوا والرد على مكاتبات 

كورة سابقاً، من  جلميع اإلجراءات املذاهليئة إغالق الشكوى دون تعاون، ويكون ذلك بعد استنفاذ .٣
مراسالت واتصاالت وغريها، دون الوصول إىل نتيجة مرضية، علما أنه يتم وضع توصيات بشأن طرق 

 .املعاجلة
 

 بعض الشكاوى مفتوحة رغم استنفاذها مجيع إجراءات املتابعة، من ذلك الشكاوى املتعلقة اهليئةمع ذلك، تبقي 
حة إىل حني اإلفراج عن املعتقل، أو صدور حكم حبقه عن جهة باملعتقلني السياسيني، حيث تبقى الشكوى مفتو

ويف مجيع األحوال، .  فتح بعض الشكاوى يف حالة ظهور مستجدات تستدعي فتحهااهليئةكما قد تعيد . خمتصة
 . تقريرا سنويا عن حالة الشكاوى الواردة، وعن نتائج املتابعةاهليئةتعد 

 
 

 ٢٠٠٥الل عام الشكاوى اليت متت متابعتها خ: خامساً
 
 

) ٦٣(شكوى، واستبعدت ) ٦٧١(شكوى جديدة، تابعت منها ) ٧٣٤ (اهليئة، تلقت ٢٠٠٥خالل عام 
، أو عدم املتابعة بناء على طلب اهليئةعدم اختصاص : تعود أسباب االستبعاد إىل عدة أمور، أمهها. شكوى

عدم االقتناع بوجود انتهاك، أو كون أصحاب الشكاوى، أو عدم التعرف على اجلهة اليت قامت باالنتهاك، أو 
 القضائية املختصة، أو أن أصحاا مل يستنفذوا طرق التظلم الداخلية املتاحة، أو اهليئةالشكوى منظورة أمام 

 اهليئةعدد الشكاوى اجلديدة اليت تابعتها ) ١(يبني اجلدول رقم . اإلفراج عن املواطن يف حالة االعتقال التعسفي
 .٢٠٠٥خالل عام 

 
شكوى متت متابعتها خالل هذا العام، بينما ) ٦٧١(شكوى من أصل ) ٤٣٨( إغالق ٢٠٠٥مت خالل عام 

 .شكوى مفتوحة قيد املتابعة) ٢٣٣(بقيت 
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  ٢٠٠٥توزيع الشكاوى على اجلهات املشتكى عليها خالل عام : سادساً
 
 

الوزارات، والنيابة العامة، : ، واليت تشمل واملتعلقة باألجهزة املدنيةاهليئةبلغت نسبة الشكاوى اليت وردت 
من جمموع الشكاوى، بينما بلغت تلك املتعلقة باألجهزة األمنية، % ٧٢واهليئات واملؤسسات العامة، ما يقارب 

األمن الوقائي، واملخابرات العامة، واالستخبارات العسكرية، والشرطة، والنيابة العسكرية، : واليت تشمل
 . من جمموع الشكاوى% ٢٨، ما يقارب )١٧ة القو(وحرس الرئاسة 

 
الصحة، املالية، التربية والتعليم : تركزت أكثر الشكاوى يف اال املدين لدى الوزارات واجلهات الرمسية التالية

أما أقلها، فتركزت لدى الوزارات واجلهات . العايل، الداخلية، البلديات، النيابة العامة، ديوان املوظفني العام
أما يف اال األمين، .  العليا العامة للبترول، جلنة االنتخابات احملليةاهليئةالطاقة، الشباب والرياضة، : ية التاليةالرمس

أما أقلها، فكانت . الشرطة املدنية، واألمن الوقائي، واملخابرات العامة: فتركزت أكثر الشكاوى لدى أجهزة
 .لدى الشرطة البحرية، والنيابة العسكرية

 
 : إطار تقييم متابعة الشكاوى، وما مت التوصل إليه من نتائج يف هذا املضمار، ميكن توضيح املالحظات التاليةويف
) ٢٨٧(، وبنتيجة مرضية، اهليئةبلغ عدد الشكاوى اليت تعاونت فيها خمتلف اجلهات املدنية واألمنية مع  .١

حني بلغ عدد الشكاوى اليت يف  %. ٦٥،٥شكوى مت إغالقها، أي ما نسبته ) ٤٣٨(شكوى من أصل 
بينما مل تتعاون %. ٢٠شكوى، أي ما يعادل ) ٨٨(تعاونت فيها تلك اجلهات، ولكن بنتيجة غري مرضية، 

 %.١٤،٥شكوى، أي ما يعادل ) ٦٣(تلك اجلهات يف 
لوحظ، وعلى خالف األعوام السابقة، تغيري يف توزيع الشكاوى الواردة للهيئة، حيث أن عدد الشكاوى  .٢

 .دة للهيئة على األجهزة املدنية، فاق بشكل ملحوظ تلك الواردة على األجهزة األمنيةالوار
ال تزال بعض وزارات السلطة ذات العالقة باجلمهور، واليت تتعامل بشكل يومي مع املواطن، هي أكثر  .٣

 .اجلهات انتهاكا للحقوق
 .لشكاوى الواردة عن العام السابقأسهم افتتاح عدد إضايف من املكاتب الفرعية للهيئة، يف زيادة عدد ا .٤
 إىل آلية التحقيق امليداين يف إطار متابعة الشكاوى، إىل فاعلية التوصل إىل حلول مرضية مع اهليئةأدى جلوء  .٥

 .اجلهات املشتكى عليها
 

 : ، يف احلقوق التالية٢٠٠٥أما بالنسبة لالنتهاكات، فقد تركزت أكثريتها خالل عام 
 .يف الوظيفة، وعدم التمييزفة العامة، وتشمل التنافس شغال الوظياحلق يف املشاركة يف إ -
 .حقوق املوظف العام، وتشمل الترقية، واإلحالة على التقاعد، واحلقوق املالية، والفصل التعسفي -
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احلق يف إجراءات قانونية عادلة، ويشمل االعتقال وعدم التعويض عنه، واالعتقال على خلفية سياسية،  -
زيارة األهل أو احملامي، وانتهاك احلق يف العناية الطبية داخل مراكز التوقيف أو السجن، وانتهاك احلق ب

 . والفصل بني السجناء ونقلهم
حق املواطن يف األمان على شخصه، ويشمل التعذيب، واملعاملة القاسية والالإنسانية واحلاطة بالكرامة أثناء  -

 .التوقيف، والعنف، والضغط اجلسدي أو املعنوي
 . حلق يف احلصول على خدمة عامةا -
 

احلق يف السفر، وحرية التعبري عن الرأي، وحرية اإلعالم، واحلق : أما أقل االنتهاكات، فكانت يف احلقوق التالية
 .يف التنمية

 
 

 ):األجهزة املدنية(توزيع الشكاوى على الوزارات واجلهات الرمسية : سابعاً
 
 
 الوزارات.١

شكوى قبلت من ) ٦٧١(شكوى، من أصل ) ٣٢١( مع خمتلف الوزارات، ٢٠٠٥ خالل عام اهليئةتابعت 
من جمموع عدد الشكاوى، وفيما يلي توضيح ألهم تلك الوزارات، وكيفية %) ٤٨(، أي ما نسبته اهليئة

 :تعاملها مع الشكاوى
 
 وزارة الصحة. أ

) ٢٤(بقيت منها . شكوى) ٦٨( مع وزارة الصحة، ٢٠٠٥ خالل عام اهليئةبلغ جمموع الشكاوى اليت تابعتها 
شكوى أغلقت بتعاون مع الوصول ) ٣١: (شكوى على النحو التايل) ٤٤(شكوى قيد املتابعة، بينما مت إغالق 

شكاوى، أغلقت ) ٣(شكاوى أغلقت بتعاون دون الوصول إىل نتيجة مرضية، و) ١٠(إىل نتيجة مرضية، و
 .  لعدم التعاون

 
سوء تقدمي العالج الصحي، واألخطاء :  مع وزارة الصحة يف ااالت التاليةئةاهليتركزت الشكاوى اليت تابعتها 

الطبية، والوفاة داخل املستشفيات، وفتح خمتربات، والتأمني الصحي، وختصيص عيادات طبية ومستوصفات 
حقيق يف اآلثار حكومية يف املناطق النائية، وتغطية نفقات العالج، وتوفري العالجات واللوازم الطبية اخلاصة، والت

الناجتة عن تطعيم طلبة املدارس، والسماح مبزاولة مهنة الطب، واحلصول على تقارير طبية، والتحقيق يف ظروف 
إضافة إىل بعض الشكاوى املتعلقة باحلقوق الوظيفية للعاملني يف . عدم استقبال حاالت مرضية وحاالت والدة

 .الوزارة



 وضع حقوق املواطن الفلسطيين:  األولبابال

 ٧١

زارة الصحة مرهون بطبيعة الشكوى، حيث كانت النتائج غري مرضية يف لوحظ من الناحية العملية أن تعاون و
بعض الشكاوى املتعلقة باألخطاء الطبية، يف حني أن الشكاوى اليت مت حتقيق نتائج مرضية فيها كانت تتعلق 

ملتعلقة ومن أمثلة الشكاوى ا. بتحويالت خارجية لتلقي العالج، وكان ذلك يف الغالب من خالل املتابعة امليدانية
 : فيها نتائج مرضية ما يلياهليئةبالوزارة، واليت حققت 

شكوى عدد من املواطنني يف حمافظات الضفة الغربية، حول مطالبتهم وزارة الصحة التحقيق يف تدهور . ١
 ردا مكتوبا من الوزارة يوضح اآلثار اهليئةحيث تلقت . الوضع الصحي ألبنائهم، الناتج عن التطعيم يف املدارس

اجلانبية الناجتة عن هذا التطعيم، يفيد بأن هذه اآلثار ال تشكل أي خطورة على صحة اإلنسان، وأا ستزول 
وقد مت تعميم هذا الرد على أصحاب الشكاوى من أجل طمأنة املواطنني على صحة . خالل وقت قصري

 .أبنائهم
 العالج الطيب يف املستشفى ، حول مطالبتها التحقيق يف ظروف سوء تقدمي)ش. ك(شكوى املواطنة . ٢

 الشكوى مع وزارة الصحة، وتلقت ردا بإحالة املمرضة املشتكى عليها اهليئةاألورويب بغزة، حيث تابعت 
 .للقضاء، الذي قرر إدانتها

، حول سوء )ع. إ( شكوى املواطن : فيها نتائج ما يلياهليئةومن أمثلة الشكاوى املتعلقة بالوزارة واليت مل حتقق 
، اهليئةوبالرغم من املتابعات العديدة للشكوى من قبل .  العالج الطيب إلبنه يف احد املستشفيات احلكوميةتقدمي

 .إال أنه مل تتلق ردوداً حول ذلك
 
 وزارة املالية. ب

) ٢٨(بقيت منها . شكوى) ٤٩( مع وزارة املالية، ٢٠٠٥ خالل عام اهليئةبلغ جمموع الشكاوى اليت تابعتها 
 شكوى أغلقت بتعاون مع الوصول إىل ١٢: شكوى، على النحو التايل) ٢١( املتابعة، ومت إغالق شكوى قيد

 . شكاوى أغلقت لعدم التعاون٦ شكاوى أغلقت بتعاون دون الوصول إىل نتيجة مرضية، و٣نتيجة مرضية، و
 

ملستحقة للموظفني،  مع الوزارة حول موضوعات صرف الرواتب الشهرية ااهليئةتركزت الشكاوى اليت تابعتها 
وفواتري مقدمة لتغطية تكاليف عالجات طبية، وتوفري اعتمادات مالية، واحلصول على سيارة معفاة من 

 .اجلمارك، ودفع املستحقات املترتبة على استئجار مباين الوزارات واملؤسسات
 للشكاوى مع وزارة املالية، ئةاهلي، حيث أن غالبية متابعات اهليئةبوجه عام، تتعاون وزارة املالية مع مطالبات 

 فيها اهليئةومن أمثلة الشكاوى املتعلقة بالوزارة، واليت حققت . هي متابعة ميدانية حتقق نتائج إجيابية يف الغالب
 :نتائج مرضية ما يلي

قامت . ، ومطالبتها وزارة املالية العمل على صرف فواتري عالجها يف األردن)ع. هـ(شكوى املواطنة . ١
 . وقامت بصرف فواتري العالجاهليئة مبتابعة املوضوع مع وزارة املالية، حيث استجابت الوزارة لطلب ةاهليئ

 اهليئةتابعت . ، ومطالبته وزارة املالية بدفع رواتبه املستحقة نتيجة توقيفه عن العمل)ع. ج(شكوى املواطن . ٢
 .ارة بصرف املبالغ املطالب االشكوى مع الوزارة عرب املخاطبات واالجتماعات، حيث قامت الوز
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، حول )ش.م(شكوى املواطن :  فيها نتائج ما يلياهليئةومن أمثلة الشكاوى املتعلقة بالوزارة واليت مل حتقق 
، إال أنه مل تتلق اهليئةوبالرغم من املتابعات العديدة للشكوى من قبل . مطالبته الوزارة صرف عالواته املالية

 .ردوداً حول ذلك
 
 وزارة التربية والتعليم العايل. ج

. شكوى) ٤٦( مع وزارة التربية والتعليم العايل، ٢٠٠٥ خالل عام اهليئةبلغ جمموع الشكاوى اليت تابعتها 
 شكاوى أغلقت بتعاون ١٠: شكوى على النحو التايل) ٢٤(شكوى قيد املتابعة، ومت إغالق ) ٢٢(بقيت منها 

 شكاوى ٣ى أغلقت بتعاون دون الوصول إىل نتيجة مرضية، و شكو١١مع الوصول إىل نتيجة مرضية، و 
 .أغلقت لعدم التعاون

 
التعيينات والترقيات، وتصديق ومعادلة الشهادات : تركزت الشكاوى املتعلقة بالوزارة يف املوضوعات التالية

تحانات اجلامعية، والنقل إىل مدارس أخرى، واعتماد بعض التخصصات كتخصص اآلثار، واحلرمان من االم
الثانوية العامة، والفصل التعسفي، وتوفري البنية التحتية يف املدارس، وتوفري وظائف للمعاقني، وتنفيذ قرار 

 .احملكمة
 

 تعاون واضح مع الوزارة يف التوصل حللول تتعلق بشكاوى املواطنني، وبنتائج مرضية يف ٢٠٠٥ظهر خالل عام 
 : فيها نتائج مرضية، ما يلياهليئة بالوزارة واليت حققت ومن أمثلة الشكاوى املتعلقة. معظم األحيان

، ومطالبته وزارة التربية والتعليم العايل بدفع مستحقات مالية بدل تدريس يف )ح. ع(شكوى املواطن . ١
 . بإجراء العديد من االتصاالت مع الوزارة، حيث مت دفع املبالغ املستحقة للمواطناهليئةقامت . إحدى الكليات

، ومطالبتها وزارة التربية والتعاليم العايل بدفع رواتبها عن فترة إجازة قصرية، )ق. ن(وى املواطنة شك. ٢
 الشكوى من خالل االجتماعات امليدانية اهليئةتابعت . إضافة إىل مطالبتها باحلصول على تقاعد مبكر

لتها على التقاعد، وإعادة صرف واالتصاالت التلفونية، حيث وافقت الوزارة على تنفيذ مطالبتها، ومنها إحا
 .مستحقاا املالية

 
، حول )هـ.أ(شكوى املواطن :  فيها نتائج ما يلياهليئةومن أمثلة الشكاوى املتعلقة بالوزارة واليت مل حتقق 

وبالرغم من املتابعات العديدة للشكوى .  فصله من وظيفتهأسباب عن العمل، وبيان إيقافه أسبابمطالبته مبعرفة 
 .، إال أنه مل تتلق ردوداً حول ذلكاهليئةبل من ق
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 وزارة الداخلية. د
قيد املتابعة، بينما مت ) ١٤(بقيت منها . شكوى) ٣٨( واملتعلقة بالوزارة، اهليئةبلغ جمموع الشكاوى اليت تابعتها 

 ٧رضية، و شكاوى مت إغالقها بتعاون مع الوصول إىل نتيجة م٧: شكوى على النحو التايل) ٢٤(إغالق 
 . شكاوى أغلقت لعدم التعاون١٠شكاوى أغلقت بتعاون دون الوصول إىل نتيجة مرضية، و

 
متحورت الشكاوى املتعلقة بوزارة الداخلية يف التحقيق يف ظروف االعتقال، وتعرض املعتقلني للضرب واإلهانة، 

م، وتوفري احلماية الالزمة، وعدم إطالق سراح بعضهم بأوامر صادرة عن وزارة الداخلية رغم انتهاء حكمه
ومن . ووقف التهديد الذي يتعرض له املواطنون، وترخيص املؤسسات واجلمعيات، وعدم تنفيذ قرارات احملاكم

) خ. س (شكوى املواطن :  فيها نتائج مرضية، ما يلياهليئةأمثلة الشكاوى املتعلقة بالوزارة، واليت حققت 
جلهات القضائية، حيث مت اإلفراج عن املواطن بعد سلسلة من حول اعتقاله تعسفيا، ودون عرضه على ا

 .اهليئةاالتصاالت واملراسالت من قبل 
 

 : فيها نتائج، ما يلياهليئةومن أمثلة الشكاوى املتعلقة بالوزارة، واليت مل حتقق 
أو عرضه على  اإلجراءات القانونية، وعدم توجيه مه له، إتباع، حول توقيفه دون )ش. أ(شكوى املواطن . ١

 بإرسال عدة كتب لإلفراج عن املواطن، أو عرضه على اجلهات القضائية، وقد اهليئةالقضاء، حيث قامت 
 .تلقت ردودا دون أن يتم اإلفراج عن املواطن، أو السري بإجراءات قانونية حبقه

اء مدة احلكم ، حول استمرار احتجازه يف مركز إصالح وتأهيل أرحيا بعد انقض)ع.م(شكوى املواطن . ٢
 .، إال أنه مل تتلق ردوداً حول ذلكاهليئةوبالرغم من املتابعات العديدة للشكوى من قبل . الصادر حبقه

، )ش.ح( شكوى املواطن : فيها نتائج مرضية ما يلياهليئةومن أمثلة الشكاوى املتعلقة بالوزارة واليت حققت 
 بإجراء العديد من اهليئة قامت . احملتجزين داخل السجننهإخوا عن اإلفراجحول مطالبته الوزارة تنفيذ قرار 

 . عن املواطننياإلفراج حني مت إىلاالتصاالت واملخاطبات مع الوزارة 
 
 وزارة العمل والشؤون االجتماعية. هـ

شكاوى، ) ٨(شكوى متعلقة بوزارة العمل والشؤون االجتماعية، بقي منها قيد املتابعة ) ٢٩ (اهليئةتابعت 
 شكاوى مت إغالقها بتعاون مع الوصول إىل نتيجة مرضية، ١٩: شكوى على النحو التايل) ٢١( مت إغالق بينما

 .وشكويان أغلقتا بتعاون دون الوصول إىل نتيجة مرضية
 

 مع الوزارة باملطالبة يف تقدمي نفقات عالج اإلدمان، وتقدمي املساعدات، اهليئةتعلقت الشكاوى اليت تابعتها 
 . ظروف النقل من الوظيفة دون مربر، ويف ظروف إاء عقود العملوالتحقيق يف
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 بصورة إجيابية من خالل التوصل إىل حلول مرضية للشكاوى، ومن أمثلة ذلك، اهليئةتعاونت الوزارة مع 
 بإجراء اهليئةحول مطالبته بالعالج من اإلدمان على املخدرات، حيث قامت ) ن. أ (شكوى املواطن 

ليت أسفرت عن قيام الوزارة بتغطية تكاليف العالج، ومتابعة حالة املواطن أثناء فترة العالج االتصاالت، ا
 .وبعدها

 
 وزارة األشغال العامة واإلسكان. و

) ٧(بقيت منها . وىشك) ١٧(ألشغال العامة واإلسكان،  مع وزارة ااهليئةبلغ جمموع الشكاوى اليت تابعتها 
 شكاوى أغلقت بتعاون مع الوصول إىل ٧: شكاوى على النحو التايل) ٩(شكاوى قيد املتابعة، ومت إغالق 

 .نتيجة مرضية، وشكويان أغلقتا بتعاون دون الوصول إىل نتيجة مرضية
 

تركزت الشكاوى الواردة للهيئة على وزارة األشغال العامة واإلسكان حول التعويض عن املنازل اليت دمرها 
 .وتوفري املرافق اخلاصة باملعاقني يف األماكن العامةاالحتالل، وتوفري السكن املالئم، 

 
وبالرغم من العقبات املالية اليت تواجهها الوزارة، لوحظ وجود تعاون جدي من قبلها، خاصة يف إعادة بناء 

 .وترميم البيوت اليت هدمت من قبل قوات االحتالل
، )ز.م( شكوى املواطنة :تائج مرضية ما يلي فيها ناهليئةومن أمثلة الشكاوى املتعلقة بالوزارة واليت حققت 

.  قام جيش االحتالل بتدمري البيت الذي كان تسكنهأنحول مطالبتها الوزارة توفري مسكن هلا ولعائلتها بعد 
 . حني مت توفري مسكن مالئم للمواطنةإىل بإجراء العديد من االتصاالت واملخاطبات مع الوزارة اهليئةقامت 

 
 والشؤون الدينيةوزارة األوقاف . ز

شكاوى على ) ٣(شكاوى، بينما مت إغالق ) ٩(شكوى، بقي منها قيد املتابعة ) ١٢( مع الوزارة اهليئةتابعت 
شكوى واحدة أغلقت بتعاون مع الوصول إىل نتيجة مرضية، وشكويان أغلقتا بتعاون دون : النحو التايل

 .ن الوظيفية، مثل النقل واإلعادة للعمل والتقاعدوتتعلق غالبية الشكاوى بالشؤو. الوصول إىل نتيجة مرضية
مطالبته حول ) س.أ( فيها نتائج مرضية شكوى املواطن اهليئةومن أمثلة الشكاوى املتعلقة بالوزارة واليت حققت 

 حني مت صرف إىل بإجراء العديد من االتصاالت واملخاطبات مع الوزارة اهليئةقامت . هبصرف راتبالوزارة 
 .نراتب املواط

 
 :املؤسسات واهليئات العامة.٢

أي ما . شكوى) ١٢٢( مع املؤسسات واهليئات العامة، ٢٠٠٥ خالل عام اهليئةبلغ عدد الشكاوى اليت تابعتها 
 :، وأهم هذه املؤسساتاهليئةمن جمموع عدد الشكاوى اليت قبلت من قبل %) ١٨(نسبته 
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 )البلديات واالس(اهليئات احمللية . أ
وى قيد شك) ١٢(بقيت منها . شكوى) ٤٨(ة،  مع اهليئات احمللياهليئةالشكاوى اليت تابعتها بلغ جمموع 

 شكوى أغلقت بتعاون مع الوصول إىل نتيجة ٢٨: شكوى على النحو التايل) ٣٦(املتابعة، بينما مت إغالق 
 .تعاون شكاوى أغلقت لعدم ال٤ شكاوى أغلقت بتعاون دون الوصول إىل نتيجة مرضية، و٤مرضية، و

 
ترميم وتعبيد الشوارع، ووقف حرق : متحورت معظم الشكاوى املتعلقة باهليئات احمللية يف ااالت التالية

النفايات يف أماكن قريبة من السكن، وتوفري مواقف للسيارات العمومية، وصرف مكافأة اية اخلدمة لرؤساء 
لزام أصحاب البنايات بتشغيل املصاعد الكهربائية، البلديات، وتراخيص األبنية، وتنفيذ قرارات احملاكم، وإ

ومعاجلة برك املياه العادمة القريبة من منازل املواطنني، والتخلص من حمطات تعبئة الغاز املرتيل القريبة من أماكن 
السكن، واحلصول على خدمة الصرف الصحي، وتطبيق القوانني، واالبتعاد عن التفرقة واحملسوبية، وتوفري مياه 

لشرب، وإغالق الكراجات وحمالت امليكانيك الواقعة بني املنازل السكنية، وإزالة حاويات النفايات اليت مت ا
 .وضعها أمام البيوت

 
وبوجه عام، تقوم البلديات مبعاجلة معظم الشكاوى رغم الصعوبات . اهليئةأظهرت البلديات تعاونا واضحا مع 

 .املادية اليت تواجهها
 
  العامديوان املوظفني. ب

شكوى قيد ) ١٥(بقيت منها . شكوى) ٣٤( مع ديوان املوظفني العام، اهليئةبلغ عدد الشكاوى اليت تابعتها 
 شكوى أغلقت بتعاون مع الوصول إىل نتيجة مرضية، ١٣: شكوى على النحو التايل) ١٩(املتابعة، ومت إغالق 

 .وى أغلقت لعدم التعاون شكا٣ شكاوى أغلقت بتعاون دون الوصول إىل نتيجة مرضية، و٣و
 

 مع الديوان حول احتساب تكاليف املوصالت، وتعديل املسميات اهليئةتعلّقت معظم الشكاوى اليت تابعتها 
 يف التوظيف وعدم التمييز،  الوظيفة العامة، كالتنافسالوظيفية، والفصل من الوظيفة، واملشاركة يف إشغال

 .لى التقاعد، والتثبيت يف الوظيفةوحقوق املوظف العام، كالترقية واإلحالة ع
 

ومن األمثلة .  بشكل عام، رغم أن بعض الردود غري مقنعة للهيئةاهليئةيعترب ديوان املوظفني العام متعاونا مع 
 :، والوصول إىل نتائج مرضية، ما يلياهليئةعلى الشكاوى اليت تعاون فيها الديوان مع 

ان املوظفني العام بإعادته إىل اخلدمة يف وزارة الصحة، حيث ، حول مطالبته ديو)ع. ف(شكوى املواطن . ١
 .وبعد دراسة شكوى املواطن، متت إعادته إىل عمله.  الديوان شفويا وخطيااهليئةخاطبت 
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، حول مطالبته ديوان املوظفني العام باستمرار صرف راتبه، حلني صدور قرار )ح. ج(شكوى املواطن . ٢
 الشكوى مع ديوان املوظفني العام من خالل االجتماعات اهليئةتابعت . احملكمة خبصوص وقفه عن العمل

 .واملخاطبات، حيث متت املوافقة على إعادة صرف رواتبه اليت مل يتم صرفها
 
 النيابة العامة. ٣

شكوى، أي ما نسبته ) ٤١(، ٢٠٠٥ مع النيابة العامة خالل عام اهليئةبلغ جمموع الشكاوى اليت تابعتها 
شكاوى قيد املتابعة، بينما مت ) ٦(بقيت منها . اهليئةموع عدد الشكاوى اليت قُبلت من قبل من جم%) ٦(

 ٥ شكوى أغلقت بتعاون مع الوصول إىل نتيجة مرضية، و٢٣: شكوى على النحو التايل) ٣٥(إغالق 
 . شكاوى أغلقت لعدم التعاون٧شكاوى أغلقت بتعاون دون الوصول إىل نتيجة مرضية، و

 
 مع النيابة العامة حول إحالة امللفات إىل احملاكم املختصة، والتحقيق يف اهليئةشكاوى اليت تابعتها تركزت ال

ظروف الوفاة، وإطالق سراح املوقوفني لعدم ثبوت التهمة، وتنفيذ قرارات احملاكم املتعلقة باإلفراج عن 
 اإلجراءات القانونية إتباعات، والتحقيق يف املوقوفني، واإلطالع على نتائج التشريح، وتوفري احلماية من االعتداء

 .يف مرحلة االعتقال والتوقيف
، )ص.م( شكوى املواطن : فيها نتائج مرضية ما يلياهليئةومن أمثلة الشكاوى املتعلقة بالنيابة واليت حققت 

يد من االتصاالت  بإجراء العداهليئةقامت .  يف عرضه على احملكمة املختصةاإلسراعالنيابة العامة حول مطالبته 
 . احملكمةإىلإحالته  حني مت إىل  مع النيابةواملخاطبات

، حول )س.ح( فيها نتائج مرضية شكوى املواطن اهليئةومن أمثلة الشكاوى املتعلقة بالنيابة واليت مل حتقق 
، إال اهليئةبل وبالرغم من املتابعات العديدة للشكوى من ق. مطالبة النيابة العامة التحقيق يف ظروف مقتل إبنه

 .أنه مل تتلق ردوداً حول ذلك
 
 األجهزة األمنية. ٤

شكوى، أي ) ٦٧١(شكوى، من أصل ) ١٨٧( مع األجهزة األمنية املختلفة اهليئة، تابعت ٢٠٠٥خالل عام 
 :وكان توزيع هذه الشكاوى على األجهزة األمنية املختلفة كما يلي%. ٢٨ما نسبته 

 
 الشرطة املدنية. أ

شكوى قيد املتابعة، بينما ) ٢٥(بقيت منها . شكوى) ١١٣( مع الشرطة، اهليئة الشكاوى اليت تابعتها بلغ عدد
 ٢٣ شكوى أغلقت بتعاون مع الوصول إىل نتيجة مرضية، و٦٤: شكوى على النحو التايل) ٨٨(مت إغالق 

 . شكوى أغلقت لعدم التعاون١١شكوى أغلقت بتعاون دون الوصول إىل نتيجة مرضية، و
إساءة املعاملة يف نظارات الشرطة، وتفعيل قوة : متحورت الشكاوى املتعلقة بالشرطة حول املسائل التالية

احلراسة على األماكن العامة اليت تعرضت العتداءات، ونقل الرتالء من مركز آلخر لتسهيل زيارة األهايل، 
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وين، وتقدمي العالجات الالزمة للرتالء، واالعتقاالت التعسفية دون إبراز مذكرة، أو االحتجاز دون مسوغ قان
 . ونقل بعض الرتالء األحداث، وتنفيذ قرارات احملاكم بإخالء السبيل، والقيام بواجب محاية املواطنني

 
شكوى املواطن  : مع الشرطة واليت حققت فيها نتائج مرضية ما يلياهليئةمن األمثلة على الشكاوى اليت تابعتها 

مدير عام مراكز اإلصالح والتأهيل بنقله من مركز إصالح وتأهيل رام اهللا إىل مركز ، حول مطالبته )م، ب(
 مبتابعة الشكوى مع اجلهات املختصة، حيث مت نقل الرتيل إىل مركز إصالح اهليئةقامت . إصالح وتأهيل قريب

 .وتأهيل أرحيا
 

 قيام حول) ع.م( مرضية شكوى املواطن  فيها نتائجاهليئةومن أمثلة الشكاوى املتعلقة بالشرطة واليت مل حتقق 
، إال اهليئة وبالرغم من املتابعات العديدة للشكوى من قبل .واإلهانةجهاز الشرطة باعتقاله وتعرضه للضرب 

 .أنه مل تتلق ردوداً حول ذلك
   

ة واملعيشية، أما بالنسبة ملراكز اإلصالح والتأهيل، فقد متحورت الشكاوى الواردة عليها حول الظروف القانوني
 .والرعاية الطبية والصحية داخل املراكز، وإساءة املعاملة، واحلق بزيارة األهايل

 يف تسهيل الزيارات ملراكز اإلصالح والتأهيل بصورة اهليئةتتعاون اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل مع 
 هناك حتسناً يف الفترة األخرية، يف الظروف  أناهليئةالحظت . دورية، كما تقوم مبعاجلة شكاوى الرتالء اليومية

 .املعيشية والصحية داخل مراكز اإلصالح والتأهيل
 
 األمن الوقائي. ب

شكاوى قيد ) ٨(بقي منها . شكوى) ٢٥( مع جهاز األمن الوقائي، اهليئةبلغ عدد الشكاوى اليت تابعتها 
غلقت بتعاون مع الوصول إىل نتيجة مرضية،  شكوى أ١١: شكوى على النحو التايل) ١٧(املتابعة، ومت إغالق 

 . شكاوى أغلقت بتعاون دون الوصول إىل نتيجة مرضية، وشكويان أغلقتا لعدم التعاون٤و
 

متحورت الشكاوى الواردة على اجلهاز حول إساءة معاملة املوقوفني، واالعتداء على املواطنني، ودفع 
اءات القانونية يف االعتقال، واالستيالء على قطعة أرض  اإلجرإتباعمستحقات مالية من قبل اجلهاز، ومدى 

 .تعود ألحد املواطنني
 

 يف معظم األحيان ردودا اهليئة يف تسهيل زيارة مراكز التوقيف التابعة له، كما تتلقى اهليئةيتعاون اجلهاز مع 
 مع اجلهاز، وحققت ئةاهليومن األمثلة على الشكاوى اليت تابعتها . خطية حول الشكاوى اليت ترفعها للجهاز

حول اختطاف ابنه من قبل جهاز األمن الوقائي بتاريخ ) ش. م(فيها نتائج مرضية، شكوى املواطن 
 . مبخاطبة اجلهاز، ومت تلقي رد باإلفراج عن املواطن املذكوراهليئة، حيث قامت ٢/٦/٢٠٠٥
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حول ) هـ. و(ج مرضية، شكوى املواطن  فيها نتائاهليئةومن أمثلة الشكاوى املتعلقة باجلهاز، واليت مل حتقق 
يف أواخر شهر  ظروف اعتقاله، وتعرضه للتعذيب وإساءة املعاملة، بأساليب متعددة أثناء احتجازه لدى اجلهاز،

 . اجلهاز، وتلقت ردا خطيا غري مقنعاهليئة، حيث خاطبت ٢٠٠٥/ ٨
 
 املخابرات العامة. ج

شكاوى قيد املتابعة، بينما مت إغالق ) ٨(بقي منها . شكوى) ٢٥( مع جهاز املخابرات العامة، اهليئةتابعت 
 شكاوى ٤ شكوى أغلقت بتعاون مع الوصول إىل نتيجة مرضية، و١١: شكوى على النحو التايل) ١٧(

 .أغلقت بتعاون دون الوصول إىل نتيجة مرضية، وشكويان أغلقتا لعدم التعاون
 

العتقال، واستصدار شهادة حسن سلوك، وظروف اختفاء تركزت الشكاوى املتعلقة باملخابرات حول ظروف ا
أحد املواطنني، ورفع احلجز عن قطع أراضي تعود للمواطنني، وإعادة األمانات ألصحاا بعد أن مت اإلفراج 

 .عنهم، والسماح لألهل بزيارة املوقوفني، وتنفيذ قرارات احملاكم
 

كما يتعاون يف مناقشة الشكاوى . ف التابعة له بصورة دورية ملراكز التوقياهليئةيتعاون اجلهاز يف تسهيل زيارة 
ومن األمثلة على الشكاوى اليت تابعتها . ، ويكون ذلك يف الغالب من خالل املتابعات امليدانيةاهليئةاليت ترفعها 

 : مع جهاز املخابرات العامة، وحققت فيها نتائج مرضية، ما يلياهليئة
لسماح لذويه بزيارته يف مركز توقيف املخابرات يف مدينة أرحيا، حيث ، حول ا)د. هـ(شكوى املواطن . ١

 . اجلهاز، وتلقت ردا إجيابيا بالسماح بالزيارةاهليئةخاطبت 
، حول اعتقاله من قبل اجلهاز بشكل تعسفي، وعدم عرضه على اجلهات القضائية )ح. م(شكوى املواطن . ٢

 .كور، ومت اإلفراج عنه بعد فترة قصرية شكوى املواطن املذاهليئةاملختصة، حيث تابعت 
 
 
  إحصاءات حول توزيع الشكاوى الواردة للهيئة:ثامناً

 
 

، من حيث جمموعها، وتوزيعها، واجلهات ٢٠٠٥ الشكاوى الواردة للهيئة يف عام تصنف اجلداول امللحقة
 من أعوام سابقة، حيث املشتكى عليها، كما تصنف االنتهاكات والشكاوى املغلقة واملفتوحة، وتلك املدورة

. ٢٠٠٥، ومت ترحيلها لعام ٢٠٠٤ شكوى كانت قد بدأت متابعتها يف عام ١٦٥ مبتابعة اهليئةاستمرت 
 شكوى، يف حني ١٠١مت إغالق . ٢٠٠٥ شكوى قيد املتابعة يف عام ١٢٦ شكوى، وبقيت ٣٩استبعد منها 

 للشكاوى اليت وردت  التاليةول التحليلية اجلدا يف اية هذا الفصلملحق (.٢٠٠٦ شكوى لعام ٢٥مت ترحيل 
 -:)اهليئةإىل 
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 .٢٠٠٥ خالل عام اهليئة حول عدد الشكاوى اجلديدة اليت تابعتها -) ١(جدول رقم  .١
 مع ٢٠٠٥ وتابعتها خالل عام اهليئة حول توزيع الشكاوى املغلقة، اليت تلقتها –) ٢(جدول رقم  .٢

 .اجلهات ذات االختصاص األصلي
 مع ٢٠٠٥ وتابعتها خالل عام اهليئة، اليت تلقتها  حول توزيع الشكاوى املفتوحة–) ٣(جدول رقم  .٣

 .اجلهات ذات االختصاص األصلي
 وتابعتها خالل عام اهليئة حول توزيع الشكاوى املغلقة واملفتوحة، اليت تلقتها –) ٤(جدول رقم  .٤

 . مع اجلهات ذات االختصاص الثانوي٢٠٠٥
 .٢٠٠٥ خالل عام اهليئةنتهاكات اليت رصدا  حول تصنيف اال–) ٥(جدول رقم  .٥
 .٢٠٠٤ حول توزيع الشكاوى املدورة من عام –) ٦(جدول رقم  .٦
 .٢٠٠٥ ولغاية عام ١٩٩٥مقارنة حول احلق يف إجراءات قانونية عادلة من عام _ ) ٧(جدول رقم .٧

 
 

 )التحقيق امليداين(عملية املتابعة امليدانية : تاسعا
 
 

، كان من أبرزها اهليئةبعض التطورات اإلجيابية يف آلية متابعة الشكاوى من قبل ، حصلت ٢٠٠٥خالل عام 
اللجوء إىل أسلوب التحقيق امليداين، واملتابعة امليدانية، أي التحري العام عن ظروف الشكاوى، ومساع وجهة 

وإجراء نظر األطراف املختلفة، بغية الوصول إىل حلول للشكاوى، وذلك من خالل عقد االجتماعات، 
ويف ضوء ذلك، مت إعطاء . االتصاالت، والقيام بزيارات ميدانية للجهات املختلفة ذات العالقة بالشكوى

املكاتب الفرعية للهيئة صالحيات أوسع يف هذا اال، األمر الذي كان له آثار إجيابية، سامهت يف تعزيز دور 
الل التقييم العام، أن عملية املتابعة امليدانية هي ظهر من خ. املكاتب الفرعية، ويف سرعة إجناز وحل الشكاوى

 إىل حتقيقها، خصوصا يف معاجلة شكاوى اهليئةعملية ناجحة وفعالة يف حتقيق األهداف والغايات اليت تسعى 
 .املواطنني

 
انات تظهر إجيابيات التحقيق امليداين من الناحية العملية، يف حتري الدقة واحلقيقة، كما تساعد يف مجع البي

اخلاصة بكل شكوى، األمر الذي يسهم يف رسم صورة كاملة حول طبيعة الشكوى، ومدى صحة ادعاء 
، ليس يف الدفاع عن حقوق املواطن فحسب، وإمنا يف الوصول إىل اهليئةاملشتكي، كما أا تعكس مدى صدق 

 .احلقيقة
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يا إساءة معاملة املوقوفني، إذ أسهم عمل هذا لقد أثبتت التجربة العملية أمهية التحقيق امليداين، خصوصا يف قضا
التحقيق يف بعض األحيان، يف توضيح عدم دقة املعلومات اليت تقدم ا مواطنون، أو عدم قانونية املطالب يف 

 الكثري من الوقت واجلهد يف إعداد وإرسال املخاطبات للجهات اهليئةبعض الشكاوى، األمر الذي وفر على 
، ومكانتها لدى اهليئة أن موضوع التحقيق امليداين كان له األثر اإلجيايب يف تعزيز مصداقية كما. املشتكى عليها

اجلهات املشتكى عليها، وقد مت حتقيق نتائج إجيابية خالل هذا العام يف العديد من الشكاوى من خالل املتابعة 
 .نتائج اإلجيابية اليت توصلت إليها رسائل شكر حول الاهليئةامليدانية، وكانت احللول يف وقت قياسي، وتلقت 

 
 :مزايا التحقيق امليداين

 
 :فيما يلي) التحقيق امليداين(ميكن تلخيص مزايا املتابعة امليدانية 

 .اهليئةسرعة البت يف قبول، أو رفض، شكوى املواطن من قبل . ١
شتكى عليها، حىت وإن مل البقاء على تواصل مع الشكوى من خالل وجود رد أويل عليها من قبل اجلهة امل. ٢

 .يكن الرد ائياُ
التواصل مع املؤسسات احمللية وفروع الدوائر احلكومية، مما يسهل عملية الوصول إىل حل، أو نتائج مرضية، . ٣

 .عند عرض الشكوى على هذه اجلهات
 املشتكى عليها، زيادة وعي املواطن يف الدفاع عن حقوقه واملطالبة ا، وذلك من خالل مراجعة املؤسسات. ٤

 .وعرض االنتهاك موضوع الشكوى
 . كوسيط مستقل وحيادي يف متابعة شكاوى املواطننياهليئةتدعيم دور . ٥
 . من خالل الوصول إىل حلول سريعة ومرضيةاهليئةزيادة ثقة املواطن يف . ٦
دماً مهماُ يف فهم ، مما يشكل تقاهليئةقيام بعض املؤسسات والوزارات بنصح املواطنني بالتوجه إىل . ٧

 .اهليئةاملؤسسات ألمهية دور 
 

 :آلية التحقيق امليداين
 

 :بعد اعتماد الشكوى وتقييمها بالشكل القانوين، تتم متابعتها من خالل اخلطوات التالية
 االتصال باملسؤول يف اجلهة املشتكى عليها، وإعطائه فكرة سريعة عن اسم املواطن وعنوانه وموضوع .١

 .ذلك حتديد موعد ملناقشة الشكوىالشكوى، وك
، وآلية عملها ودورها يف متابعة الشكاوى، مع التركيز اهليئة عند لقاء املسؤول، يتم تقدمي عرض سريع عن .٢

 .اهليئةعلى أمهية تعاون املسؤول مع 
 . عرض موضوع الشكوى على املسؤول املعين، وتوضيح االنتهاك، وأمهية معاجلته.٣
 . ردا على الشكوىاهليئةول املعين فحص الشكوى وعمل املراجعات الالزمة، وإعطاء  الطلب من املسؤ.٤
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 . االتصال الحقاً باملسؤول، للحصول على رد حول الشكوى، إما كتابة أو شفهيا.٥
 . إغالق الشكوى يف حالة استنفاذ مجيع طرق املتابعة، واحلصول على نتيجة ائية ومرضية.٦
 .حول نتائج املتابعة إعداد مذكرة تفصيلية .٧
 

. يف حال عدم الوصول إىل نتيجة مرضية من خالل التحقيق امليداين، يتم اللجوء إىل املخاطبات الرمسية اخلطية
يشار هنا إىل أن اللجوء للتحقيق امليداين، كان وسيلة لتجنب بعض اإلشكاليات اليت قد تنتج عن املخاطبات 

وذلك . ، بشكل عام، ال حتقق نتيجة مرضية، أو حىت مقنعة للمواطناخلطية، خاصة وأن الردود على الرسائل
لعدة أسباب، منها أن اجلهات املسؤولة، حني تقوم بالرد يف بعض احلاالت، فهي تقوم بذلك من باب نفي بنود 

، اهليئةالشكوى، وأن بعض اجلهات اليت ترسل إليها الشكاوى، ال يتوفر لديهم الفهم الكامل ألمهية دور 
 .انونية عملها، كما هو واضح يف املرسوم الرئاسيوق
 

 منوذج شكوى مت حتقيق نتيجة إجيابية فيها من خالل املتابعة امليدانية
 

 .حول حقها، كموظف عام، يف تعديل وضعها الوظيفي من قبل ديوان املوظفني العام) هـ. س(قضية املواطنة 
 

 : وقائع الشكوى
، بوظيفة صيدالنية قانونية، على الدرجة ٥/١١/١٩٩٨ الصحة منذ تاريخ تعمل املواطنة املذكورة يف وزارة

، مت تكليفها، من قبل مدير دائرة ٤/١٢/٢٠٠٠بتاريخ . دائرة الرقابة وتسجيل لألدوية واملهمات الطبية/ الرابعة
، مت ١٧/١/٢٠٠١بتاريخ . الرقابة وتسجيل األدوية واملهمات الطبية، للعمل كنائب ملدير الدائرة بسبب كفاءا

تقدمي هيكلية دائرة الرقابة إىل مدير عام الصحة، من قبل مدير الدائرة، مطالباً فيها تسكني املوظفة املذكورة 
، مت ١٥/٣/٢٠٠٤بتاريخ . ٢٠٠٠كنائب ملدير الدائرة، على اعتبار أا املرشح الوحيد هلذا املنصب منذ عام 

، وجه وزير ١٠/٤/٢٠٠٤بتاريخ . ة، إىل مدير عام الصيدليةتوجيه رسالة بذات الطلب، من قبل مدير الدائر
 .الصحة كتاباً إىل رئيس ديوان املوظفني العام، خبصوص تعديل املسمى الوظيفي للمذكورة، ومل يتم ذلك

 
 :متابعات اهليئة

وقامت باالجتماع مع مستشاري ديوان .  شكوى من املواطنة املذكورةاهليئة، تلقت ٢٣/٢/٢٠٠٥بتاريخ 
وظفني العام يف مقر الديوان بغزة، وذلك لالستفسار عن سبب عدم تعديل وضعها الوظيفي حسب األصول، امل

متت مناقشة شكوى املواطنة مع مستشاري الديوان، من خالل ملفها . أسوة بزمالء آخرين هلا يف نفس الظروف
داد هيكلية الوزارة، على أن تتم الوظيفي، وتبني أحقيتها يف تعديل وضعها وتسكينها، وذلك مبجرد أن يتم إع

.  مع ديوان املوظفني العاماهليئةمت إبالغ املواطنة بنتيجة متابعة . معاجلة تظلمها يف حينه، إذا مل يتم إنصافها
 مع مستشاري ديوان املوظفني العام خبصوص شكوى املواطنة، فتبني اهليئة، اجتمعت ١٦/١٠/٢٠٠٥بتاريخ 

 بإبالغ اهليئةقامت . ٤/٢٠٠٥عد تعديل مسماها الوظيفي، اعتباراً من شهر أنه قد مت تسكني املذكورة ب
 . على اجلهود املبذولةاهليئةاملواطنة مبا مت التوصل إليه، وتبني أنه بالفعل قد متت االستجابة لطلبها، وشكرت 
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من جمموع % ٥١بته شكوى، أي ما نس) ٢٢٣( ميدانيا، بلغ اهليئةيذكر أن عدد الشكاوى املغلقة اليت تابعتها 
 .الشكاوى املغلقة

 زيارات مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز التوقيف: عاشرا
 
 

نظم قانون مراكز اإلصالح والتأهيل األحكام القانونية إلنشاء املراكز واإلشراف عليها، واجلهة املخولة بإنشائها 
فقُّد املراكز وتفتيشها، والرعاية الصحية واخلدمات أو إلغائها، واجلهة اليت تتبع هلا، وكيفية قبول الرتالء فيها، وت

الطبية الالزمة، وحق الرتالء يف تقدمي أية شكوى أو طلب ألية جهة، وحظر حاالت استخدام األسلحة النارية 
من قبل أفراد املديرية العامة إال عند الضرورة، وتصنيف الرتالء، وتعليمهم وتثقيفهم، وتدريبهم وتشغيلهم، 

 . عقوبة، والزيارات، وغري ذلكوختفيض ال
 

إن الغرض من استعراض هذه العناوين هو التأكيد على أا واجبة التطبيق على مجيع الرتالء يف هذه املراكز دون 
وكذلك، وهو األهم، التأكيد على أن أي مراكز أخرى مل يتم تأسيسها مبوجب هذا القانون، هي مراكز . متييز

لتزام بالقانون، يؤدي إىل حرمان نزالئها من احلقوق واحلماية اليت نص عليها هذا كما أن عدم اال. غري قانونية
القانون، وبالتايل يعين خمالفة دستورية تتعلق حبق املواطن باملساواة أمام القانون، حيث ال جيوز أن يتمتع نزيل 

، يف حني يحرم منها نزيل باحلقوق الواردة يف القانون رد وجوده يف أحد مراكز اإلصالح املنصوص عليها
لذا، فإن مراكز اإلصالح والتأهيل الستة التابعة للشرطة هي مراكز . آخر يف املراكز اليت ال ختضع هلذا القانون

أما السجون واملراكز اليت ال ختضع . قانونية، وهي مراكز جنني ونابلس ورام اهللا وأرحيا والظاهرية وغزة
األمن الوقائي، املخابرات العامة، االستخبارات العسكرية، الشرطة :  التاليةللقانون، فهي اليت تتبع لألجهزة

 .البحرية، وأمن الرئاسة
 

قامت هذه األجهزة، منذ بداية إنشائها، باحتجاز عشرات املواطنني يف املراكز التابعة هلا، دون االستناد إىل أي 
لتوقيف يتواصل يف بعض هذه املراكز لسنوات، دون أن وكان ا. قانون، مما اعترب اعتقاالً تعسفياً يف كل األحوال

يتم عرض املوقوف على النيابة العامة، أو أي جهة قضائية أخرى، ودون أن تقوم أية جهة خمتصة بالتفتيش على 
 .هذه املراكز، باإلطالع على أوضاع املوقوفني فيها

 
 مت تقدمي العشرات من احملتجزين لدى على صعيد آخر، وهو األكثر خطورة واألكثر مساساً حبقوق املواطن،

تلك األجهزة، إىل حمكمة أمن الدولة، ومت نظر قضاياهم أمامها، وإصدار األحكام ضدهم، ومن بينها أحكام 
 وغريها من اهليئةلقد عكست هذه اإلجراءات مدى القلق الذي ظل ينتاب .  باإلعدام، وقد مت تنفيذ عدد منها

ق املواطن، إزاء األوضاع القانونية للمحتجزين لدى هذه األجهزة، وذلك إىل أن املؤسسات املعنية بأوضاع حقو
مت إلغاء حمكمة أمن الدولة ونيابة أمن الدولة، وإحالة القضايا املوجودة لديها إىل احملاكم النظامية، وإىل أن طلب 
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ني يف حماكم أمن الدولة، ، من وزير العدل، إعادة حماكمة املدان٢٢/٦/٢٠٠٥رئيس السلطة الوطنية، وبتاريخ 
 . واحملكوم عليهم باإلعدام، وحماكمتهم أمام حماكم مدنية

 
 أوضاع السجون والرتالء فيها بشكل مستمر، وذلك من خالل الزيارات الشهرية ملراكز اهليئةتتابع مكاتب 

التابعة لألجهزة األمنية، اإلصالح والتأهيل، التابعة للمديرية العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل، ومراكز التوقيف 
 :حيث يتم القيام باألنشطة التالية. رغم عدم قانونية هذه املراكز

 .تعبئة االستمارة اخلاصة مبركز اإلصالح والتأهيل ومراكز التوقيف .١
 .تعبئة االستمارة اخلاصة حبالة الرتالء واملوقوفني يف املركز .٢
نني احمللية، وخاصة قانون أصول احملاكمات مراقبة تطبيق ضمانات االعتقال والتوقيف وفقا للقوا .٣

 .اجلزائية الفلسطيين
 .الوقوف على طبيعة األوضاع الصحية للرتالء، ومراقبة اخلدمات الصحية املقدمة هلم .٤
 .تقدمي االستشارة القانونية للرتالء .٥
 . انتهاك حلق، أو جمموعة حقوقسجيل الشكاوى للرتالء يف حالة ت .٦
 .ملركزحل بعض القضايا مع إدارة ا .٧
 

 هلذه املراكز، حيث يتم الترتيب هلا مع القائمني اهليئة، مل يتم تسجيل أي عوائق أمام زيارات ٢٠٠٥خالل عام 
عليها، الذين، بدورهم، يقدمون التسهيالت الالزمة لكل زيارة، كما يتم الرد على استفسارات ومالحظات 

يذكر أنه بعد التغيري الذي طرأ على . ياً بعد كل زيارة خالل الزيارة، ومعاجلة بعض طلبات الرتالء ميداناهليئة
، سواء يف إمتام الزيارات، اهليئةاالستخبارات، تقوم اإلدارة احلالية بالتعاون مع / إدارة سجن الشرطة العسكرية

 فيما يتعلق بظروف السجن والرتالء، أو الرد على الشكاوى اليت تتعلق اهليئةأو الرد على استفسارات 
، قياسا مع األعوام اهليئةويعد ذلك تغرياً نوعياً يف سياسة اجلهاز جتاه عمل . زات بعض أفراد اجلهازبتجاو

 .السابقة
 

 : للرتالءاألوضاع القانونية واملعيشية
 يف مدى مالءمتها وجاهزيتها، سواء من حيث مساحة  ومراكز التوقيفتتفاوت مراكز اإلصالح والتأهيل

 على ،ولعل أهم ما يف ذلك هو واقع الرتالء. شراف عليها، أو توفُّر احتياجات الرتالء فيهااملراكز، أو طواقم اإل
 .املستويني القانوين واملعيشي

 
 :الناحية القانونية

فهناك اعتقاالت متت من جهات ال ينطبق . عتقال مل تراع بعض املتطلبات القانونية يف العديد من حاالت اال.١
عتقال يتم يف الكثري من احلاالت من قبل أجهزة أمنية غري جهاز منية، كما أن االعليها وصف األجهزة األ
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عتداء أثناء  تعرض العديد من املعتقلني للضرب واال، يضاف إىل ذلك.الشرطة، وأحيانا دون إبراز مذكرة اعتقال
 .عتقال والتحقيق لدى بعض األجهزة األمنيةمرحليت اال

 باملدد القانونية لعرض األشخاص احملتجزين على النيابة العامة، ، بعض احلاالت يف،عتقال مل تلتزم جهات اال.٢
 . وال مرة منذ احتجازهم،كما أن هناك بعض األشخاص مل يقابلوا وكيل النيابة

 . مل يعرض بعض املتهمني على احملاكم وال مرة منذ اعتقاهلم.٣
ضمن إذ يفترض عتقال، يف املراحل األوىل لال مل يتم احتساب مدد احتجاز األشخاص لدى بعض األجهزة .٤

 .مدة العقوبة احملكوم ا عند إصدار احلكم من قبل احملكمة
 .يعود ذلك يف الغالب ألسباب مادية.  مل يتم توكيل حمامني ملتابعة قضايا العديد من الرتالء.٥
 ، قانونا،ألحداث، ممن يتوجب بعض الرتالء ا، ومراكز التوقيف، يوجد يف بعض مراكز اإلصالح والتأهيل.٦

 .إحالتهم إىل إصالحيات خاصة مإمنا عدم استقباهلم داخل تلك املراكز، و
تبعد مكانيا عن مقر احملكمة اليت تنظر يف وتوقيف  جيري أحيانا توقيف بعض األشخاص يف مراكز إصالح .٧

، بينما ص يف مركز إصالح وتأهيل أرحيا مثل توقيف شخ،قضاياهم، مما خيلق نوعا من التباطؤ يف متابعة ملفام
 .القضية منظورة أمام حمكمة رام اهللاتكون 

عتقال العديد من األشخاص على خلفية سياسية دون مربر قانوين، ودون عرضهم على اجلهات يتم ا .٨
 . وبعضهم اآلخر منذ شهور،بعضهم منذ سنوات. القضائية

 صادرة عن ،على أوامر إفراج بالكفالةم على الرغم من حصوهل، واملوقوفني مل يتم اإلفراج عن بعض الرتالء .٩
ستمر احتجازهم بأوامر صادرة عن بعض اجلهات دون مسوغ قانوين، ومبا خيالف ي حيثاحملكمة املختصة، 

 .قرارات احملاكم املختصة
 

 :الناحية املعيشية
جيد للرتالء، كما يتم احملافظة على نظافة املراكز  توفر مراكز اإلصالح والتأهيل وجبات غذائية مبستوى .١

 لكن هناك صعوبات يواجهها بعض . وأيضا يتم توفري زيارات دورية لألهايل ومبواعيد حمددة.بصورة مستمرة
 .األهايل يف زيارام، بسبب بعد املسافة ما بني املركز الذي يتواجد فيه الرتيل ومكان سكناهم

كما ال يتم الفصل بني الرتالء املوقوفني .  ضيق املساحة وسوء التهوية واكتظاظ الرتالء تعاين بعض املراكز من.٢
 ومن جهة أخرى يتم يف بعض املراكز فصل الرتالء .والرتالء احملكومني من جهة، أو ذوي السوابق عن غريهم

 .منيني واجلنائينيالسياسيني عن غريهم، بينما ال يتم الفصل بني األ
 ال توجد عيادات أو مكان جمهز للفحص ضمن مبىن املركز ذاته، لكن هناك زيارات ، الطيب على املستوى.٣

ولوحظ أن بعض الرتالء يعانون من أمراض معينة . دورية يقوم ا أطباء من اخلدمات الطبية العسكرية للمراكز
، وعدم توفر مراكز حتتاج إىل عمليات جراحية، كما يعاين بعضهم من مشكلة اإلدمان على تعاطي املخدرات

 .لعالجهم من تلك اآلفة
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جتماعي، من قبل أخصائيني ومرشدين  يالحظ أيضا أن الرتالء يف املراكز يفتقدون إىل اإلشراف النفسي واال.٤
، وهو ما دفع اإلدارة العامة للسجون إىل استحداث دائرة لإلرشاد النفسي واالجتماعي خالل هذا جتماعينيا

 .العام
تتوفر يف مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية الستة القواعد الدنيا الواجب توفرها يف مراكز بشكل عام، ال 

ومن ناحية أخرى، . ١٩٩٨لسنة ) ٦(اإلصالح والتأهيل، اليت نص عليها قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم 
كز إصالح وتأهيل خاص بالنساء ال تتوفر مراكز إصالح وتأهيل يف عدد من احملافظات الفلسطينية، وال يتوفر مر

يف كافة أراضي السلطة الوطنية، وإمنا يتم احتجاز الرتيالت يف مركز إصالح وتأهيل مدينة نابلس بالنسبة للضفة 
كما مل تقم السلطة الوطنية بإنشاء أي من . الغربية، ومركز إصالح وتأهيل مدينة غزة بالنسبة لقطاع غزة

صالح وتأهيل، باستثناء مركز إصالح وتأهيل رام اهللا، حيث مت افتتاح مبىن جديد املراكز اليت أعلنتها كمراكز إ
ويف األغلب استخدمت هلذا الغرض بنايات أُقيمت زمن االحتالل اإلسرائيلي، أو االنتداب . خالل هذا العام

عليم الرتالء أيضا هناك قصور شبه تام لدى مراكز اإلصالح والتأهيل، يف تنفيذ برامج خاصة بت. الربيطاين
وكذلك قصور يف توفري العمل للرتالء يف هذه . وتثقيفهم، ومتكينهم من ممارسة بعض األلعاب الرياضية يف املركز

كما تفتقر بعض مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية إىل املكان املناسب الذي يسمح هلا بتصنيف . املراكز
كذلك كشفت العديد من االعتداءات اليت . هيل جننيالرتالء وفقا للقانون، خاصة يف مركز إصالح وتأ

تعرضت هلا مراكز اإلصالح والتأهيل عامة، عن وجود قصور حاد يف احلماية املتوفرة هلا، جنم عنه قتل وجرح 
 .عدد من الرتالء فيها

 
 مناذج شكاوى من واقع السجون الفلسطينية

 
 وغريها من أماكن احتجاز ، اإلصالح والتأهيل الدورية ملراكزا زيارااهليئة واصلت ،٢٠٠٥عام خالل 

 الظروف القانونية واملعيشية للرتالء يف تلك اهليئة وتابعت . سواء بعد االعتقال أو أثناء التحقيق،األشخاص
 وعدم وجود خروقات أو انتهاكات من شأا ، التحقق من مدى مراعاة املعايري القانونيةأجل من ،املراكز

 ، لتكون مراحل االعتقال أو التحقيق أو احملاكمة،نل، ومبا يضمن توفر املناخ والبيئة املناسبياملساس حبقوق الرتي
 ومتوافقة مع املعايري الدولية املتعلقة ، خالية من أية خمالفات ألحكام القانون الفلسطيين،أو قضاء فترة العقوبة

 .بالسجون والرتالء
 

كاوى اليت تقدم ا الرتالء، وميكن تقسيمها إىل شكاوى ذات طبيعة  أثناء زياراا العديد من الشاهليئةرصدت 
ومدى  مبدى مالءمة مراكز أو أماكن االحتجاز،  العامةتتعلق الشكاوى.  ذات طبيعة خاصةوأخرى ،عامة

 فهي ، اخلاصة الشكاوىأما. جتماعية والنفسية والتأهيلية للرتالءحتياجات الصحية واالجاهزيتها لتلبية اال
 ودون مراعاة األسس ، فهي إما تتعلق باالحتجاز يف ظروف غري واضحة،ستنادا ملا تقدم به الرتالءا و.عةمتنو
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باحلاجة إىل تغيري مكان تتعلق  أو ،حتجاز أو بإساءة املعاملة أثناء اال،حترام القرارات القضائيةا أو بعدم ،القانونية
 . أو بغري ذلك،حتجاز لظروف إنسانيةاال
 

 العديد من الشكاوى اليت تقدم ا الرتالء، وكانت اجلهات املشتكى عليها ٢٠٠٥ منذ بداية عام ةاهليئتابعت 
 شكاوى حول ردودا حول بعض الشكاوى، بينما مل تتلق ردودا اهليئةيف الغالب أجهزة أمنية، وقد تلقت 

يت تقدم ا الرتالء يف شكاواهم، أخرى، ومتيزت الردود أحيانا بتعاون اجلهة املشتكى عليها إجيابيا مع الطلبات ال
بعض مناذج الشكاوى اليت ملخص لفيما يلي  .نتهاك املدعى به من قبل الرتيلبينما جاءت بعض الردود لتربر اال

 : متابعتها من واقع السجون الفلسطينيةتمت
 
 .، حول احتجازه من قبل جهاز الشرطة دون مسوغ قانوين.) ع. س( شكوى املواطن .أ

 
 :شكوىوقائع ال

. س( قام أفراد من جهاز املخابرات العامة يف أرحيا باحتجاز املواطن ،٢٠٠٥يف األسبوع األول من شهر أيار 
 مت نقل املواطن إىل مديرية الشرطة يف أرحيا، ،يف األسبوع الثاين من ذات الشهر .دون وضوح أسباب ذلك) ع

طالب  .دف محاية حياته، دون رغبته بذلكحيث احتجز هناك بناء على قرار صادر من مدير عام الشرطة 
عتقال أو مة نسبت ا ودون مذكرة ،حتجازه مت دون مسوغ قانوينااإلفراج عنه بأسرع وقت لكون باملواطن 

 .حتجازعرض على أي جهة قضائية طيلة فترة االي مل هإليه، باإلضافة إىل أن
 

 :متابعات اهليئة
 مبديرية اهليئة  بنفس اليوم اتصلت.ة شقيقتهطبواس) ع. س(املواطن  شكوى اهليئة تلقت ،١٧/٥/٢٠٠٥بتاريخ 

 مدير عام الشرطة اهليئة خاطبت ،١٨/٥/٢٠٠٥بتاريخ  .حتجاز وظروفهشرطة أرحيا للتحقق من موضوع اال
 منه توضيح أسباب حتجاز للمواطن، طالبةًاخر مكان آخبصوص شكوى املواطن، بصفته املسؤول عن 

تصال مبكتب مدير عام الشرطة  مت اال،٢٢/٥/٢٠٠٥بتاريخ  .ا كان هناك مربر قانوين له وفيما إذ،حتجازاال
 بأن الشكوى قيد املتابعة، وسيكون هناك قرار بشأا خالل اهليئةبلغت ستفسار عن شكوى املواطن، حيث أُلال

 . بعد أن مت حتويل األمر إىل مدير شرطة حمافظة أرحيا واألغوار،فترة وجيزة
 

 :ملتابعةنتيجة ا
 مت اإلفراج عن املواطن ه يفيد بأن، ردا هاتفيا من مكتب مدير عام الشرطةاهليئة، تلقت ٢٣/٥/٢٠٠٥بتاريخ 
 . مت إبالغ عائلة املواطن بقرار اإلفراجوبناء عليه،. املذكور
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إفراج  بالرغم من حصوله على أمر ،حتجازه يف سجن رام اهللاستمرار ا، حول .)م. ع( شكوى املواطن .ب

 . صادر عن حمكمة بداية رام اهللا،بالكفالة
 

 :وقائع الشكوى
جز لديهم مدة يوم واحد،  واحت،من قبل شرطة الضواحي) م. ع( مت اعتقال املواطن ،٢/٢/٢٠٠٥بتاريخ 

 ،٦/٣/٢٠٠٥بتاريخ  .حيث نقل بعدها إىل نظارة شرطة رام اهللا، وبعدها إىل مركز إصالح وتأهيل رام اهللا
بتاريخ  .طن على أمر إفراج بالكفالة صادر عن حمكمة صلح رام اهللا، وأخلي سبيله بناء على ذلكحصل املوا

 وحتويله إىل النيابة العامة، حيث مت توقيفه إىل ،عتقاله ثانية من قبل شرطة الضواحيا مت إعادة ،٤/٤/٢٠٠٥
 حصل املواطن ثانيةً على ،٢٠/٤/٢٠٠٥بتاريخ  .حني انتهاء احملاكمة، ونقل إىل مركز إصالح وتأهيل رام اهللا

 يتم إخالء سبيله هذه املرة، حيث تبني بعد مراجعة ولكن ملأمر إفراج بالكفالة صادر عن حمكمة بداية رام اهللا، 
طالب املواطن اجلهة  . أن عدم تنفيذ أمر اإلفراج يعود لوجود قرار من وزير الداخلية ذا اخلصوص،إدارة املركز

 .ر اإلفراج الصادر عن احملكمةاملسؤولة بتنفيذ أم
 

 :متابعات اهليئة
 احملـامي   اهليئة خاطبت   ،٢٥/٥/٢٠٠٥بتاريخ   ).م. ع( شكوى املواطن    اهليئة تلقت   ،٢٣/٥/٢٠٠٥بتاريخ  

لحصول على نسخة من    لحتجاز، و ستمرار اال ا للتحقق من ظروف القضية وأسباب       ،وكيل الدفاع عن املواطن   
وزير الداخلية خبصوص شـكوى املـواطن،       السيد   اهليئة خاطبت   ،٦/٦/٢٠٠٥بتاريخ   .أمر اإلفراج بالكفالة  

 منـه توضـيح     طالبةً.  رغم حصوله على أمر قضائي بذلك      ه،بصفته اجلهة اليت أصدرت أمراً بعدم اإلفراج عن       
 ،جتماعاً مع نائب رئيس املخـابرات العامـة       ا اهليئة عقدت   ،١٩/٦/٢٠٠٥بتاريخ   .املربرات القانونية لقراره  

 .ناقشة األبعاد القانونية والقضائية ملوضوع الشكوى والرد عليهامل
 

 :نتيجة املتابعة
 أن عدم تنفيذ أمر اإلفراج ، يفيد رداً خطياً من نائب رئيس املخابرات العامةاهليئة، تلقت ١٥/٦/٢٠٠٥بتاريخ 

ا، وفداحة ردود األفعال جسامة اجلرمية واهتمام املستوى السياسي :  من بينها،بالكفالة يعود لعدة أسباب
 .الدولية واإلقليمية املتعلقة ا، وصدور قرار عن وزير الداخلية بإحالة املواطن للقضاء العسكري إلجراء حماكمته

بتاريخ  . مت إبالغ املواطن برد اجلهة املشتكى عليها،، وأثناء زيارة سجن رام اهللا١٦/٦/٢٠٠٥بتاريخ 
 . بنسخة عن رد اجلهة املشتكى عليها مت تزويد والد املواطن،٢٠/٦/٢٠٠٥
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 .، حول طلب نقله من سجن رام اهللا إىل سجن أرحيا لصعوبة زيارة األهل.)ع. م( شكوى املواطن .ج
 

 :وقائع الشكوى
 أرحيا، حيث صدر  يفتأهيلالصالح واإلوتوقيفه يف مركز ) ع. م(عتقال املواطن ا مت ،٨/١٠/٢٠٠٢بتاريخ 

 للنظر يف ، مت نقل املواطن إىل مركز إصالح وتأهيل رام اهللا،٢٠/٣/٢٠٠٥اريخ بت .الحقا حكم بإدانته
 فيه منذ ذلك التاريخ، مما جعل زيارة األهل له صعبة ا موجودوبقيستئناف على احلكم الذي صدر حبقه، اال

 .بسبب احلواجز العسكرية
 . من زيارته بصورة منتظمة حىت تتمكن أسرته،طالب املواطن بنقله من سجن رام اهللا إىل سجن أرحيا

 
 :متابعات اهليئة

 مدير اهليئة خاطبت ،١٦/٥/٢٠٠٥بتاريخ  و).ع. م( شكوى من املواطن اهليئة تلقت ،٩/٥/٢٠٠٥بتاريخ 
 . نقل املواطن إىل مكان قريب من سكن أسرتهعام مراكز اإلصالح والتأهيل يف احملافظات الشمالية، طالبةً

 
 :نتيجة املتابعة

 ، ردا خطيا من مدير عام مراكز اإلصالح والتأهيل يف احملافظات الشماليةاهليئة، تلقت ١٧/٥/٢٠٠٥بتاريخ 
 نقل املواطن إىل  فعال مت،٢٣/٥/٢٠٠٥بتاريخ  و.يفيد بأنه جيري التنسيق لنقل املواطن املذكور إىل سجن أرحيا

 .سجن أرحيا
 
 

 :احلق يف إجراءات قانونية عادلة: حادي عشر
 
 

فقد نصت املادة السابعة من . يق الدولية حلقوق اإلنسان احلق يف إجراءات قانونية وحماكمة عادلةكفلت املواث
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، على أن الناس مجيعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون يف حق التمتع حبماية 

قوق املدنية والسياسية هذا احلق، كذلك من العهد الدويل اخلاص باحل) ١٤(وفصلت املادة . القانون دومنا متييز
، احلق يف ٢٠٠٣كفلت القوانني احمللية الفلسطينية، ويف مقدمتها القانون األساسي الفلسطيين املعدل لعام 

 ).١١(حماكمة عادلة يف املادة 
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رة توقيف، يتضمن احلق يف إجراءات قانونية عادلة، حق املواطن يف عدم اعتقاله أو توقيفه تعسفيا، أي دون مذك
أو دون توجيه الئحة اام إليه، أو توجيه اام باطل أو غري جدي له، أو توقيفه لفترة تتجاوز الزمن الذي حدده 

ويشمل كذلك حق املواطن يف عدم اعتقاله على خلفية . القانون، دون عرضه على اجلهات القضائية املختصة
حمام أو بتعيني حمام من قبل احملكمة، واحلق يف زيارة سياسية، وعدم التفتيش دون مذكرة، واحلق يف توكيل 

 .األهل واحملامي، واحلق يف العناية الطبية داخل مكان احتجازه، واحلق يف الفصل بني املوقوفني
 

بالرغم من أن املواثيق الدولية والقوانني الوطنية، كالقانون األساسي وقانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين، 
اطن يف إجراءات عادلة، إال أن املمارسات العملية أثبتت أن بعض أجهزة األمن الفلسطينية كفلت حق املو

تستخف بصورة عامة ذا احلق، وليس أدل على ذلك من استمرار احتجاز املواطنني لفترة زمنية طويلة، خالفا 
وجيه الئحة اام إليهم، أو للنصوص الواردة يف القانون، أو احتجازهم يف مراكز توقيف غري قانونية، أو دون ت

حرمان ذويهم من زيارم، أو عدم االكتراث بالظروف املعيشية اليت تصون كرامتهم البشرية داخل مراكز 
 .التوقيف

 
وتنفيذمها خارج نطاق القانون، من . إن القبض والتوقيف من أكثر املوضوعات أمهية ملا ميثالنه من سلب للحرية

وال جيب االكتفاء مبعاقبة األشخاص الذين . اطنني، وأمنهم وسالمتهم وحريتهمشأنه أن يلحق ضرراً باملو
 .ينفذون هذا اإلجراء، بل جيب تعويض الشخص الذي خضع للقبض والتوقيف دون إجراءات قانونية صحيحة

 
قبض ، اإلجراءات الواجب اختاذها يف ال٢٠٠١لسنة ) ٣(تنظم مواد قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم 

من ) ٢٩(فقد جاء يف املادة . على املتهم، ويف مذكرات احلضور واإلحضار، ويف التوقيف واحلبس االحتياطي
ال جيوز القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من اجلهة املختصة بذلك قانوناً، كما جتب (القانون املذكور أنه 

 ). معاملته مبا حيفظ كرامته، وال جيوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً
 

أما بالنسبة للتوقيف، ومن خالل النظر إىل النصوص القانونية يف قانون اإلجراءات اجلزائية، فيالحظ أن هذا 
قانون (القانون حد من صالحيات النيابة والشرطة واألجهزة األمنية األخرى اليت منحها هلا القانون القدمي 

حيث أن القانون . ا السلطة التقديرية يف مسألة التوقيف، الذي كان يعطيه)أصول احملاكمات اجلزائية األردين
اجلديد أعطى احملكمة صالحية السلطة التقديرية يف مسألة التوقيف، وذلك ملا هلذه املسألة من أمر هام يتعلق 

يذكر أن ). املتهم بريء حىت تثبت إدانته(بسلب حرية املواطن، إذ أن القاعدة القانونية املعروفة تقول بأن 
توقيف هو إجراء وتدبري احترازي شرع من أجل احلفاظ على املصلحة العامة، وعلى مصلحة سري التحقيق ال

إذا اقتضت إجراءات (من القانون املذكور، واليت نصت على أنه ) ١١٩(وهذا ما جاء يف املادة . وسريته
يابة أن يطلب من قاضي الصلح التحقيق استمرار توقيف املقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة، فلوكيل الن

 ).متديد التوقيف ملدة ال تتجاوز مخسة عشر يوماً
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جتدر اإلشارة إىل أنّ صالحية الشرطة يف التوقيف ال تتجاوز مدة أربع وعشرين ساعة، حيث ال جيوز هلا أن 

وإذا . كورمن القانون املذ) ١٠٧(تستمر يف توقيف أي شخص دون الرجوع إىل النيابة، وذلك مبوجب املادة 
رأت النيابة ضرورة استمرار التوقيف ملقتضيات التحقيق، فإا تطلب من قاضي الصلح متديد التوقيف ملدة 

يوماً، وذلك بعد مساع أقوال ) ٤٥(أما قاضي الصلح، فال جيوز له توقيف املتهم ألكثر من . مخسة عشر يوماً
ومل . النائب العام أو أحد مساعديه إىل حمكمة البدايةكل من املوقوف وممثل النيابة، وبناًء على طلب يقدم من 

يعط القانون سلطة مطلقة للمحكمة والنيابة يف موضوع التوقيف، فقد جاء يف القانون املذكور أنه يف حالة عدم 
 . إحالة النيابة املتهم إىل احملكمة املختصة خالل ستة أشهر من توقيفه، يفرج عنه فوراً

قانون حقوقاً للمتهم املوقوف، منها حق االتصال بذويه، وحق االتصال مبحام، من جهة أخرى، أعطى ال
. ، وأماكن التوقيف املخصصة لذلك حسب القانون)السجون(واقتصار التوقيف على مراكز اإلصالح والتأهيل 

صة، على كما أنّ القانون حظر على مأمور املركز قبول أي إنسان فيه، إال مبقتضى أمر موقع من السلطة املخت
 :نالحظ ما يلي) ٧(وباستعراض اجلدول رقم . أن ال يبقيه يف املركز بعد املدة احملددة ذا األمر

 
 )االعتقال التعسفي(االعتقال دون مذكرة توقيف أو مذكرة اعتقال . ١
 

رة يقصد باالعتقال التعسفي احتجاز املواطن دون مراعاة اإلجراءات القانونية، مثل اعتقال شخص دون مذك
صادرة عن النيابة العامة أو القضاء، واالعتقال الذي يتجاوز املدد القانونية احملددة يف التشريعات، واالعتقال 

 .على خلفية االنتماءات السياسية واحلزبية
 

، حول االعتقال دون اهليئة ارتفاعا متزايدا يف الشكاوى اليت تلقتها ٢٠٠١ إىل ١٩٩٥شهدت األعوام ما بني 
 اخنفاضا يف عدد الشكاوى ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٢بينما شهدت األعوام ما بني . يف، أو مذكرة اعتقالمذكرة توق

يعود هذا األمر يف الغالب إىل زيادة الوعي القانوين لدى أفراد أجهزة األمن، مما شكل اخنفاضا .  الواردة للهيئة
ري مقار األجهزة األمنية، مما أدى إضافة إىل عامل آخر، وهو اندالع انتفاضة األقصى وتدم. يف عدد الشكاوى

من أمثلة الشكاوى اليت تتعلق باالعتقال دون مذكرة توقيف أو  .إىل اخنفاض عدد الشكاوى الواردة عليها
 يف مدينة أرحيا دون حول اعتقاله من قبل جهاز الشرطة الفلسطينية) ع. س(مذكرة اعتقال، شكوى املواطن 

 األمر توجه له أي مة، أن بقرار من وزير الداخلية دون أسابيعلعدة ذكور ملفقد اعتقل املواطن ا .مسوغ قانوين
    . عنهاإلفراج اجلهات املسؤولة حول املوضوع فتم اهليئةوقد خاطبت . الذي احلق به ضرراً مادياً ومعنوياً

 
 عدم تقدمي الئحة اام، وعدم عرض املوقوفني على اجلهات القضائية املختصة. ٢
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ضع على عدم تقدمي الئحة اام حبق املعتقلني، وعدم عرض املوقوفني على اجلهات القضائية، كما هو ينطبق الو
حيث شهد النصف األول من عمر السلطة . احلال بالنسبة لالعتقال دون مذكرة توقيف، أو مذكرة اعتقال

 ونقصد هنا باجلهات .٢٠٠١الوطنية ارتفاعا يف هذه احلاالت، يف حني اخنفضت األعداد ابتداًء من عام 
 بعدممن أمثلة الشكاوى اليت تتعلق  . .احملاكم على اختالف درجاا، إضافة إىل النيابة العامة: القضائية املختصة

) ل. م(، شكوى املواطن تقدمي الئحة اام، وعدم عرض املوقوفني على اجلهات القضائية املختصة
 فقد قام .ة غزة دون عرضه على اجلهات القضائية املختصةحول اعتقاله من قبل جهاز االستخبارات يف مدين

 إال ذويه عن مكان اعتقاله إبالغجهاز االستخبارات العسكرية باعتقال املواطن املذكور من مكان عمله ومل يتم 
  يتمأن ملدة تزيد عن اهلرين دون أيضابعد شهرين من االعتقال، وعند قيام شقيقه بزيارته يف السجن مت اعتقاله 

   .  على اجلهات القضائية املختصةعرضهما
 
 االعتقال السياسي. ٣
 

وهو االعتقال الذي يتم تنفيذه من قبل السلطات حبق أفراد أو مجاعات على خلفية املواقف السياسية، أو 
نسان، ملا ويعترب االعتقال السياسي جتاوزا ملبادئ القانون الدويل حلقوق اإل. االنتماءات احلزبية املخالفة للقانون

ميثله من خرق للحريات واحلقوق اليت كفلتها املواثيق الدولية، وقي مقدمتها احلق يف حرية الرأي والتعبري، واحلق 
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ) ٩(من اإلعالن العاملي، واملادة ) ١٩(املادة (يف احلرية واألمان الشخصي 

 ).املدنية والسياسية
 

 السياسي مواطنني من خمتلف التنظيمات الفلسطينية املعارضة وغري املعارضة، ونشطاء مشلت محالت االعتقال
ويالحظ أن االعتقال كان يتم دون إبراز مذكرة توقيف، أو . ميدانيني وأكادمييني، وطالب جامعات وغريهم

 حبقهم لوائح كما مل يتم عرض املعتقلني على اجلهات القضائية املختصة، ومل تصدر. مذكرة إحضار للمعتقل
ويستمر اعتقال السياسيني . اام، كما متت االعتقاالت من قبل أجهزة األمنية ال متلك صالحية اعتقال املواطنني

أما . عدة أسابيع، أو عدة أشهر، وأحيانا يستمر أكثر من سنة، وال يعرف املعتقل املدة اليت سيقضيها يف التوقيف
 . يتم إال بناء على قرار رئاسياإلفراج عن املعتقلني السياسيني، فال

 
وعمليات االعتقال السياسي تتم بشكل فردي من خالل اعتقال أشخاص معينني، أو بشكل مجاعي كحمالت 

واألخطر من ذلك، استمرار احتجاز املواطنني . االعتقال اليت تعقب أحداثا حمددة، أو تواكب مناسبات معينة
 . رغم صدور قرارات قضائية باإلفراج عنهم

 
 أن عددا من املعتقلني السياسيني يعانون من أمراض مزمنة، واخلدمات الطبية اليت اهليئةلوحظ من خالل زيارات 

كذلك يؤثر االعتقال على . توفرها إدارة السجن ال تكفي لعالج بعض احلاالت اليت حتتاج إىل عناية خاصة
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ماعية بصرف خمصصات مالية للمعتقلني أوضاع املعتقلني االقتصادية، إذ ال تقوم وزارة الشؤون االجت
السياسيني، على غرار املعتقلني يف السجون اإلسرائيلية، كما يقوم ديوان املوظفني العام بوقف رواتب املعتقلني 

 .السياسيني الذين يعملون يف مؤسسات السلطة
 

الوطنية الفلسطينية، ويف حال وال يتم اإلفراج عن املعتقلني السياسيني إال بقرار من اجلهات العليا يف السلطة 
 .صدور قرار قضائي باإلفراج عن أحد املعتقلني، فان القرار ال ينفذ إال بعد موافقة تلك اجلهات

 
، يالحظ أن أعداد الشكاوى على خلفية االعتقال السياسي متفاوتة، فقد شهدت )٧(من خالل اجلدول رقم 

 املعتقلني السياسيني، يف حني شهدت سنوات انتفاضة األقصى السنوات األوىل من قيام السلطة تصاعدا يف أعداد
 تصاعد موجة االعتقال السياسي من جديد، خاصة يف ٢٠٠٥وقد لوحظ خالل عام . تراجعا يف تلك األعداد

 ما اهليئةصفوف حركة اجلهاد اإلسالمي، ويف صفوف األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، حيث رصدت 
، باالعتقال السياسيمن أمثلة الشكاوى اليت تتعلق . تقال سياسي خالل هذا العام حالة اع٨٥يزيد عن 
والسجن يف مركز إصالح وتأهيل أرحيا  األقصى وكتائب شهداء اإلسالميعدد من نشطاء اجلهاد شكوى 

 .   السياسيمعلى خلفية انتمائهالعسكري 
 
 )التهم امللفقة(االامات الباطلة . ٤
 

 وحىت عام ١٩٩٩أن حاالت االام الباطلة وتلفيق التهم، شهدت تصاعدا ما بني عام ) ٧(يبني اجلدول رقم 
من أمثلة الشكاوى اليت تتعلق . ٢٠٠٥، يف حني بدأ العدد بالتراجع يف األعوام الالحقة، وحىت عام ٢٠٠١

شرطة الفلسطينية حول توقيفه من قبل جهاز ال) ح. ع(، شكوى املواطن )التهم امللفقة( باالامات الباطلة 
 .  بتهمة حديثه إلذاعة حملية حول دور الشرطة

 
 احلق يف زيارة األهل . ٥
 

متنع األجهزة األمنية أحيانا قيام األهل بزيارة ذويهم حبجج متعددة، إما خلطورة التهمة، أو خوفا من نقل 
 هذا املوضوع، يتبني تفاوت ومن خالل متابعة الشكاوى اليت وردت للهيئة يف. معلومات للخارج، أو لغري ذلك

من أمثلة . حاالت املنع من سنة إىل أخرى، علما أن الفترة األخرية شهدت اخنفاضا بالنسبة لفترات سابقة
) ب. م( شكوى املواطن السماح لألهل بزيارة ذويهم يف مراكز التوقيف، بعدمالشكاوى اليت تتعلق 

 املواطن املذكور مت اعتقاله من قبل .ة العامةلى طلب من النيابحول عدم السماح ألهله وحملاميه بزيارته بناء ع
   .  منعوا من زيارته لفترة طويلةأهله أن إالشرطة اخلليل بتهمة القتل ورغم اعترافه بالتهمة املوجهة له 
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 الفصل بني السجناء ونقلهم. ٦
 

صنف الرتالء داخل املركز، وأن ، على أن ي)٢٥(نص قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيين يف املادة 
لكن، ونظرا لضيق املساحات يف مراكز . يوزعوا على أقسام منفصلة، بالقدر الذي تسمح به ظروف كل مركز

اإلصالح والتأهيل، ومراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية، فان إمكانية الفصل بني السجناء غري ممكنة يف كثري 
كما أن الفترة األخرية شهدت نقل العديد من الرتالء . ود مراكز خاصة للنساءمن األحيان، إضافة إىل عدم وج

إىل مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم، حبجة توفري احلماية هلم، مما أدى إىل صعوبة يف زيارة ذويهم بسبب 
ن كما أدى ذلك إىل التأخري يف نظر قضاياهم، بسبب وجودهم يف أماك. احلواجز العسكرية وبعد املسافات

، شكوى الفصل بني السجناء وعدم نقلهم بعدممن أمثلة الشكاوى اليت تتعلق . بعيدة عن أماكن حماكمتهم
 إصالح وتأهيل أرحيا إىل ملركز رام اهللا وذلك حىت يتمكن أهله من حول عدم نقله من مركز) ع. ج(اطن املو

 رام اهللا قبل وتأهيل إصالح يف مركز طويلةاملواطن املذكور من سكان مدينة رام اهللا وقد مكث مدة . زيارته
 أرحيا النظر يف قضيته من قبل حمكمة رام اهللا لصعوبة نقله من أخر الذي األمر، أرحيا وتأهيل إصالحنقله ملركز 

 . رام اهللاإىل
  
 احلق يف العناية الطبية. ٧
 

كزية، ويعود ذلك إىل ضعف تفتقر غالبية مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز التوقيف إىل وجود عيادات طبية مر
على الرغم من ذلك تتوىل اخلدمات الطبية العسكرية مهام اإلشراف على الظروف الصحية للرتالء، . اإلمكانيات

، بالعناية الطبية داخل مراكز االعتقالمن أمثلة الشكاوى اليت تتعلق . من خالل زيارات دورية للمراكز
 اخلدمة الطبية له داخل مكان احتجازه لدى جهاز االستخبارات حول مطالبته بتقدمي) س. ع(شكوى املواطن 

 اجتياح منطقة أثناء بعيار ناري إصابتهاملواطن املذكور يعاين من وضع صحي صعب نتيجة . العسكرية يف غزة
   .سكناه من قبل قوات االحتالل، رغم ذلك مل تقدم له الرعاية الطبية الالزمة

 
 التفتيش دون مذكرة. ٨
 

 األحيان، تقوم األجهزة األمنية باقتحام املنازل أو املكاتب اخلاصة باملواطنني، خصوصا بالنسبة يف بعض
كما تصادر أشياء . للمعتقلني السياسيني، دون إذن خطي مسبق من النيابة العامة، ودون مراعاة حلرمة املكان

من أمثلة . رة اخنفضت يف اآلونة األخريةكثرية ال يتم إعادا أو توثيقها يف أغلب األحيان، إال أن هذه الظاه
 باقتحام حول قيام جهاز األمن الوقائي) ع. ن(، شكوى املواطن بالتفتيش دون مذكرةالشكاوى اليت تتعلق 

    .ومصادرة جهاز كمبيوتر  خاص به  دون إبراز أي مذكرة بالتفتيشوالعبث يف حمتوياته   والقيام بتفتيشهبيته
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 وإساءة املعاملةالتعذيب : ثاين عشر
 
 

) ٣٧/٢(من القانون األساسي، واملادة ) ١٣(املادة (كفلت القوانني احمللية احلماية من التعذيب أو إساءة املعاملة 
حيث يعترب التعذيب، بكافة ). من قانون اإلجراءات اجلزائية) ٢١٤(من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل، واملادة 

واثيق الدولية اخلاصة مبعاملة احملتجزين والسجناء، خصوصا اتفاقية مناهضة أشكاله، خمالفا لالتفاقيات وامل
كما جترم قوانني العقوبات . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 .السارية يف الضفة الغربية وقطاع غزة التعذيب، وتعتربه جرمية معاقباً عليها
 

ة التعذيب وإساءة املعاملة، وإعالن املسؤولني يف السلطة التنفيذية مرارا حترميه وجترميه، إال أنه ال ورغم خطور
تتوفر لدى األجهزة األمنية تعليمات صارمة متنع حدوثه، أو آلية واضحة وفعالة للتحقيق يف شكاوى املعتقلني، 

 .من تعرضهم إلساءة املعاملة أو التعذيب
 

 ال ترقى إىل املستوى املطلوب، فأحيانا تتجاوب تلك األجهزة، حبيث يتم اهليئةمنية مع إن جتاوب األجهزة األ
لكن يف حاالت كثرية، . إحالة األشخاص املتهمني بارتكاب إساءة املعاملة للتحقيق، ويتخذ حبقهم إجراء تأدييب

ويف بعض . اءات املشتكيال يتم إجراء أي حتقيق جاد، ويكون الرد مقتضبا، تتردد فيه عبارة ال صحة الدع
األحيان، يقوم اجلهاز األمين بالتغطية على املتسببني يف إساءة املعاملة، من خالل منع زيارة املوقوف، إىل أن 

 .تزول عنه أثار إساءة املعاملة
 

ميكن اعتبار جزء من حاالت التعذيب جتاوزات فردية من قبل العاملني يف األجهزة األمنية، قاموا ا خالفا 
 خبصوص هذه القضايا، اهليئةوعادة تتم االستجابة ملراسالت . للتعليمات أو التوجيهات الشفوية الصادرة إليهم

 وتتم حماسبة املتسببني عن اإلساءة ومعاقبتهم، لكن هناك جزء ال يستهان به من حاالت إساءة املعاملة، يصر
 . اتات أخرى، تشري بوضوح إىل وقوعهااجلهاز األمين على إنكارها، رغم وجود تقارير طبية، أو إثب

 
وقد شهدت األعوام .  حالة٩٣٨ حوايل ٢٠٠٥ -١٩٩٦بلغ عدد حاالت التعذيب وسوء املعاملة منذ عام 

 حول التعذيب وسوء املعاملة، حيث اهليئة، تصاعدا يف عدد الشكاوى اليت تلقتها ١٩٩٩ ولغاية عام ١٩٩٦
 :كانت األعداد على النحو التايل

  شكوى٧١: ١٩٩٦عام 
  شكوى٩١: ١٩٩٧عام 
  شكوى١٥٤: ١٩٩٨عام 
  شكوى١٦٤: ١٩٩٩عام 
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 : تراجعا يف عدد الشكاوى الواردة للهيئة، وذلك على النحو التايل٢٠٠١ و٢٠٠٠مث شهد العامان 
  شكوى١٣٥ : ٢٠٠٠عام 
  شكوى ٦٢: ٢٠٠١عام 

 : على النحو التايل٢٠٠٤ و٢٠٠٣مث عاد العدد ليتصاعد يف عامي 
  شكوى٥٣: ٢٠٠٣عام 
  شكوى١١٦: ٢٠٠٤عام 

 ٢٠٠٥مث اخنفض العدد يف عام 
 

 حاالت الوفاة يف مراكز التوقيف بسبب التعذيب
 

شهدت األعوام األوىل من عمر السلطة الوطنية، ارتفاعا يف عدد الوفيات داخل مراكز التوقيف، حيث بلغت 
خنفض العدد ليصبح حالة واحدة يف وبعد ذلك ا. ١٩٩٧حاالت يف عام ) ٧(، و١٩٩٦حاالت يف عام ) ٦(

، يف حني مل تسجل أي حالة يف ٢٠٠١حاالت يف عام ) ٤(مث ارتفع إىل . ٢٠٠٠ و ١٩٩٩كل من عامي 
 .٢٠٠٤ و ٢٠٠٣عامي 

 
، اندالع انتفاضة ٢٠٠٢ و ٢٠٠١من أهم األسباب اليت أدت إىل اخنفاض أعداد الشكاوى يف العامني و

منية، ومراكز االعتقال، ومراكز اإلصالح والتأهيل، من قبل قوات االحتالل، األقصى، وتدمري مقار األجهزة األ
 .األمر الذي أدى إىل شلل السلطة الوطنية بشكل عام، واألجهزة األمنية بشكل خاص

 
 مراحل التعذيب وسوء املعاملة

 
. هلا، بدرجات متفاوتةقامت مجيع األجهزة األمنية مبمارسة التعذيب وسوء املعاملة يف مراكز التوقيف التابعة 

 :حيث ميارس التعذيب وسوء املعاملة يف ثالث مراحل، هي
يتم يف هذه املرحلة اللجوء إىل وسائل عنيفة، حيث يتم استخدام األيدي يف غالب األمر، : مرحلة االعتقال. ١

قل، وليس احلصول على ويكون الدافع هلذه املعاملة هو استنكار وامتعاض أفراد األمن للجرمية اليت ارتكبها املعت
 .معلومات حول اجلرمية

متارس يف هذه املرحلة أشد وأعنف املمارسات، وتستخدم أكثر الوسائل شدة من أجل : مرحلة التحقيق. ٢
 .انتزاع االعتراف من املعتقل

يه من قبل بعد اعتراف املعتقل بالتهم املوجهة إليه، أو احلكم عل): التوقيف أو احلكم(مرحلة ما بعد التحقيق . ٣
 .القضاء، متارس حبقه أساليب خمتلفة من إساءة املعاملة، ويكون اهلدف منها النفور من العمل الذي قام به املعتقل
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 أمناط ووسائل التعذيب وسوء املعاملة
 

فقد تراوح بني الوفاة والضرب واإليذاء اجلسدي، وبني الضغط . ال يوجد شكل حمدد للتعذيب أو سوء املعاملة
أما الوسائل املتبعة . سي والشتم، إىل حد وصل إىل الطلب من املعتقل شرب البول، ووضع القاذورات عليهالنف

يف إساءة املعاملة، فقد تعددت لتشمل الضرب على اجلسم، واإلجبار على الوقوف لفترات طويلة، واحلرمان من 
تايل، باإلضافة إىل الشبح والفلقة والتعليق يف النوم، ورش اجلسد العاري للمعتقل باملاء الساخن والبارد بشكل مت

 . السقف واحلرق بالسجائر، وحلق الشعر أو تغطية الرأس، والضرب بالعصي بسلك كهرباء
 

كما شهدت الفترة األخرية تغيرياً يف أدوات إساءة املعاملة، حبيث ال تظهر هذه األدوات آثاراً على اجلسم أو 
 . وسائل ضغط نفسية، أمهها التهديد والترهيب واستخدام السب والشتمتثري شكوكا، إذ يتم اللجوء إىل

 
، يظهر أن أجهزة األمن الفلسطينية اتبعت أسلوبني يف إساءة املعاملة اهليئةمن خالل الشكاوى اليت تابعتها 

ين هو األول هو أسلوب التعذيب اجلسدي، كالضرب املربح، والشبح املتواصل بأشكال خمتلفة، والثا: والتعذيب
 .أسلوب التعذيب النفسي، كاحلبس االنفرادي لفترات طويلة، والعزل عن العامل اخلارجي، واحلرمان من الزيارة

 
 ضحايا التعذيب

 
 للشكاوى، تبني أن غالبية املعتقلني على جرائم خطرية، قد تعرضوا للتعذيب وسوء اهليئةمن خالل متابعة 

ها مع املتهمني بالتعاون مع االحتالل، ومع أصحاب اجلرائم األخالقية املعاملة، لكن بدرجات متفاوتة، كان أعنف
 .إضافة إىل أن املعتقلني السياسيني تعرضوا ألشكال خمتلفة من إساءة املعاملة. واملاسة بالشرف

 
 مناذج لبعض شكاوى سوء املعاملة والتعذيب

 
استدعاء املواطن املذكور إىل مركز ، مت ٢٠/٨/٢٠٠٥، اليت تتلخص بأنه بتاريخ )س. ف( شكوى املواطن .١

جهاز األمن الوقائي يف مدينة رام اهللا، ونقل بعد ساعة واحدة إىل مقر اجلهاز يف رام اهللا التحتا، حيث احتجز يف 
أثناء التحقيق معه حول ظروف وفاة أخيه، تعرض إلساءة املعاملة من قبل أفراد . زنزانة ملدة ساعة ونصف

واطن على الوجه واألذن اليسرى، مما أدى إىل حدوث أمل شديد وضعف يف حاسة اجلهاز، حيث مت ضرب امل
نقل يف ذات اليوم إىل نظارة شرطة عني مصباح، ويف اليوم التايل إىل نظارة شرطة الضواحي، حيث . السمع

جلهات  الشكوى مع ااهليئةتابعت . نقل لدى وصوله إىل مستشفى رام اهللا، ومت فحصه ووصف الدواء الالزم له
 ردا جاء فيه أنه مت توقيف املذكور بتهمة التسبب مبوت أحد أشقائه، ١٤/٩/٢٠٠٥املختصة، فتلقت بتاريخ 

ومتت إحالته إىل جهة االختصاص يف املباحث اجلنائية يف نفس اليوم، ومل يتعرض . باإلضافة لتعاطيه مواد خمدرة
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تعتمد على أي حتقيق، أو تشكيل أي جلنة لتقصي بشكل عام، كان الرد من الردود النمطية، اليت ال . للضرب
 .اهليئةاحلقيقة، والتأكد من صحة االدعاءات، أو نفيها، األمر الذي يقلق 

 
، من قبل أفـراد     ٥/٦/٢٠٠٥اليت تتلخص بأن املواطن املذكور مت اعتقاله بتاريخ         ،  )م. م( شكوى املواطن    .٢

نقل بعد ذلك ملقر اجلهـاز يف أم  .  الذهيب يف قرية برهامجهاز األمن الوقائي، من مكان عمله يف مطحنة القمح      
نقل بعد ذلك إىل    . الشرايط، ومكث فيه مدة ساعتني، مت خالهلا التحقيق معه حول شبهة سرقة خزينة املطحنة             

 يوماً، وتعرض خالل التحقيق معـه إلسـاءة         ١٩مقر جهاز األمن الوقائي يف رام اهللا التحتا، حيث مكث فيه            
ن قبل أفراد اجلهاز، حيث مت إجباره على الوقوف مدة ساعتني على احلائط، واجللوس بوضع صـعب               املعاملة م 

 .مدة ساعة ونصف حتت طاولة، إضافة إىل تغطية العينني والضرب بالعصي واأليدي على أحناء خمتلفة من اجلسم
 
، من قبل أفـراد     ١/٨/٢٠٠٥ اليت تتلخص بأن املواطن املذكور مت اعتقاله بتاريخ       ،  )غ. م( شكوى املواطن    .٣

أفاد املواطن  . جهاز األمن الوقائي من مكان عمله يف قرية بلعني، مث احتجز يف مقر اجلهاز لغايات التحقيق معه                
 .أن احتجازه مت دون إتباع اإلجراءات القانونية، وأنه مل يعرض على أية جهة قضائية حىت اليوم

 
، من قبل جهاز    ٩/٢/٢٠٠٥ملواطن املذكور مت اعتقاله بتاريخ      اليت تتلخص بأن ا   ،  )ر. ج( شكوى املواطن    .٤

األمن الوقائي، وأنه مت توقيفه يف مقر اجلهاز يف أم الشرايط ملدة تزيد عن الشهر، للتحقيق معه حول شبهة سرقة        
تدعى أفاد املواطن أنه أثناء توقيفه مت التحقيق معه ملدة سبعة عشر يوماً متواصلة، حيث كان يس               . مسجل سيارة 

ثالث مرات يومياً، ويتعرض للضرب بأسالك الكهرباء والعصي، مث نتج عن ذلك كسر أحد أصابع يده اليمىن،    
وبسبب سوء حالته، نقل إىل املستشـفى، حيـث مت فحصـه       . إضافة إىل سكب الشاي الساخن على جسمه      

 قبل نقله إىل املستشفى     تعرض للتهديد . ومعاينته من عدة أطباء، وتبني وجود رضوض يف صدره وفمه ورجليه          
 .ملنعه من اإلفادة بأنه تعرض للضرب يف املركز، أو من قبل أفراد اجلهاز
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 نتائج وتوصيات
 
 

، ازديادا ٢٠٠٥يلمس القارئ حلالة حقوق املواطن الفلسطيين، وتوزيع الشكاوى اليت وردت للهيئة خالل عام 
وقد تركزت الشكاوى يف اال .  اال املدينواضحا يف عدد الشكاوى عن األعوام السابقة، خصوصا يف

األمين يف إساءة املعاملة، وعدم مراعاة اإلجراءات القانونية يف االعتقال والتوقيف، بينما تركزت يف اال املدين 
وقد لوحظ خالل هذا العام ازدياد يف تعاون وجتاوب . يف تقدمي اخلدمات العامة، وشؤون الوظيفة العامة

 .، خاصة من قبل اجلهات األمنيةاهليئةملشتكى عليها مع اجلهات ا
 

 بصورة واسعة خالل هذا العام، باملقارنة مع أعوام سابقة، يف اهليئةأسهمت آلية التحقيق امليداين اليت بدأا 
 كديوان مظامل، ويف الوصول إىل حلول ناجعة وسريعة، ويف كثري من األحيان، مرضية ملختلف اهليئةتعزيز دور 

 . يف املتابعة والتحقيقاهليئةاألطراف ذات العالقة بالشكوى، وهو ما تطلب جهدا أكرب من العاملني يف 
 

حتسناً يف جماالت ومن خالل متابعة الشكاوى  ٢٠٠٥بوجه عام، شهدت حالة حقوق املواطن خالل عام 
اض حاالت االختفاء القسري، من األمثلة اإلجيابية اخنف. معينة، يف حني شهدت بعض احلقوق انتهاكا متزايدا

وحاالت التعذيب، وهذا يشري إىل بذل بعض اجلهات الرمسية جهداً حقيقياً باجتاه وقف االنتهاكات، ومساءلة 
 .ومن األمثلة على تزايد االنتهاكات زيادة حاالت االعتقال السياسي. من يقفون وراءها

 
 تزال غري واعية ألمهية احترام اختصاصات النيابـة       من املالحظ أيضا أن بعض األجهزة واملؤسسات الرمسية، ال        

ومن جهة أخرى، . العامة، مما انعكس سلبا على ممارسة النيابة ملهامها، إضافة إىل عدم احترام القرارات القضائية
ال تزال النيابة العامة ال تقوم بدورها املطلوب، باعتبارها اجلهة صاحبة االختصاص األصيل يف قضايا االعتقال                

كذلك فـإن آليـات     . والتوقيف دون أي مربر، خاصة صالحيات االستجواب، وإصدار املذكرات القانونية         
الرقابة على أداء األجهزة األمنية، وسبل رفع كفاءا، حباجة إىل مزيد من التنظيم والتفعيل، وذلـك ملنـع أي                  

 .إجراءات تعسفية قد ترتكبها حبق املواطنني
 

، يوضح عالقتها باملؤسسات الرمسية، ويؤكد على اختصاصها يف التحقيق "قانون"ة إن وجود إطار تشريعي للهيئ
يف شكاوى املواطنني، مبا يلزم كافة اجلهات الرمسية بالرد على كافة التساؤالت، والتعاون يف معاجلة شكاوى 

 هذه املؤسسات لدور  حتسناً يف مدى تفهماهليئةمع ذلك، تلمس . املواطنني، هو ضرورة ملحة يف املرحلة املقبلة
 واختصاصها، كما تلمس استعداداً لدى معظمها للتعاون مبهنية عالية، وصوالً إىل توفري احلماية الالزمة اهليئة

 . حلقوق املواطن
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 ١٠٠ 

بغرض تعزيز حالة حقوق املواطن الفلسطيين، ووقف االنتهاكات الواقعة من قبل أجهزة ومؤسسات السلطة 
 : مبا يلياهليئةحلد منها، توصي التنفيذية، أو على األقل ا

 
 ضرورة قيام السلطة الوطنية ببناء مراكز إصالح وتأهيل جديدة، ويف كافة احملافظات، تعرب عن فكرة .١

اإلصالح والتأهيل احلديثة املقصودة من هذه املراكز، مبا يف ذلك إنشاء مركز إصالح وتأهيل خاص بالنساء، 
فة مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية، وتوفري املوارد املالية الكافية هلذه وإنشاء أقسام خاصة بالنساء يف كا

املراكز، وذلك لتمكينها من تنفيذ براجمها املختلفة يف إصالح وتأهيل الرتالء، وتوفري احلاجيات األساسية هلم، 
 .إلصالح والتأهيلخصوصا توفري نظام تشغيلي وتعليمي وترفيهي ورياضي متكامل للرتالء، يف كافة مراكز ا

 ضرورة قيام كافة اجلهات املسؤولة بالتفتيش على مراكز اإلصالح والتأهيل، والتحقق من عدم وجود .٢
 .خمالفات قانونية فيها، مبا يف ذلك مراعاة املعايري القانونية يف تصنيف الرتالء يف تلك املراكز

ؤولني يف األجهزة واملؤسسات احلكومية، أو القائمني  ضرورة قيام جملس الوزراء والوزراء باإليعاز جلميع املس.٣
 .عليها، باالهتمام بشكاوى املواطنني، وإعطائها ما تستحقه من العناية واجلدية يف املعاجلة

 ضرورة إخضاع األجهزة األمنية ومراكز التوقيف التابعة هلا، لتشريعات تنظم عملها، خاصة وأا تسببت يف .٤
والتأكيد على التزام . اكات، كاملعاملة القاسية واحلاطة بالكرامة، واالعتقال التعسفيوقوع الكثري من االنته

األجهزة األمنية باإلجراءات القانونية يف االعتقال والتوقيف، وكذلك احترام وتنفيذ قرارات احملاكم، دون 
 .مساومة أو تردد أو جتاهل

 حاالت الوفاة يف ظروف غامضة، أو يف السجون ومراكز  ضرورة قيام النيابة العامة بالتحقيق اجلدي يف كافة.٥
وكذلك التحقيق يف ادعاءات املواطنني املتعلقة بإساءة املعاملة أو التعذيب، . التوقيف، أو نتيجة اإلمهال الطيب

 .خاصة أثناء االعتقال أو التوقيف أو التحقيق
عدم االنصياع لضغوطات أو توصيات أي من  ضرورة التزام املؤسسات الرمسية بأحكام القوانني النافذة، و.٦

 .األجهزة األمنية حني يتعلق األمر بشؤون املوظفني، سواء يف التعيني، أو الترقية، أو التثبيت، أو الفصل
 احلاجة إىل وضع قانون للتعذيب مستقل عن القوانني األخرى، يعاجل مجيع اجلوانب املتعلقة بالتعذيب، من .٧

ة والعقوبات املفروضة على مرتكبيه، على أن يتضمن نصوصا تلزم الدولة بتعويض حيث التعريف واملسؤولي
 .ضحايا التعذيب

 تشجيع ضحايا التعذيب على متابعة قضاياهم أمام احملاكم الستيفاء حقوقهم، حىت ولو كان األمر من .٨
التعذيب، ومتييزها عن مدخل اجلرائم الواقعة على األشخاص، وجرائم اإليذاء، وتشديد العقوبات على جرائم 

إضافة إىل واجب األجهزة الرمسية يف تشكيل جلان حتقيق مستقلة ونزيهة، للتحقيق يف قضايا . اجلرائم األخرى
 .االدعاء بإساءة املعاملة أو التعذيب
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)٢(جدول رقم   
 

 على اجلهات ذات اإلختصاص ٢٠٠٥ل عام توزيع الشكاوى املغلقة اليت تلقتها وتابعتها اهليئة خال
 ١األصلي

 
  القضية وضع  املغلقة القضايا عدد  

العدد  اجلــهـــــــــة
الكلي 
 املغلق

 ٣مغ ٢مغ ١مغ غزة الضفة

 
 .أ

 
 الـــــوزارات

 
 

     

 ٠ ١ ٠ ٠ ١ ١ جملس الوزراء 
 ١٠ ٣١ ٣ ٣ ٤١ ٤٤ وزارة الصحة .١
       احملافظات/ وزارة الداخلية  .٢

 ٧ ٧ ١٠ ٢ ٢٢ ٢٤     وزارة الداخلية .    أ
      

 .ب
 ٢ ١ ١ ٠ ٤ ٤     احملافظات

 ١١ ١٠ ٣ ٣ ٢١ ٢٤ وزارة التربية والتعليم العايل .٣
 ٣ ١٢ ٦ ٥ ١٦ ٢١ وزارة املالية .٤
 ٢ ١٩ ٠ ١٠ ١١ ٢١ وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية .٥
 ٢ ٧ ٠ ٢ ٧ ٩ شغال العامة واإلسكانوزارة األ .٦
وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا  .٧

 املعلومات
١ ٣ ١ ٠ ٥ ٥ 

 ١ ٤ ٠ ٣ ٢ ٥ وزارة اإلعالم .٨
 ٢ ١ ٠ ١ ٢ ٣ وزارة األوقاف والشؤون الدينية .٩
 ١ ١ ١ ٠ ٣ ٣ وزارة احلكم احمللي .١٠
 ٠ ٣ ٠ ٠ ٣ ٣ وزارة شؤون األسرى .١١
 ٠ ٢ ١ ١ ٢ ٣ وزارة اإلقتصاد الوطين .١٢
 ٠ ١ ١ ٠ ٢ ٢ ة الشؤون املدنيةوزار .١٣
 ١ ١ ٠ ٠ ٢ ٢ وزارة السياحة .١٤
 ١ ١ ٠ ٠ ٢ ٢ وزارة الزراعة .١٥
 ٠ ٢ ٠ ٠ ٢ ٢ وزارة النقل واملواصالت .١٦
 ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ وزارة العدل .١٧
        
 ٤٤ ١٠٧ ٢٨ ٣٠ ١٤٩ ١٧٩ امــــوع 
        

 
                                                

 ال تعاون: ١مغ ١
 تعاون بنتيجة مرضية : ٢مغ
 تعاون دون نتيجة مرضية: ٣مغ



 وضع حقوق املواطن الفلسطيين:  األولبابال

 ١٠٣ 

  القضية وضع  املغلقة القضايا عدد  
العدد  اجلــهـــــــــة

الكلي 
 املغلق

 ٣مغ ٢مغ ١مغ غزة الضفة

       املؤسسات واهليئات العامة .ب
 يئات احمللية اهل .١

 )جمالس قروية/البلديات (
 
٣٦ 

 
٢٨ 

 
٨ 

 
٤ 

 
٢٨ 

 
٤ 

 ٣ ١٣ ٣ ٨ ١١ ١٩ ديوان املوظفني العام .٢
 ٢ ٤ ٠ ٠ ٦ ٦ اجلامعات .٣
 ٠ ٤ ١ ٤ ١ ٥ سلطة الطاقة .٤
 ٢ ٢ ٠ ٠ ٤ ٤ مؤسسة رعاية أسر الشهداء واجلرحى .٥
 ١ ١ ١ ٠ ٣ ٣ سلطة املياه .٦
 ٠ ٣ ٠ ٠ ٣ ٣ جلنة اإلنتخابات املركزية .٧
 ٠ ٢ ٠ ١ ١ ٢ قاضي القضاة .٨
 ٠ ١ ١ ٠ ٢ ٢ اهليئة العامة للبترول .٩
 ٠ ٢ ٠ ٠ ٢ ٢ شركة كهرباء حمافظة القدس .١٠
 ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ شركة كهرباء اخلليل .١١
 ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ جملس القضاء األعلى .١٢
 ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ سلطة األراضي .١٣
 ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ هيئة اإلستعالمات .١٤
 ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ وكالة الغوث .١٥
 ١٦ ٦٠ ١١ ٢٢ ٦٥ ٨٧ امـــوع 
        
 
 . ج

 
 النيابــة العامـــة 

 

 
٣٥ 

 
٣٠ 

 
٥ 

 
٧ 

 
٢٣ 

 
٥ 

 
 .د
 

 
ـّـة  األجهــزة األمني

      

 ٢٣ ٦٤ ١١ ١٨ ٧١ ٨٨ الشرطة املدنية  .١
 ٤ ١١ ٢ ١ ١٦ ١٧ األمن الوقائي .٢
 ٤ ١١ ٢ ١ ١٦ ١٧ املخابرات العامة  .٣
 ١ ٥ ٠ ٦ ٠ ٦ االستخبارات العسكرية .٤
 ٠ ٤ ٢ ١ ٥ ٦ )األمن الوطين( األمن العام .٥
 ٠ ٢ ٠ ٠ ٢ ٢ النيابة العسكرية .٦
 ٢٣ ٩٧ ١٧ ٢٧ ١١٠ ١٣٧ امــــوع 

امـوع الكـــلي للشكاوى  
 املغلقة
 

٨٨ ٢٨٧ ٦٣ ٨٤ ٣٥٤ ٤٣٨ 
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  )٣(جدول رقم 
   على اجلهات ذات اإلختصاص األصلى٢٠٠٥تلقتها وتابعتها اهليئة خالل عام  اليت املفتوحة توزيع الشكاوى

 عــدد القضـــايـــا  
العدد الكلي  اجلــهـــــــــة

 املفتوح
 غزة الضفة

 
 .أ

 
 الـــــوزارات

 
 

  

 ٣ ٢٥ ٢٨ وزارة املالية .١
 ٧ ١٧ ٢٤ وزارة الصحة .٢
 ٥ ١٧ ٢٢ وزارة التربية والتعليم العايل .٣
    احملافظات/ وزارة الداخلية  .٤

 ٢ ١٢ ١٤     وزارة الداخلية .    أ
 ١ ١ ٣     احملافظات .  ب
 ٠ ٩ ٩ وزارة األوقاف .٥
 ٠ ٧ ٧ وزارة األشغال العامة واإلسكان .٦
 ٤ ٤ ٨ وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية .٧
 ٠ ٦ ٦ وزارة السياحة .٨
 ١ ٢ ٣ وزارة الزراعة .٩
 ٠ ٣ ٣ ة احلكم احملليوزار .١٠
 ٠ ٣ ٣ وزارة العدل .١١
 ٠ ٣ ٣ وزارة شؤون األسرى .١٢
 ٠ ٣ ٣ وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات .١٣
 ٢ ٠ ٢ وزارة الطاقة .١٥
 ٢ ٠ ٢ وزارة الرياضة والشباب .١٦
 ٠ ١ ١ وزارة النقل واملواصالت .١٧
 ٠ ١ ١ وزارة الثقافة .١٨

 ٢٨ ١١٤ ١٤٢ امــــوع 
     
    املؤسسات واهليئات العامة .ب
 ١٠ ٥ ١٥ ديوان املوظفني العام .١
 اهليئات احمللية .٢

 )االس القروية/ البلديات (
٥ ٧ ١٢ 

 ٠ ٢ ٢ اهليئة العامة للبترول . ٣
 ٠ ١ ١ مؤسسة رعاية أسر الشهداء واجلرحى .٤
 ٠ ١ ١ سلطة جودة البيئة .٥
 ١ ٠ ١ عاشاتهيئة التأمني وامل .٦
 ٠ ١ ١ جلنة اإلنتخابات املركزية .٧
 ٠ ١ ١ جلنة اإلنتخابات احمللية .٨
 ٠ ١ ١ بكدار .٩
 ١٦ ١٩ ٣٥ امـــوع 
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)٤(جدول رقم   
 

  على اجلهات٢٠٠٥  اليت تلقتها وتابعتها اهليئة خالل عاماملغلقة واملفتوحة توزيع الشكاوى
 * ذات اإلختصاص الثانوي

 
 

 
عــدد   

 قضـــايـــاال
وضـــــــع 
 القضيـــــــة

 ٣مغ ٢مغ ١مغ مف غزة الضفة العدد 
        الـــــوزارات .أ
 ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ جملس الوزراء .١
 ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ وزارة الصحة  .٢
 ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢ وزارة املالية .٣
 ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٢ ٢ وزارة العدل  .٤
 ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٢ ٢ وزارة احلكم احمللي .٥
 ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ١ وزارة األشغال العامة .٦
 ١ ٢ ٢ ٥ ٠ ١٠ ١٠ امــــوع 
         
        املؤسسات واهليئات العامة .ب
 ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ٢ ديوان املوظفني العام  .١
 ٠ ١ ٠ ١ ١ ١ ٢ امـــوع 
         
 ١ ٠ ٢ ٢ ١ ٤ ٥ النيابــة العامـــة .ج
ـّـة .د         األجهــزة األمني
 ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ النيابة العسكرية .١
 ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ األمن الوقائي .٢
 ٠ ٢ ١ ٠ ١ ٢ ٣ امــــوع 
 ٢ ٥ ٥ ٨ ٣ ١٧ ٢٠ العدد اإلمجايل 

 
 
 
 
 . ال تدخل األعداد الواردة يف هذا اجلدول يف احلسابات األخرى ذات العالقة مبتابعة الشكاوى: مالحظة* 

 
 



 وضع حقوق املواطن الفلسطيين:  األولبابال

 ١٠٦ 

 )٥(جدول رقم 
 

 يــف اإلنتهاكــــاتتصن
 ٢٠٠٥أنواع وأعداد اإلنتهاكات اليت تضمنتها الشكاوى اليت تلقتها وتابعتها اهليئة خالل عام 

 
 

 احلق املنتهـك ونــوع اإلنتهـاك
عـدد 
تاإلنتهاكا

* 

 وضـــــع الشكـــوى

   ــــقمغـلـــــ مفتوح  
تعاون بنتيجة  بدون تعاون مفتوح  

 مرضية
تعاون دون 

  مرضيةنتيجة
      :احلق يف احلياة.  ١
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ أو التحقيق/املوت أثناء التوقيف و.   أ

 ٠ ٠ ١ ٠ ١ املوت داخل السجن.   ب
 ٠ ٠ ١ ٠ ١ املوت نتيجة سوء إستخدام السالح.   ج
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ احلكم باإلعدام.   د

كالقتل (القتل باستغالل الوظيفة .   هـ
 بسالح  

 )لوظيفة     السلطة وزي ا

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ١ ٠ ١ املوت نتيجة اإلمهال.   و
 
 احلق يف احلماية من اإلختفاء القسري. ٢

 
٢ 

 
٠ 

 
١ 

 
١ 

 
٠ 

 
للجـوء إىل حمكمـة خمتصـة،                يف ا  احلق.  ٣ 

 مستقلة ونزيهة

 
٧ 

 
٢ 

 
٠ 

 
٣ 

 
٢ 

 
٤ . إجراءات قانونية عادلةيف احلق: 

     

      :اإلعتقال التعسفي.    أ
 ٢ ١٩ ٠ ١٤ ٣٥ دون مذكرة توقيف.  ١    
 ٤ ١٩ ٠ ١٣ ٣٦ دون الئحة إام.  ٢    
 ٣ ٢٧ ٠ ١٤ ٤٤ إام باطل أو غري جدي.  ٣    
 دون عرض املتهم على املدعي .  ٤    

 العام، أو على قاضي صلح
 
٣٦ 

 
١٣ 

 
٠ 

 
٢٠ 

 
٣ 

 ٣ ١٧ ١ ١٦ ٣٧ دون حماكمة.  ٥    
 

 عتقال التعسفيعدم التعويض عن اإل.   ب
 
٠ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٠ 

 
٠ 

 ١ ٠ ٢ ٢ ٥ اإلعتقال على خلفية سياسية.    ج
احلق بتوكيل حمام أو بتعيني حمام من قبل .    د

 احملكمة
١ ٠ ٠ ١ ٢ 

 ٢ ٦ ٠ ٠ ٨ احلق بزيارة األهل أو احملامي. هـ
 إنتهاك احلق بالعناية الطبية داخل .  و

 مركز التوقيف أو السجن
 
١٢ 

 
٢ 

 
١ 

 
٩ 

 
٠ 
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 ١٠٧ 

 
 احلق املنتهـك ونــوع اإلنتهـاك

عـدد 
تاإلنتهاكا

* 

 وضـــــع الشكـــوى

   ــــقمغـلـــــ مفتوح  
تعاون بنتيجة  بدون تعاون مفتوح  

 مرضية
تعاون دون 

  مرضيةنتيجة
 احلق يف إفتراض الرباءة إىل.    ز

       حني ثبوت التهمة
١ ٤ ٠ ٠ ٥ 

 ٢ ٥ ٠ ٠ ٧ الفصل بني السجناء ونقلهم .   ح
 
 عدم إحترام أحكام القضاء. ٥

 
٢٢ 

 
٧ 

 
٠ 

 
١١ 

 
٤ 

 
 :حق املواطن يف األمان على شخصه.  ٦

     

 ٣ ١٣ ٥ ٦ ٢٧ )أثناء التوقيف(التعذيب .   أ
  القاسية والالإنسانية واحلاطة املعاملة.   ب

 )أثناء التوقيف(بالكرامة 
 
٤٤ 

 
١ 

 
٧ 

 
٢٦ 

 
١٠ 

 ٣ ٩ ١ ٨ ٢١ العنف أو الضغط اجلسدي أو املعنوي.   ج
      
 ٠ ١ ٠ ٠ ١ احلق بالسفر والتنقل واإلقامة . ٧
      
 ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ حرية الفكر والعقيدة واإلنتماء السياسي. ٨
      
 عن الرأي، وحرية اإلعالم حرية التعبري. ٩

 والوصول إىل املعلومات
١ ٠ ٠ ٠ ١ 

      
احلق حبرية إنشاء اجلمعيات والنقابات . ١٠

 السلمية واإلنضمام إليها
٠ ١ ٢ ٣ ٦ 

      
احلق باملشاركة يف إشغال الوظائف . ١١

 :العامة وحقوق شاغليها
     

 ١١ ١٠ ٥ ١٢ ٣٨ التنافس الرتيه يف التوظيف وعدم التمييز. أ
ترقية، إحالة على (حقوق املوظف العام . ب

 )التقاعد، حقوق مالية
 
١٣٤ 

 
٧١ 

 
١٠ 

 
٤٦ 

 
٧ 

 ٢ ٧ ١ ٧ ١٧ الفصل التعسفي. ج
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ احلق باإلضراب وفقاً للقانون. د

      
 ٣ ٥ ٠ ٧ ١٥ احلق يف العمل. ١٢
      
 ٠ ١٢ ٠ ٢ ١٤ احلق يف الضمان اإلجتماعي. ١٣
      
      احلق بالرعاية الصحية . ١٤

احلق يف احلصول على اخلدمة الطبية الالزمة . أ
 وباملساواة

 
٣٠ 

 
١٠ 

 
٢ 

 
١٤ 

 
٤ 
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 ١٠٨ 

 
 احلق املنتهـك ونــوع اإلنتهـاك

عـدد 
تاإلنتهاكا

* 

 وضـــــع الشكـــوى

   ــــقمغـلـــــ مفتوح  
تعاون بنتيجة  بدون تعاون مفتوح  

 مرضية
تعاون دون 

  مرضيةنتيجة
اإلمهال / املسؤولية عن األخطاء الطبية . ب

 الطيب
 
١٣ 

 
٥ 

 
١ 

 
٤ 

 
٣ 

 ١ ٣ ٠ ٠ ٤ الصحة العامة . ج
      
 ٣ ٨ ١ ٤ ١٦ احلق بالتمتع ببيئة نظيفة. ١٥
      
 ٣ ٢ ٠ ٢ ٧ احلق بالتعليم. ١٦
      
 ١ ٠ ٠ ٠ ١ احلق بالتنمية. ١٧
      
 ١ ٤ ١ ٣ ٩ احلق بالسكن. ١٨
      
احلق باحلصول على خدمة عامة أو . ١٩

 القيام بواجب قانوين
 
٩٦ 

 
٣٠ 

 
١٣ 

 
٤٥ 

 
٨ 

      
 ٤ ١٩ ٢ ٢٣ ٤٨ التعسف يف إستعمال السلطة. ٢٠
      
 ١ ١ ٠ ٣ ٥ إستغالل املنصب. ٢١
      
 ١ ٠ ١ ٢ ٤ اإلعتداء على املال العام. ٢٢
      
عدم احلصول على الوثائق الرمسية وفقاً . ٢٣

 للقانون
٤ ٩ ١ ٤ ١٨ 

      
 ٣ ٨ ١ ١١ ٢٣ اإلعتداء على احلقوق املالية للمواطنني. ٢٤
      
 ١ ٣ ٣ ٢ ٩ عدم حماسبة املخالفني للقانون. ٢٥
      
 ٠ ٤ ٠ ٥ ٩ عاقحقوق امل. ٢٦
      

 ١٠٨ ٣٩٥ ٦٥ ٣٠٥ ٨٧٣ *امـــوع
 

 
هـذا يعـين أن   . ٢٠٠٥هليئة خـالل عـام   اليت تابعتها ا٦٧١هو إمجايل عدد اإلنتهاكات اليت وردت يف الشكاوى ألـ   * 

 .الشكوى الواحدة قد تتضمن أكثر من إنتهاك واحد
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 ١٠٩ 

)٦(جدول رقم     ٢ ٢٠٠٥ ومت اإلستمرار يف متابعتها عام ٢٠٠٤م توزيع الشكاوى اليت بقيت مفتوحة منذ عا  
 القضـــايـــاعــدد   

 القضيـــــــةوضـــــــع 
 ٣مغ ٢مغ ١مغ مف غزة الضفة العدد اجلــهـــــــــة

 .أ 
 الـــــوزارات 

 
 

      
 ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ جملس الوزراء .١
 ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ١٠ ١٣ وزارة الصحة .٢
 ٠ ٤ ٣ ٢ ٣ ٦ ٩ وزارة املالية .٣
 ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٣ ٣ وزارة األشغال العامة واإلسكان .٥ ١ ١ ٤ ١ ٣ ٤ ٧ احملافظات/ وزارة الداخلية  .٤
 الدينيةوزارة األوقاف والشؤون  .٦

٠ ١ ١ ١ ٠ ٣ ٣ 
 اإلجتماعيةوزارة العمل والشؤون  .٧

٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢ 
 ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٢ وزارة اخلارجية .٨
 ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ م العايلوزارة التربية والتعلي .٩
 ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ وزارة العدل .١١ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ١ وزارة احلكم احمللي .١٠
 ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ١ وزارة النقل واملواصالت .١٢

 ٤ ١٢ ١٣ ١٥ ٩ ٣٥ ٤٤ امــــوع 
        املؤسسات واهليئات العامة .ب         
 ٣ ٧ ١ ٢ ١١ ٢ ١٣ ديوان املوظفني العام .١
 ١ ١ ٠ ٠ ١ ١ ٢ اجلامعات .٢
 ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ البلديات/ اهليئات احمللية  .٣
 ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ١ وكالة الغوث .٤
 ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ هيئة التأمني واملعاشات .٥
 ٤ ١٠ ١ ٣ ١٣ ٥ ١٨ اموع 
 ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ١ النيابــة العامـــة  . ج
 .د 
 

ـّـة   األجهــزة األمني
       

 ٨ ١٥ ٤ ٣ ٨ ٢٢ ٣٠ دنية الشرطة امل .١
 ٣ ٠ ٦ ١ ٢ ٨ ١٠ اإلستخبارات العسكرية .٢
 ١ ٣ ٤ ٠ ٢ ٦ ٨ املخابرات العامة .٣
 ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٤ ٦ األمن الوقائي .٤
 ١ ١ ١ ٢ ٣ ٢ ٥ مديريات األمن العام  .٥
 ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٢ ٢ ١٧القوة  .٦
 ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٠ ٢ الشرطة البحرية .٧
 ١٤ ٢١ ٢١ ٧ ١٩ ٤٤ ٦٣ امــــوع 
 امـوع الكـــلي 

 
٢٢ ٤٣ ٣٦ ٢٥ ٤١ ٨٥ ١٢٦ 

 
                                                

 ١٢٦ = ٣٩ – ١٦٥شكوى، ) ٣٩(شكوى حيث مت إستبعاد ) ١٦٥(بلغ عددها  ٢
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 ١١٠ 

 )٧(جدول رقم 
 ٢٠٠٥ ولغاية عام ١٩٩٥مقارنة حول احلق يف إجراءات قانونية عادلة من عام 

 
 

 -١٩٩٥ االنتهاك
١٩٩٦ 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 

االعتقال دون 
مذكرة توقيف أو 

 اعتقال

٣٥ ٣٦ ٦٤ ١٨٥ ٤١٨ ٢٤٦ ٣١٥ ٢٤٠ ٤٩ ٧٠ 

عدم تقدمي الئحة 
 اام

٣٦ ٣٥ ٦٤ ١٨٥ ٤١٨ ٢٤٥ ٣١٥ ٢٢٧ ٥٦ ٢٨ 

دون عرض على 
اجلهات القضائية 

 املختصة

٧٣ ٧٥ ١٢٨ ٣٥٥ ٧٩٦ ٣٨٤ ٥٠٢ ٢٠٢ ١٥٧ ٨٧ 

*٥ ٣ ٢ ٣ ١٢ ١٤ ١٠٠ ٧٤ ٣٢ ٥٩ االعتقال السياسي  
االام 
تلفيق (الباطل
)مة  

٤٤ ٣٥ ٦٤ ١٨٥ ٤٢٠ ٢٤٣ ٣٠٣ ٥٩ ١٨ ١٧ 

احلق يف زيارة 
 األهل

٨ ٧ ١ ٢ ٥ ٤١ ٢٣ ٤٠ ١٩ ٣٢ 

الفصل بني 
 السجناء ونقلهم

٧ ٣ ٥ ٠ ٨  ٠ ١ ٢ ٢ 

التعويض عن 
 االعتقال التعسفي

٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٠ ١ ٣ ٠ ٠ 

احلق يف العناية 
 الطبية يف االعتقال

١٢ ١٩ ١٦ ٩ ٤ ٢ ٨ ١٠ ٦ ٠ 

التفتيش دون 
 مذكرة

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٢ ١٢ ٩ ٠ ٠ 

 
 . معتقال٨٥ً بشكل مباشر، يف حني أن عدد املعتقلني السياسيني يزيد عن اهليئةهو عدد الشكاوى اليت تلقتها هذا الرقم * 
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 ١١١ 

 



 

 
 
 
  ثانيالباب ال

حالة السلطات الفلسطينية الثالث 



 
 حالة السلطات الفلسطينية الثالث: الباب الثاين

 ١١٢

 
 الفصل األول

 
 ةــة التشريعيــالسلط 
 
 

ـِة  مقدمــ
 
 

 عدداً من املتغيرات اهلامة يف تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب           ٢٠٠٥شهد الس التشريعي خالل عام      
طة الوطنية الفلسطينية، بأدائه اليمني الدستورية أمـام  حيث توىل السيد حممود عباس رمسياً رئاسة السل    . الفلسطيين

، وحبضور رئيس جملس القضاء األعلى، وذلك خلفاً للرئيس الراحل ياسر           ١٥/١/٢٠٠٥الس التشريعي بتاريخ    
ات كما مت إجراء االنتخابات احمللية يف معظم االس احمللية يف الضفة الغربية، وفقاً لقانون انتخابات اهليئ               . عرفات

احمللية املعدل من قبل الس التشريعي، والذي جرى تعديله أكثر من مرة، إىل أن انتهى باعتماد نظـام القـوائم                    
 موعداً إلجراء االنتخابات التشريعية الثانيـة، وفقـاً لقـانون           ٢٥/١/٢٠٠٦كذلك مت حتديد يوم     . بشكل كلي 

، حيث مت زيادة عدد أعضاء الس إىل ٢٠٠٥ام ، والذي جرى إقراره خالل الع٢٠٠٥لسنة ) ٩(االنتخابات رقم 
 تعديل القـانون    ٢٠٠٥كما جرى خالل عام     . ونظام الدوائر ) القوائم( عضواً، مناصفة بني النظام النسيب       ١٣٢

األساسي، الذي تضمن حتديد مدة والية الس التشريعي بأربع سنوات من تاريخ انتخابـه، علـى أن جتـري                   
 حتركا بارزا ملناقشـة     ٢٠٠٥كما شهد الس التشريعي خالل عام       . كل أربع سنوات  االنتخابات بصورة دورية    

، علـى أن يبقـى      ٣/١/٢٠٠٦وإقرار مشاريع القوانني املعروضة عليه، إضافة إىل متديد دورة الس حىت تاريخ             
 آلخر تعديل أجري على ، وفقاًأعضاء الس التشريعي يف مناصبهم حلني أداء أعضاء الس اجلديد اليمني القانونية     

املعروفة اليت لتركيبة السياسية  بالس التشريعي الفلسطيين مهامه التشريعية والرقابية لقد مارس ا  . القانون األساسي 
 .  إىل حركة فتحاأغلب أعضائهينتمي 

  
 الـس   ومـارس .  قانونـاً  ٩٢أقر خالهلا    دورات عادية،    عشر،  ١٩٩٦ عام   هانتخابمنذ   التشريعي   عقد الس 

 .سحب الثقة من احلكومةب التهديد إىل ،تجواباتس من توجيه األسئلة واال،صالحيات رقابية على السلطة التنفيذية
   .  أو أي من الوزراء،لكن مل يقم الس طوال سنوات عمله بسحب الثقة من أية حكومة فلسطينية

 
 الس، جلانه، هيئة عضوية: األساسيةالتشريعي لس  األول مكونات ا  زءيتناول اجل . ثالثة أجزاء  الفصل   يضم هذا 

ـ تنـاول يو. ٢٠٠٥ات اليت طرأت خالل عام ريلتغيل املساندة، مع رصد    لطواقممكتب رئاسته، إضافة إىل ا      زء اجل
ويف اجلزء الثالـث، جممـل      ،  ٢٠٠٥لمجلس التشريعي خالل عام      األداء التشريعي ل    من التفصيل،  يءالثاين، بش 
 .بشأن أداء الس التشريعي اهليئةتوصيات  أخرياً،و. الرقايبد صعيعلى النشاطاته 
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 ١١٤

 األول زءــاجل
 
 )م اإلداريالعضويـة، اللجـان والطاقـ(  املكونات األساسية للمجلس التشريعي  
 
 

 ـسالـ ـاءأعض: أوالً
 
 

استمرار )  مكرر ٤٧( فقد نصت املادة     ساسي الفلسطيين،  تعديل بعض أحكام القانون األ     ٢٠٠٥جرى خالل عام    
أي استمرار ممارسـة  . مدة والية الس التشريعي القائم حىت أداء أعضاء الس اجلديد املنتخب اليمني الدستورية   

. ٢٥/١/٢٠٠٦الس احلايل ألعماله التشريعية والرقابية حىت خالل فترة إجراء االنتخابات التشريعية، املقررة يف              
، على اسـتثناء أعضـاء الـس        ٢٠٠٥لسنة  ) ٩(من قانون االنتخابات العامة رقم      ) ١١/٣(كما نصت املادة    

 .التشريعي احلايل من تقدمي استقاالم من العضوية يف الس، كشرط للترشح النتخابات الس التشريعي القادم
     

 ةستقالا وذلك بسبب. مثانني عضواً من أصل مثانية ومثانني   وثالثة   ب ٢٠٠٥واصل الس التشريعي عمله خالل عام       
 رشيد خاللا وأمحد ياغي وجيه الس ووفاة عضوي  ،١٩٩٨ آذار يف الس عضوية من الشايف عبد حيدر النائب
 مروان الس  اعتقال عضوي استمراكم ورغم ذلك مل يتم انتخاب أعضاء غريهم منذ ذلك الوقت،         ،٢٠٠٢ عام

 . اإلسرائيلي حتاللاال سلطات لدى خضر وحسام الربغوثي
 

 والنظـام  ١،وردت حقوق وواجبات أعضاء الس التشريعي يف كل من قانون واجبات وحقوق أعضاء الـس              
 بشـكل   قانون واجبات وحقوق أعضاء الس التشـريعي،       حظر وقد   ٣.األساسي القانون و ٢الداخلي للمجلس، 

                                                
 . ٢٠٠٥ الصادر يف يناير ٥٢ومت نشره يف الوقائع الفلسطينية يف العدد  ،٢٠٠٤ خالل عام أعضاء الس التشريعي وحقوق واجبات قانون أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات ١
 عضويتهم نتهاءا عقب مالية مكافأة على احلصول وألزواجهم، هلم دائم دبلوماسي سفر جواز على احلصول: ء الس التشريعيمن احلقوق اليت منحها قانون واجبات وحقوق أعضا ٢
يئـة  اهل (٢٠٠٤ للمزيد راجع التقرير السنوي العاشر عن حالة حقوق املواطن خالل عـام              .جديد جملس يف لكل عضو  واحدة سيارة نع مجركي إعفاء على واحلصول الس، يف

 .٥٠-٤٩، ص )الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن 
يقدم كل عضو يف الس التشريعي إقراراً بالذمة املالية . ٢ . ال جيوز لعضو الس التشريعي أن يستغل عضويتـه يف أي عمل من األعمال اخلاصة، وعلى أي حنو        . ١ )٥٤ (املادة ٣

كل ما ميلكون من ثروة، عقاراً ومنقوالً يف داخل فلسطني وخارجها، وما عليهم من ديون، وحيفظ هذا اإلقرار مغلقاً وسرياً لدى حمكمة اخلاصة به وبزوجه وبأوالده القصر مفصالً فيه 
 . ويف احلدود اليت تسمح ا،العدل العليا، وال جيوز اإلطالع عليه إال بإذن احملكمة
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 مقابل ، أو غري حكومية، يف مؤسسات حكوميةةاستشاريوظائف تنفيذية أو  إشغال أعضاء الس    وصريح، واضح
  ٤.أجر
 

 على منع أعضاء ١٢/١٢/٢٠٠٢ الصادر بتاريخ ٥٦٨/١/٧وقد أكد الس التشريعي الفلسطيين يف قراره رقم 
: أوالً: "قرارالس التشريعي من شغل أية وظيفة يف السلطة التنفيذية، باستثناء منصب الوزير، حيث جاء يف ال

. ١: توجيه رسالة إىل أعضاء الس الذين يشغلون رئاسة هيئات تنفيذية يف السلطة الوطنية، تتضمن االختيار بني
مطالبة اإلخوة أعضاء الس التشريعي الذين مت تعيينهم يف مواقع تنفيذية، رؤساء هيئات أو سلطات أو مستشارين، 

ويف حالة متسكهم . ٢. دمي استقاالم منها حفاظاً على عضويتهم يف الساالعتذار عن تويل هذه الوظائف، وتق
يف هذه املواقع التنفيذية، يكونوا بذلك قد خالفوا القانون األساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، األمر 

يخ تسلمه نص القرار يعطى العضو مدة أسبوعني من تار: ثانياً. الذي يعرضهم لتقدمي استقاالم من عضوية الس
 ".ملوافاة الس بالرد

 
 عضواً من أعضاء الس التشريعي كتاباً إىل ٤١، وتفعيالً للقرار املشار إليه أعاله، قدم ٢١/٧/٢٠٠٥وبتاريخ 

رئيس الس يطالبون فيه بالعمل جبدية من أجل تنفيذ القرار املشار إليه أعاله، وذلك عمالً بأحكام النظام 
ورغم . وقانون واجبات وحقوق أعضاء الس التشريعي، على أن ال يتعدى ذلك عشرة أيام من تارخيهالداخلي، 
 يف السلطة ، سواء أجر مقابل وتنفيذيةةاستشاريمن أعضاء الس يف إشغال مناصب غري قليل ستمر عدد ذلك، ا
 .يف مؤسسات غري حكومية وأ ،التنفيذية

 
تخذ أي إجراء حبق األعضاء املخالفني للقانون، ومل ينفذ قراره املشار إليه رغم يالحظ أن الس التشريعي مل ي 

وضوح نصه، إما بسبب عدم تفعيله من قبل رئاسة الس، أو لتجاهل ذلك القرار من قبل األعضاء، إذ مل يستِقل 
 أعمال يف مزاولةعضاء األ واستمر عدد من. أي منهم هلذا السبب، ومل يقَل من قبل الس ملخالفته القرار ذاته

 .وهذا يتناىف مع فكرة تفرغ العضو للعمل الربملاينخاصة بأجر، 
 

مل يرتب أية عقوبات على خمالفة هذه كما يالحظ أيضاً أن قانون واجبات وحقوق أعضاء الس التشريعي 
م الداخلي للمجلس التشريعي،  لذا ال بد من العمل على تعديل أحكام النظا.تطبيقهااألحكام، كما مل يوضح آلية 

وقانون واجبات وحقوق أعضاء الس التشريعي، حبيث تكون هناك مساءلة لألعضاء عن أية خمالفة للقانون، أو 
 .النظام الداخلي للمجلس

                                                
ال ) "٨( مادة ."ستشارية لدى أية جهة كانت مقابل أجر اال جيوز للعضو تويل أية أعمال وظيفية أو) "٧(مادة :  يليالتشريعي ما قانون واجبات وحقوق أعضاء الس   جاء يف    ٤

ع بني عضويته  ال جيوز للعضو أن جيم،فيما عدا منصب الوزير) "٩(مادة  ."ستشاري أو إشرايف أو إداري ألي من املؤسسات التابعة للدولةاجيوز للعضو أن يكون عضواً يف أي جملس 
 " .يف الس وأية وظيفة يف السلطة التنفيذية مبا فيها وظيفة مستشار أو ما يف حكمها
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فقد استمر .  الكتل الربملانية عن الساحة الربملانية الفلسطينية٢٠٠٥ويف جمال العضوية أيضا، غابت خالل عام 
 ، دون وجود فاعل لكتل برملانية، حيث كانت هناك كتلتان برملانيتان،ريعي يف عمله التشريعي والرقايبس التشال

وقد اتضح .  من النواب املستقلني)٦( ضمت اليت ، وكتلة التحالف الدميوقراطي،)عضوا٦٦ً(مها كتلة حركة فتح 
 ٥.دقيقعين الع نواب منه إىل كتلة برملانية باملأقرب إىل جتمكانت  ني الكتلتطوال السنوات العشرة، أن كال من

كما أما ال . أنظمة أو لوائح تنظم عملهماتوجد  وال ،تني الكتلتنياألي من همنتخب ال يوجد رئيس فمثالً، 
 مكتب هيئة نتخابا أو حكومة،لل الثقة منح مثلاهلامة  القضايا ملناقشة بعض فقط وإمنا ،جتتمعان بشكل دوري

 .وقلّما جتتمع الكتلة الختاذ موقف موحد من مشروع قانون معني، أو خطة عمل حكومية معينة. سال رئاسة
 

اجلديد، أن يربز دور لكتل برملانية فاعلـة، حيـث أن قـانون             نتخابات  اال  قانون ولكن من املتوقع، وبعد إقرار    
ردي وانتخاب القوائم مناصفة، األمر جيمع ما بني االنتخاب الف نتخايب  انظام  على أساس   االنتخابات املذكور يقوم    

 .ومتثيلها يف الس التشريعي اجلديد يتيح مشاركة القوى السياسية الذي
 
 

 ســـ جلـان ال:ثانياً

 إما أن تكون جلاناً دائمة  مهامه التشريعية والرقابية مبساعدة عدد من اللجان الربملانية، وهي    الس التشريعي  ميارس
 مؤقتة، أو خاصة، تنشأ اً أو جلان٦دورة التشريعية، وتستمر حىت بداية الدورة التشريعية اجلديدة،    تتشكل مع بداية ال   

 شكل الس التشريعي الفلسطيين جلانه وفقاً ألحكام      وقد  . دف حبث مسألة حمددة، وتنتهي بانتهاء هذه املسألة       
 .  من النظام الداخلي٦٤ – ٤٨لمواد لوفقاً عملها  اللجانتلك  ومارست ،النظام الداخلي للمجلس التشريعي

                                                
 ٥٥-٥٤للمزيد من التفاصيل، راجع التقرير السنوي العاشر عن حالة حقوق املواطن، مرجع سابق ص  ٥
 :للرقابة ولبحث مشاريع القوانني والقضايا اليت حييلها الس أو رئيسه إليها من النظام الداخلي، يشكل الس اللجان الدائمة التالية ٤٨ وفقاً للمادة ٦

 .جلـنة القدس

 .جلنة األراضي ومقاومة اإلستيطان

 ).الالجئني والنازحني واملغتربني الفلسطينيني( جلنة شؤون الالجئني 

 ).املفاوضات والعالقات العربية والدولية(اللجنة السياسية 

قانونية  ).القانون األساسي والقانون والقضاء ( اللجنة ال

 .جلنة املوازنة والشؤون املالية

إلستثمار واإلسكان والتموين والسياحة والتخطيط( اللجنة اإلقتصادية   ). واملصادر الطبيعيةالصناعة والتجارة وا

 ).الداخلية واألمن واحلكم احمللي( جلنة الداخلية 

آلثار والشؤون اإلجتماعية والصحة والعمل والعمال واألسرى والشهداء واجلرحى واحملارب( جتماعية جلنة التربية والقضايا اإل  ).ن القدامى والطفولة والشباب واملرأة والتربية والتعليم والثقافة واإلعالم والشؤون الدينية وا

 .جلنة الرقابة حلقوق اإلنسان واحلريات العامة
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 ٧.تفاقيات واملعاهداتالرقابة، ومراجعة اخلطط والربامج واالوالتشريع،  : هيت   جماال ةعملها يف ثالث  متارس اللجان   
تعاجل اللجان يف الس التشريعي قضايا حمالة إليها من رئاسة الس، أو مشاريع قـوانني، أو قضـايا       واألصل أن   
ويف العادة تكون مهامها تلك ونوعية وطبيعة  .، إضافة إىل مبادرات من قبل رئيس اللجنة أو أعضائها       رقابية أخرى 

العمل الذي متارسه مرتبط إىل حد ما بالسياسة التشريعية اليت تضعها احلكومة، ويباشر الس التشريعي مهامه يف                 
يذية، متيز عمل جلان الس التشريعي خالل العام ضالهلا، ولكن نظراً لعدم وجود سياسة تشريعية لدى السلطة التنف

 خطط عمل واضحة، وإمنا تتأثر بأجندة أعضـائها، خصوصـاً رئيسـها    األحيان بعدم وجود  أغلب  ف   ،٢٠٠٥
 ويتفاوت نشاط اللجان    .سائل آنية أو طارئة   مل والتصدي ، األفعال ودرداللجان  ويغلب على عمل    كما  . ومقررها

قتراحات اأو  /وميكن قياس هذا النشاط من خالل عدد التقارير و        . شاط رئيسها ومقررها   ألخرى، تبعاً لن   جلنةمن  
 جلنـة   ،قتصـادية  اللجنة اال  كل من نشاط  يربز بشكل خاص    ويف هذا السياق،    . جلنةكل  القوانني اليت تتقدم ا     

 واللجنـة  ،حقوق اإلنسان العامة وة جلنة الرقابالداخلية واألمن واحلكم احمللي، جلنة املوازنة العامة والشؤون املالية،  
  .القانونية

حيث قدمت  . ، إجناز العديد من األعمال التشريعية املنوطه باللجان يف الس التشريعي          ٢٠٠٥لوحظ خالل عام    
عامة، أو حول نشاطات     العديد من التقارير واملذكّرات إىل الس التشريعي حول قضايا        اللجان خالل هذا العام     

ت أو ا قرارتختذا و،ومتت مناقشة هذه التقارير يف جلسات عادية. مؤسساا وأ أو أحد أجهزا ،فيذيةالسلطة التن
املصادقة على قرار    بشأن   مثل تقرير اللجنة  : قتصاديةاال اللجنة   ا قدمته اليتالتقارير  يربز من بينها     .توصيات بشأا 

لفحص الفين، وإعفاء مركبات األجرة احملجوزة جملس الوزراء خبصوص ختفيض رسوم جتديد كرت السري، ورسوم ا    
يف منطقة املواصي، وتقرير اللجنة حول قرار وزارة االقتصاد الوطين السماح باسترياد السيارات اليت ليس هلا وكيل        
حملي مباشرة، وتقرير اللجنة حول إقرار اتفاقية حترير النقل اجلوي بني الدول العربية، وتقرير اللجنة حول إغـراق         

سوق الفلسطيين مبنتجات املستعمرات اإلسرائيلية، وتقريرها أيضاً حول ملف تعويضات املتضررين الفلسطينيني            ال
 .من حرب اخلليج، وتقرير اللجنة حول املفاوضات واالتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية يف جمال الطاقة الكهربائيـة    

رقابة العامة وحقوق اإلنسان واالقتصادية حول إجـراءات  يت التقرير جلن: ومن األمثلة األخرى على تقارير اللجان     
جلنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان حول تقرير  وآليات التعامل مع املساعدات العينية املقدمة للشعب الفلسطيين، و        

للجان يف  وتراعي ا  .وتقرير جلنة املوازنة والشؤون املالية حول اتفاقيات الغاز        وضع جهاز الدفاع املدين الفلسطيين،    
فمثالً يف تقرير اللجنة اإلقتصـادية      . عملها ضرورة مراعاة األعمال التشريعية والرقابية حلقوق اإلنسان الفلسطيين        

حول إغراق السوق الفلسطينية باملنتجات اإلسرائيلية له أثره املباشر على املواطن الفلسطيين من حيث التأثري على                
وكذلك تقرير جلنة الرقابة حول ضرورة تفعيل جهاز الدفاع         . وزيادة البطالة املنتجات الفلسطينية وإغالق املصانع     

 . املدين حلماية املواطن الفلسطيين
 

                                                
 .٥٣-٥١شريعي وكيفية عملها، راجع التقرير السنوي العاشر، املرجع السابق، ص للمزيد من التفاصيل حول جلان الس الت ٧
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ومـن  .  قوانني إىل الس   شاريعم ٢٠٠٥ويف جمال تقدمي مشاريع القوانني، قدمت بعض جلان الس خالل عام            
مشروع قانون  و.داخلية واألمن واحلكم احمللي   جلنة ال األمن الوقائي، الذي قدمته     مشروع قانون   : األمثلة على ذلك  

وأربعة مشاريع قـوانني  . املوازنة العامة جلنة خمصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الذي قدمته    
مشروع قانون معدل للقانون األساسي، ومشروع قانون معدل لقانون انتخـاب           : قدمتها اللجنة القانونية، وهي   

يئات احمللية، ومشروع قانون معدل لقانون واجبات وحقوق أعضاء الس التشريعي، ومشروع قـانون             جمالس اهل 
 يف جانـب دراسـة مشـاريع     أما.معدل لقانون مكافآت ورواتب أعضاء الس التشريعي واحلكومة واحملافظني     
 . لجنة القانونية واللجنة االقتصاديةالقوانني احملالة أو املقدمة إىل اللجان، فقد برز يف هذا اال دور كل من ال

 
من النظام الداخلي للمجلس التشريعي،     ) ٦٥(وبشكل عام، ما زالت اللجان ال تتقيد باملدة املشار إليها يف املادة             

 وعلى  ، مرفقه مبذكراا اإليضاحية   ، حييل جملس الوزراء القوانني أو االقتراحات إىل الرئيس        -١"اليت تنص على أنه     
ن حييل املشروع أو االقتراح إىل اللجنة املختصة إلبداء الرأي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خالل مدة ال                  الرئيس أ 

وقد يعود السبب يف عدم االلتزام إىل عدم وجود أجندة تشريعية لعمـل   ".تتجاوز أسبوعني من تاريخ إحالته إليها    
نة ومقررها، للعمل حسب األجندة اخلاصة بكل جلنة،        الس التشريعي، األمر الذي يترك اال فيه لرئيس كل جل         

 . دون مراعاة ألي مواعيد
 
 

 سـة الرئاسمكتب ـة هيئ: ثالثاً
 
 
هيئة  نتخاباب ،قتراع السريباال، الس يقوم،  للمجلس التشريعيلنظام الداخليوا األساسي القانون منلكل  فقاًو

 وإذا شـغر    .فتتاح الدورة العادية التالية   اإىل يوم   واليته  ومتتد  ادية،  مكتب رئاسته يف اجللسة االفتتاحية لدورته الع      
 وبني املكتب هذا عضوية بني اجلمع جيوز وال.  ينتخب الس خلفاً له وفقا للنظام الداخلي        األعضاء منصب أحد 

  . أو أي منصب حكومي آخرعضوية احلكومة، أو عضوية اللجان، أو ،رئاسة السلطة الوطنية
 

ل، يدار الشأن الفين واإلداري يف الس التشريعي من قبل هيئة مكتب رئاسة الس، وهي مكونة مـن                  يف األص 
وقد وجهت انتقـادات    . ولكن من الناحية العملية، مت توكيل أمني السر ذه املهمة         . الرئيس ونائبني وأمني السر   

، اهليئة، من خالل التقارير املتعاقبة الصادرة عن لذا، مت االقتراح. متكررة لذلك، ألن أمني السر هو عضو يف الس
بضرورة أن يتوىل ذلك أمني عام ليس عضواً يف الس التشريعي، وطالبت بذلك أيضاً اللجنة اخلاصة بإصـالح                  

 . مل يطرأ أي تغيري على هذا املوضوع٢٠٠٥الس التشريعي، ولكن حىت اية عام 
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 ففي جلسـته االفتتاحيـة للـدورة    رئاسة الس،مكتب  هيئة  تشكيلة   تغري على أي  طرأ  مل ي  ،٢٠٠٥خالل عام   
، انتخب الس التشريعي النائب روحي فتوح رئيساً له، كثالث رئـيس            ١٠/٣/٢٠٠٤التاسعة، املنعقدة بتاريخ    

، وانتخب الدكتور حسن خريشه نائباً أول، والدكتور غازي حنانيا نائباً ثانيـاً           . ٨للمجلس التشريعي الفلسطيين  
وقد استمرت تلك اهليئة برئاسة الس حىت خالل الدورة العاشرة اليت بدأت بتاريخ . والسيد أمحد نصر أميناً للسر

، وذلك بناء على مذكرة   ٧/٣/٢٠٠٥، حيث مت إعادة انتخام بالتزكية يف اجللسة االفتتاحية بتاريخ           ٧/٣/٢٠٠٥
     ٩.مقدمة من عدد من أعضاء الس

 
 وطبقاً مسهاب والتحدث الس متثيل الس رئيس يتوىل"للمجلس على أن الداخلي  النظام من )١٢( ملادةتنص ا
 الذي وهو ونظامه،  السأمن على وحيافظ ،الداخلي والنظام األساسي القانون أحكام تطبيق ييراع كما إلرادته،

 إىل ويوكل البحث، موضوع وحيدد كالمبال ويأذن ناقـشات،امل ويدير ويضبطها ،نتهاءهاا ويعلن اجللسات يفتتح
 الس أعمال سري حسن على الرئيس يشرف ،عام بوجهو ،قرارات من الس يصدره ما إعالن العامة األمانة
 جدول عرض منها ،القرارات من مبجموعة الس رئيس يتفرد ،يالداخل للنظام وفقاًو .مجيعها عالقاته وعلى
 ألعضاء ستجواباتاال تالوة موعد حتديدو ،)٢٠ مادة (وإقراره ملناقشته ءاألعضا على الس جلسات أعمال
 اللجنة وحتديد ،اللجان إىلوالقضايا الرقابية  القوانني قتراحاتاو مشاريع مسودات حتويلو ،)٨٠ مادة (احلكومة
 ). ٦٧ ،٦٥ املواد(مبناقشة هذه املوضوعات املختصة

 
 

 اإلداريـــة البنيــة: رابعاً
 
 

، ممارسته إلدارة شؤون الس اإلدارية، حيث يتوىل رئاسة ٢٠٠٥مني سر الس التشريعي، خالل عام واصل أ
 لمديرل تبعتهناك سبع دوائر  ، للوضع القائم يف الس التشريعيفقاًوو. يف عمله الس يسانداجلهاز اإلداري الذي 

 والعالقات الربوتوكول دائرة، اإلعالمية الدائرة، املالية الدائرة املكتبة،: هيو ، الذي بدوره يتبع أمني السر،عامال
 ،الس عام مقرر دائرة الدوائر هذه إىل يضاف. اإلدارية الشؤون ودائرة القانونية، الدائرة الفنية، الدائرة العامة،

 الس عام ملدير بعتت كما. خرىاأل اجلوانب يف العام وللمدير ،اجلوانب بعض يفمباشرة  الس سر ألمني تتبع اليت
 وحدة التدريب، وحدة املوظفني، شؤون وحدة ، الربملانيةالبحوث وحدة التخطيط، وحدة:  هيوحدات ست
إىل جانب ذلك، هناك مكتب إقليمي يف قطاع غزة يرأسه مدير عام للشؤون . املعلومات تكنولوجيا ووحدة املرأة،

 الس رئاسة مكتب هيئة قيام على ،الداخلي النظام من )١١( املادة نصت فقد. اإلدارية يتبع بدوره إىل املدير العام
                                                

 ب السيد رفيق النتشة رئيساً للمجلس التشريعي لفترة وجيزة، ومن بعدها مت انتخابستقالته من رئاسة الس التشريعي، مت انتخاا السيد أمحد قريع رئيساً للوزراء وتقدمي    رختياابعد   ٨
 .  ح هلذا املنصبالسيد روحي فتو

 .٧/٣/٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٨٢٢/١/١٠راجع قرار الس التشريعي الفلسطيين رقم  ٩



 
 حالة السلطات الفلسطينية الثالث: الباب الثاين

 ١٢٠

إضافة إىل  ، على مجيع الشؤون اإلدارية واملاليةتكون مهمتها اإلشراف ، أمانة عامة يرأسها أمني سر السبتعيني
 . وحفظ الوثائق اليت تتعلق باجللسات، تنفيذ قرارات الس،الربوتوكولشؤون 

 
ح يف النصوص، إال أنه توجد عدد من اإلشكاليات من الناحية العملية والتنظيمية، ميكن إمجاهلا ورغم هذا الوضو

 :فيما يلي
  

  البناء املؤسسي: البند األول
 

توجد إشكالية يف عدم تبين الس التشريعي إلطار مؤسسي وإداري له خصوصية العمل الربملـاين، فاألصـل أن                  
األول القسم الفين، الذي يقوم جبميع األعمال اليت من شأا أن تسهل            : يف قسمني العمل يف الس التشريعي يتم      

العمل الربملاين لعضو الس التشريعي، من خالل إجراء دراسات وأحباث مقارنة على املسائل التشريعية اليت يقوم                
. انية، واللجان املختلفة يف الس    الدائرة القانونية، ووحدة البحوث الربمل    : من األمثلة على ذلك   . ا أعضاء الس  

أما القسم الثاين فيتمثل يف العمل اإلداري، وهو مساند للعمل الفين، حبيث يذلل مجيع الصعاب اإلدارية يف طريق                  
 : وتتضح إشكالية البناء املؤسسي يف النواحي التالية. إجناز الطاقم الفين ملهامه

 
 :األمني العام للمجلس التشريعي. ١
هو عضو منتخب يف الس التشريعي، وهذا خمالف ملبادئ العمـل الربملـاين، فـال     )  سر الس التشريعي   أمني (

 مبعزل عـن العمـل   يستطيع أمني السر مباشرة األعمال اإلدارية للمجلس، بوصفه رأس اهليكل اإلداري للمجلس    
لس التشريعي من القيام بواجبه الـذي  فال يستطيع أمني السر بوصفه عضواً يف ا  نتخب من أجله،    الربملاين الذي ا  

 األفضل أن يكون هناك فصل بـني  لذا من انتخبه الشعب له، وهو متثيلهم والدفاع عن حقوقهم حتت قبة الربملان،         
 أعضـاء  علـى  مقصورة الربملانية الوظيفة العمل الربملاين والعمل اإلداري يف الس، ففي الوقت الذي تكون فيه          

 .، يتم تعيينهم بالطريقة اليت يراها الس التشريعي مالئمةالنواب غري من مهنيون اإلدارية ظيفةالو يتوىل الس،
 
 : هيكلية الس التشريعي.٢

، مل يقم بتطبيقها، ٢٠٠٥على الرغم من وجود هيكلية إدارية للمجلس التشريعي، إال أن الس وحىت اية عام 
 واملكتب ،الغربية الضفة يف الس مكتب بني تام شبه هناك انفصال  فمثالً،.كوا غري معتمدة بشكل رمسي

، وكل منهما يتصرف، يف املسائل اإلدارية، وكأنه جملس تشريعي مستقل يتبع ألمني السر غزة قطاع يف اإلقليمي
تبع ومن ناحية أخرى، ال ت. مباشرة، علما أنه ال بد من احترام التسلسل اإلداري الذي جيب أن يكون واضحا

معظم دوائر الس، من الناحية العملية، للمدير العام، أي أن تبعيتها للمدير العام هي تبعية شكلية فقط، إذ أن 
 كذلك. لذا ال بد من منح صالحيات فعلية للمدير العام. بعضها يتبع مباشرة ألمني السر، وبعضها لرئيس الس

 شؤون وحدة دمج  بسهولةميكن فمثالً،. أخرى بدوائر إحلاقها أو ،دجمها ميكن دوائرالو وحداتعدد من ال هناك
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، ودمج وحدة البحوث العامة والعالقات الربوتوكول دائرة يف اإلعالمية الدائرة ودمج اإلدارية، الدائرة يف املوظفني
 . الربملانية بالدائرة القانونية

 
لفنية للعمل التشريعي يف الربملان، مـن قبـل   وعلى الرغم من وضع هيكلية مدروسة وفقاً لالحتياجات اإلدارية وا     

 بقيت دون ٢٠٠٥اللجنة اخلاصة بإصالح الس التشريعي، املنبثقة عن جلنة شؤون الس، إال أنه وحىت اية عام   
 . تطبيق

 
 

 البناء الوظيفي : البند الثاين
 

. لس التشريعي، إىل عدد من اإلشكالياتأدى غياب اآلليات املتبعة يف جمال التعيني يف اخلدمة املدنية، ومن ذلك ا
 :منها
 موظفا، موزعني على ٥٢٠، حيث جتاوز عدد املوظفني العاملني يف الس التشريعي الـ التضخم الوظيفي. ١

وقد أدى هذا . املقر الرئيسي يف رام اهللا، واملقر اإلقليمي يف قطاع غزة، واملكاتب الفرعية املنتشرة يف احملافظات
 . إىل عدم فعالية الرقابة اإلدارية على عدد كبري منهم، خصوصاً املوظفني العاملني يف املكاتب الفرعيةالتضخم 

فلم يتم يف غالب . عدم رفد الس التشريعي يف بعض األحيان بعدد من املوظفني الفنيني ذوي االختصاص. ٢
 بني املتقدمني لشغل الوظيفة، األمر الذي أدى األحيان اإلعالن عن الوظائف الشاغرة، وبالتايل مل يكن هناك تنافس

 .إىل إضعاف اجلانب الفين للمجلس التشريعي
 

وكغريه من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، كان واضحاً غياب عملية تقييم املوظفني العـاملني يف الـس               
فز، وهذا بدوره أدى إىل ضـعف       التشريعي، املبنية على أسس سليمة، مبا يترتب عليها من مكافآت وترقيات وحوا           

 .اإلبداع لدى املوظفني خصوصاً يف اجلانب الفين، أو فقدان العديد منهم بتركهم العمل لصاحل مؤسسات خاصة
 

طالب الس التشريعي مرات عديدة بضرورة العمل على فصل موظفي الس التشريعي عن ديوان املوظفني، وذلك 
-٧، الصادر بتاريخ    ٨٢٨/١/١٠، وقد جاء آخرها يف قرار الس التشريعي رقم          حتقيقاً ملبدأ الفصل بني السلطات    

ضرورة حتقيق االستقالل املـايل للمـوظفني يف الـس          . ١: "، حيث ورد يف ذلك القرار ما يلي       ١٠/٣/٢٠٠٥
اتب العامـة   التشريعي، وفصل موظفي الس عن الديوان، حبيث تبقى العالقة املالية مرتبطة مع إدارة مديرية الرو              

تنظم هذه العالقة حبيث تضمن عدم التدخل من الديوان، وذلك لتثبيـت مبـدأ              . ٢. وصندوق التأمني واملعاشات  
". اخل...استقاللية السلطة التشريعية، ليكون الس بذلك هو صاحب الصالحية يف التعيينات والترقيات والنـدب          

لية موظفيه عن السلطة التنفيذية، وهذا مطبـق يف معظـم           يظهر من ذلك اهتمام الس التشريعي بضرورة استقال       
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ولكن، ال ميكن تطبيقه على الوضع الفلسطيين يف الوقت الذي ال يوجد فيه قانون للسلطة التشريعية، . برملانات العامل
 .ينظم وضع موظفي السلطة التشريعية، إىل جانب أمور أخرى

 
ة منبثقة عن جلنة شؤون الس، هي جلنة إصالح وتطوير الس على صعيد آخر، شكّل الس التشريعي جلنة خاص     

، ووضعت العديد من احللول اليت من شأا تطوير         ٢٠٠٤التشريعي، اليت قدمت تقريرها يف اية شهر تشرين أول          
نعقدة بتاريخ  وقد تبىن الس التشريعي يف جلسته االفتتاحية لدورته العاشرة امل         . النظام اإلداري والوظيفي يف الس    

 .    ٢٠٠٥ مجيع مقترحاا اإلصالحية، ولكن مل يتم تطبيق أي منها حىت اية عام ١٠/٣/٢٠٠٥-٧
 

 تنسيقب اليت ختتص  أو املكاتب الفرعية،الدوائـــر  مكاتــبومن ضمن اجلهاز اإلداري للمجلس التشريعي،
طار، أن هناك إشـكاليات عديـدة تتعلـق ـذه           يالحظ يف هذا اإل   . الناخبني ومجهور الس أعضاء بني العالقة

 منها إشكاليات إدارية ومالية، ومنها ما هو متعلق بكيفية تعامل النواب فيما بينهم، ومدى حتقيق هذه                 ١٠املكاتب،
 ودراسـة بـدائل     ،يتطلب إعادة النظر يف جتربة املكاتب الفرعية       هو ما و. املكاتب للغرض الذي وجدت من أجله     

، أو أن يترك فتح  يف إقامة عالقاته جبمهور ناخبيهام ختصيص موازنة حمددة لكل نائب الستخدامهن يتهلا، كأأخرى 
تلك املكاتب لألحزاب السياسية اليت تدعم األعضاء، خصوصاً يف أعقاب مشاركة غالبية األحزاب السياسـية يف                

د، الذي يعتمد على النظام النسيب ونظـام        االنتخابات التشريعية القادمة، بعد إقرار قانون االنتخابات العامة اجلدي        
-٧، الصـادر بتـاريخ   ٨٢٨/١/١٠يف هذا الصدد، قرر الس التشريعي، مبوجب القرار رقـم     . الدوائر مناصفة 

إلغاء املكاتب الفرعية التابعة للمجلس، وحتديد      : "، إلغاء املكاتب الفرعية، حيث جاء يف منت القرار        ١٠/٣/٢٠٠٥
 ". إنشاء مكتب وتعيني موظفنيموازنة لكل عضو يتوىل 

                                                
 . ٥٧، الصادر عن اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، ص ٢٠٠٤للمزيد من التفاصيل، راجع التقرير السنوي العاشر عن حالة حقوق املواطن خالل عام  ١٠
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 يــ الثاناجلزء
 
 ٢٠٠٥ام ـالل عـس خـلمجلل داء التشريعياأل 
 
 

   واجتماعات اللجانجلسات الس: البند األول
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ونظراً للفصل   .١١جلسة خاصة ) ١٢( و عادية،   جلسة) ٢٨( ٢٠٠٥خالل عام   التشريعي الفلسطيين،   عقد الس   
الـس  عقد شعب الفلسطيين، الالقائم بني الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب االنتهاكات اإلسرائيلية حلرية حركة   

معظم عدم حصول ، وذلك بسبب    "رنسفونالفيديو ك " ستخدام تقنية اب ٢٠٠٥ خالل عام    هات جلس مجيعالتشريعي  
  . رام اهللا ومدينةغزةقطاع  بنيالنواب على تصاريح تنقل 

 
 
يف ال يشاركون  هناك أعضاءف. يف الس التشريعي يف جلسات الس واجتماعات جلانهاألعضاء مشاركة  تفاوتت

 ،احلكومةبالتصويت على الثقة يتم فيها الس اليت  يف أعمال اللجان، وال يشاركون إال يف جلسات أغلب األحيان
 فقد تكرر هذا األمر خالل جلسات الس يف عام    .أو يف اجللسات اليت يفتتحها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية        

 وهناك حالة عامة من ضعف املشاركة يف جلسات الس بعد أخذ النصاب، خاصة عندما يتعلق األمـر                  ،٢٠٠٥
 يؤثر ذلك الغياب املتكرر، الذي ميز عمل الس التشريعي لسنوات ليست قليلة، على              .ننيمبناقشة مشاريع القوا  

أداء النواب كثريي التغيب وتفاعلهم مع أجندة الس، كما يؤثر ذلك على جممل عمل الس التشريعي، حيث مت  
 . األعضاءالتصويت يف بعض احلاالت على مشاريع قوانني يف غاية األمهية حبضور عدد قليل من 

 
يشترط لصحة انعقاد الـس     : "من النظام الداخلي للمجلس التشريعي على أنه      ) ١٨(يف هذا اال، نصت املادة      

 وذلك يف غري احلاالت اليت يشترط فيها أغلبية ، وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة،حضور األغلبية املطلقة للمجلس
 ، يؤخر الرئيس افتتاح اجللسة نصف ساعة، عدم اكتمال هذا النصابفإذا تبني عند حلول موعد االجتماع . خاصة

 ." يؤجل الرئيس اجللسة إىل موعد الحق ال يتجاوز أسبوعا من ذلك التـاريخ             ،فإذا مل يكتمل النصاب بعد ذلك     
 عنـد عضاء الس   أل حضور األغلبية املطلقة     ، جلسة ما  دنعقاالصحة  يشترط  النظام الداخلي   يتضح من ذلك أن     

                                                
 ، يعقد الس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية على فترتني مدة كل منهما أربعة اشهر: " النظام الداخلي للمجلس التشريعي على ما يليمن) ١٦(نصت املادة  ١١

 الوزراء أو من ربع لسه بناء على طلب من جمبدعوة من رئيس يف دورات غري عادية ، أو والثانية يف األسبوع األول من شهر أيلول،)مارس(تبدأ األوىل يف األسبوع األول من شهر آذار 
 ". إىل مثل هذا االجتماع يعترب االجتماع منعقدا حكما باملكان والزمان احملددين يف طلب أعضائه أو طلب جملس الوزراءعدد أعضاء الس، فإذا مل يدع رئيس الس 
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، على مدار النقاشأغلبية معينة  رستمرااال يشترط لكنه ، و األوىل يف االجتماع، الذي ميتد لثالثة أيام تتاح اجللسة فإ
 .وهذا مأخذ ال بد من جتاوزه يف النظام الداخلي للمجلس التشريعي. أو لغرض التصويت

 
جلسات الـس، علـى     ، التغيب دون عذر مقبول عن حضور        ٢٠٠٥واصل عدد من أعضاء الس خالل عام        

ويعترب التغيب عن حضور اجللسـات مـن        . الرغم من إمكانية الوصول إىل مقر الس يف كل من رام اهللا وغزة            
اإلشكاليات البارزة يف عمل الس التشريعي، وهي من مجلة اإلشكاليات اليت سببها عدم تفعيل بعـض أحكـام        

على الرغم  ،عن حضور جلسات الس واللجان من النواب    لقد تكرر غياب عدد كبري    . النظام الداخلي للمجلس  
وقد أدى عدم تفعيل نصوص النظام الداخلي يف هذا          ١٢.النظام الداخلي من   )١٠٦(و  ) ١٠٥(تني  ادورد يف امل   امم

 وهو ما عطل عقد هذه اجللسات يف كـثري مـن    ،اال إىل ضعف مشاركة األعضاء يف جلسات الس واللجان        
 ال يلبـث األعضـاء أن       ، وحىت اجللسات اليت يتحقق فيها النصاب القانوين       .توفر النصاب القانوين  األحيان لعدم   

 . يف اليوم األول لالجتماع، الذي يستمر يف العادة لثالثة أيام متتاليـة           يغادروا قاعة الس بعد مرور بعض الوقت      
لربملانية، اليت يفترض العمل على إجنازهـا،       وهذا بدوره أدى يف كثري من األحيان إىل تعطيل العديد من األعمال ا            

 . والبت يف بعض التشريعات بشكل متسرع ال يلبث أن يتم التراجع عنها فيما بعد
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القتراح أو تنفذ اإلجراءات التشريعية لسن القوانني وإخراجها إىل حيز التطبيق من خالل مخس مراحل، تبـدأ بـا   
تقدمي مشروع القانون إىل الربملان الذي يقوم مبناقشته، مث إقراره، ويلي ذلك التصديق عليه من قبل رئيس الدولة،                  

لقد أجاز القانون األساسي الفلسطيين لألعضاء، ولس . وهو ما يسمى باإلصدار، وأخرياً النشر يف اجلريدة الرمسية
وبعد مناقشة تلك املقترحات ومشاريع القـوانني     . ع قوانني للمجلس التشريعي   الوزراء، تقدمي اقتراحات أو مشاري    

احملالة من رئاسة الس إىل اللجان، يتم إحالتها للمجلس ملناقشتها، وإقرارها بالقراءات األوىل والثانية، فخـالل                
 من تاريخ إقرارها بالقراءة     وخالل مدة أقصاها شهر   . القراءة األوىل يتم مناقشة القانون والتصويت عليه مادة مادة        

األوىل، جيب البدء بإقرارها بالقراءة الثانية، وبعد ذلك يتم إحالتها إىل جملس الوزراء إلبداء الرأي خـالل مـدة                   
أسبوعني من تاريخ اإلحالة، فإذا مت وضع مالحظات عليها من قبل جملس الوزراء، أو طالب ربع أعضاء الـس                   

ة ثالثة، يقوم الس بإجراء تلك القراءة، وإالّ تتم إحالة مشروع القانون  إىل رئيس               التشريعي بضرورة إجراء قراء   
 . يوماً من تاريخ إحالته إليه٣٠السلطة الوطنية للمصادقة عليه خالل 

                                                
عضو ل وال جيوز ل،ال جيوز للعضو أن يتغيب عن حضور اجللسات إال إذا أخطر الرئيس مع بيان العذر") ١٠٥(ادة امل :ا يليمن النظام الداخلي على م) ١٠٦(و ) ١٠٥(نصت املواد  ١٢

ادة امل. بذلك ويف حالة الضرورة يوافق على منح العضو إجازة ملدة ال تزيد عن شهر وخيطر الس            ، إال إذا حصل على إجازة من الرئيس       ،أن يتغيب أكثر من ثالث جلسات متتالية      
 يعترب متنازال عن حقه يف خمصصات املياومة مدة الغياب، وجيوز للرئيس لفت ، أو مل حيضر بعد مدة اإلجازة، يف حالة تغيب العضو عن حضور جلسات الس أو جلانه-١") ١٠٦(

 دون إجازة أو عذر ،جلسات متتالية أو سبع جلسات متفرقة يف الدورة الواحدة         إذا تغيب أحد أعضاء أي جلنة ثالث         -٢.  كما جيوز للمجلس لومه بناء على اقتراح الرئيس        ،نظره
 . " اعترب مستقيال من عضوية اللجنة، وعلى مقرر اللجنة إعالم الرئيس بذلك،مقبول
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 وفقاً للقانون األساسي، القـوانني بعد إقرارها من الس التشريعي خالل ثالثـني             ،يصدر رئيس السلطة الوطنية   
 ،عتراضـه ا مشفوعة مبالحظاته وأسباب ، تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إىل الس خالل ذات األجل   يوماً من 

رئيس مشروع القانون إىل الـس      ال  وإذا رد  .)٤١/١مادة  ( مصدرة وتنشر فوراً يف اجلريدة الرمسية        تعترباوإال  
 أعتـرب   ،تشريعي، فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه      ، تعاد مناقشته ثانية يف الس ال      أعالهوفقاً لألجل والشروط    

وقد فصل النظام الداخلي للمجلس آلية سن القوانني، مبا هذا ). ٤١/٢مادة ( وينشر فوراً يف اجلريدة الرمسية ،قانوناً
 ).٧٤ -٦٥املواد (يف ذلك قانون املوازنة العامة، يف الفصل األول من الباب اخلامس 

 
 : األخريةستةمشاريع القوانني خالل األعوام الوأنواع  أعداد نييباجلدول التايل 

 
إحالة إىل اللجان قبل  السنة

  العامةاملناقشة
أو /القراءة الثالثة و القراءة األوىل املناقشة العامة

 الثانية واإلحالة
 مصادقة الرئيس

٢١ ٢ - ١٦ ١٤ ٢٠٠٥ 
٢٠ ٤ ٣ ٩ ١٥ ٢٠٠٤ 
٤ ٧ ٥ ٥ ٢١ ٢٠٠٣ 
٥ ٣ ٢ ١٠ ٢ ٢٠٠٢ 
٥ ٦ ١ ١٢ ٤ ٢٠٠١ 
٧ ٩ ٢ ٧ ٤ ٢٠٠٠ 
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، وحتديداً يف جمال مناقشة القوانني، مبشاركة ٢٠٠٥بشكل عام، متيز العمل الربملاين يف الس التشريعي خالل عام        
، كما أصبح هناك دور أكرب للخرباء احملليني والدوليني         واضحة من قبل اجلهات املعنية مبوضوعات مشاريع القوانني       

، عـدداً مـن   ٢٠٠٥فقد عقدت اللجان املختلفة يف الس التشريعي خالل عـام  . يف مساندة العملية التشريعية  
من ذلك جلسات استماع حول مشـروع قـانون         . جلسات االستماع حول مشاريع القوانني اليت أحيلت إليها       

  ا جلنة التربيـة              االمتياز اليت عقدا اللجنة االقتصادية، وجلسات استماع حول مشروع قانون النقابات اليت عقد
ومتيز هذا العام كذلك، بالعمل إلجناز مشاريع القوانني اخلاصة باألجهزة األمنية، وانتخاب            . والقضايا االجتماعية 

 .  اهليئات احمللية، وقانون االنتخابات العامة
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 : يف الس التشريعي الفلسطيين مبا يليتتسم آلية التشريع
 
 
 :عدم وجود سياسة تشريعية واضحة: أوالً

 
 

الفلسفة اليت حتكم عملية التشريع، بدءاً باختاذ قرار التصدي ملوضوع، أو قضية، عن طريق : السياسة التشريعية هي
دراته ومصاحله إزائه، مث ترمجة مبادئ التشريع أصالً، ومروراً بتحليل املوضوع، وحتديد أولويات اتمع بشأنه وق

هي اخلطة اليت يضعها النظام السياسي من أجل تنظيم أو . السياسة إىل نصوص قانونية، وإصدارها بالطرق املقررة
واألصل أن السياسة التشريعية . اً واحداً ليخدم هدف، ويسري يف اجتاه واحد، نسق واحدى ليكون عل،البنيان القانوين
 ، بشكل أو بأخر، وال جيوز هلا أن تتعارض. باعتباره القانون األمسىقانون األساسي، متسقة مع الجيب أن تكون

 .مع التوجهات العامة الواردة يف الدستور
 

فاألصل أن تنبع مناقشة أي . ، يعمل دون وجود سياسة تشريعية واضحة٢٠٠٥، خالل عام جملس الوزراءما زال 
ووفقاً للنظام الداخلي يف الس التشريعي لس الوزراء صالحية .  سائدةقانون أو مقترح من حاجة جمتمعية

ونتيجة . تقدمي مشاريع القوانني إىل الس التشريعي، كما ألي نائب تقدمي مشروع قانون لتنظيم مسألة معينة
 األعضاء لعدم وجود سياسة تشريعية لدى احلكومة أدى ذلك إىل حدوث إرباك العمل الربملاين نتيجة تقدمي

عمل الس التشريعي  متيز ونتيجة لذلك أيضاً،. واحلكومة مشاريع قوانني تعاجل مواضيع متعددة يف آن واحد
خطة حمددة إلقرار قوانني ذات أولوية حسب احتياجات اتمع أجندة تشريعية أو  بعدم وجود ٢٠٠٥خالل عام 

انني الضرورية حلساب قوانني أقل أمهية، وحيصل كثريا الفلسطيين، ونتيجة لذلك، يالحظ وجود إمهال لبعض القو
تنقُّل بني خمتلف املواضيع واحملاور القانونية دون إمتام أي منها، كما ال يوجد هناك أي جهة خمتصة لتحديد 
األولويات التشريعية من بني مشاريع القوانني املقدمة للمجلس التشريعي، مما ينتج رزماً قانونية مبتورة، وغري 

من األمثلة وباإلمجال يؤثر ذلك على حقوق املواطن الفلسطيين يف جماالت حياته املختلفة . ادرة على حتقيق غايااق
على ذلك، مت تقدمي مشروع قانون مكافآت وخمصصات أعضاء الس التشريعي واحلكومة واحملافظني يف شهر 

النقابات والنقابات العمالية ومل يباشر ن ، بينما قُدم مشروع قانو١٠/٢٠٠٤، ومت إقراره يف شهر ٤/٢٠٠٤
الس التشريعي العمل عليه لفترة زمنية طويلة رغم حاجة املواطن الفلسطيين له للفراغ التشريعي القائم خصوصاً 
يف مناطق الضفة الغربية يف أعقاب نفاذ قانون العمل الفلسطيين وإلغاء قانون العمل األردين الذي كان يعاجل 

 .اباتموضوع النق
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يف هذا الصدد، مت االقتراح من قبل جلنة إصالح الس التشريعي، املنبثقة عن جلنة شؤون الس، أن تتوىل جلنة 
شؤون الس، وضع األجندة التشريعية للمجلس يف بداية كل دورة تشريعية، وبالعادة تكون تلك األجندة مبنية 

املمكنة لترتيب املشاريع، اعتماد تاريخ تقدمي مشاريع القوانني، فمثال، من الوسائل . على سياسة تشريعية واضحة
مع إمكانية تقدمي مشروع على آخر، بناًء على رسالة موجهة من عدد من أعضاء الس، موضحة األسباب 

 .  املربرة لذلك
 
 

  مظاهر اخللل يف إجراءات إقرار القوانني يف الس التشريعي: ثانياً
 
 
  زمنية لرئيس الس يف إحالة مشاريع القواننيعدم حتديد فترة. ١
 

رئيس الس صالحيات واسعة يف حتديد اللجنة املختصة اليت يتم للمجلس التشريعي، ميلك النظام الداخلي حسب 
فوفقاً للمادة . مشروع القانون خالهلا إىل اللجنةإلحالة  مدة زمنية وذلك دون حتديدإحالة مشروع القانون إليها، 

قتراحات إىل رئيس الٍس مرفقة مبذكراا حييل جملس الوزراء مشاريع القوانني أو اال ، من النظام الداخلي)٦٥/١(
قتراح إىل اللجنة املختصة إلبداء الرأي، على أن تقدم اللجنة اإليضاحية، وعلى الرئيس أن حييل املشروع أو اال

املادة املذكورة حتدد املدة الزمنية اليت ينبغي على . ه إليهاتقريرها خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ إحالت
فرغم ضرورة حتديد مدة زمنية لرئيس . اللجنة املختصة التقيد ا، لكنها ال حتدد مثل هذه املدة لرئيس الس
نني إىل  إحالة غالبية مشاريع القوا٢٠٠٥الس التشريعي يلزم ا يف إحالة مشاريع القوانني، لوحظ خالل عام 

 .اللجان من قبل رئيس الس يف فترات مالئمة، ويف املقابل، لوحظ عدم تقيد اللجان باملدة احملددة هلا
 
 
  رفض مشاريع قوانني بعد قبوهلا باملناقشة العامة. ٢
 

م القبول أو ليس من العرف الربملاين أن يتم رفض مشروع قانون بعد أن يقبله الربملان باملناقشة العامة، فاألصل أن يت
الرفض عند تقدميه للمجلس، وذلك من خالل التوصية اليت ترفعها اللجنة املختصة، واليت كان رئيس الس قـد                  

فاألصل أن هذه اللجنة هي اليت تدرس مشروع القانون، وتقرر فيما إذا            . أحال مشروع القانون إليها إلبداء الرأي     
ويترك األمر يف مجيـع األحـوال للمجلـس    عامة، أو توصي برفضه،  كانت ستقدمه إىل الس لقبوله باملناقشة ال      

التشريعي يف الرفض أو القبول، ويكون هاجس الس التشريعي يف ذلك محاية واحترام القوانني حلقوق املـواطن                 
ومن أبرز األمثلة على ذلك، مشروع قانون الكهرباء العام، الذي قُدم من النائب عبد الـرمحن محـد          . الفلسطيين

، ولكن بعد   ٢٨/٥/٢٠٠٣، وأُحيل إىل اللجان بذات التاريخ، وقٌبل باملناقشة العامة بتاريخ           ١٤/٤/٢٠٠٣بتاريخ  
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، مت رفضه قبل إقراره بالقراءة األوىل، مما أضاع عامني من النقـاش             ٦/٧/٢٠٠٥أكثر من عامني، وحتديداً بتاريخ      
يف حياة املواطن الفلسطيين دون تنظيم قـانون يف          من ناحية، ومن الناحية األخرى ترك قطاع مهم          داخل اللجنة 

 فمشروع القانون املشار إليه يعـاجل    .الوقت الذي خلت فيها األراضي الفلسطيين من أي تنظيم قانوين ذا الشأن           
مسألة حتسني خدمة الكهرباء من ناحية ومن الناحية األخرى حتديد األسعار هلذا القطاع اهلام والذي ينظم مبوجب         

االمتياز، إذن باإلمجال يؤثر رفض املشروع املشار إليه سلباً على حياة املواطن الفلسطيين ليتركه حتت رمحة                قانون  
    .   أصحاب االمتياز أو االحتكار دون رقيب أو حسيب

 
 
 عدم التفرقة بني القانون الكامل الذي حيل حمل القانون األصلي ويلغى األخري مبوجبه، وبني القانون املعدل               . ٣

 الذي يعدل القانون األصلي، ويبقى القانون األصلي ساري املفعول، وينطبق القانون املعدل يف النصوص املعدلة
 

األصل أن هناك فرقا بني القانون الكامل الذي حيل حمل القانون السابق، وبني القانون الذي يأيت معـدالً لـبعض              
 التشريعية، أنه إذا كان التعديل يتناول ما تزيد نسـبته عـن   من األمور املنطقية يف الصياغة  . أحكام القانون النافذ  

من القانون النافذ، يعترب التعديل مبثابة قانون كامل، وإذا كان أقل من ذلك، يكون القانون معدالً، حبيـث     % ٥٠
قـت  وهذا األمر مل حيدث يف الس التشريعي، ففي الو        . يسري التعديل مع األحكام األصلية يف القانون األصلي       

، سمي بالقانون املعدل، ولكن     ٢٠٠٥من أحكام قانون السلطة القضائية عام       % ٥٠الذي مت تعديل ما يزيد على       
 من الوقائع الفلسطينية خالل هذا العام، صدر كقانون كامل، أي حـل حمـل               ٦٠عند إصداره ونشره يف العدد      

، ففي الوقت الذي بقي مشروع القانون املعدل        وكذلك األمر بالنسبة لقانون االنتخابات العامة     . القانون األصلي 
 بوصفه معدالً طوال القراءات املختلفة أحيل للرئيس للمصادقة عليه مبسمى قانون      ١٩٩٥لقانون االنتخابات لسنة    
، وهذا يدلل على عدم وجود سياسة موحدو يف تسمية مشاريع القـوانني سـواء           ٢٠٠٥االنتخابات العامة لسنة    
 .انني كاملةمعدلة أو مشاريع قو

 
 
 عدم االهتمام بالسوابق الربملانية . ٤
 

.  عدم اهتمامه بالسوابق الربملانية، من حيث إجراءات عمـل الـس           ٢٠٠٥واصل الس التشريعي خالل عام      
فاإلجراءات الربملانية اليت ال يوجد ملعاجلتها نصوص يف النظام الداخلي للمجلس غري موجودة، وتقتضي احلاجـة                

وهذا األمر قد يتكرر يف وقت الحق، لذا ال بد من توثيق هذه احللول،              . ىل تدخل رئيس الس حبل معني     أحيانا إ 
حىت ال يكون هناك تعدد يف احللول ملشكلة واحدة يف نفس الظروف، وال بد من العمل على مجع تلك احللـول                     

 .  ة، اليت ختدم عمل الس يف املستقبلبطريقة ميكن الوصول إليها بسهولة، مما يشكل رزمة من السوابق الربملاني
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  مظاهر قصور يف مناقشة مشاريع القوانني. ٥
 

وبشكل عام، من املفترض أن حيصل النائب علـى   . ما زال هناك قصور يف املناقشات املختلفة يف الس التشريعي         
من النظـام   ) ١٩(ذلك وفقاً للمادة     ساعة من املوعد احملدد للجلسة ، و       ٤٨التقارير واملسائل املراد مناقشتها، قبل      

أما يف جمال مناقشة القوانني، فقد غاب، يف أغلـب          .  وهذا األمر ال حيصل بالعادة     ١٣الداخلي للمجلس التشريعي،  
. األحيان، النقاش املوجه ألهداف حمددة، حيث لكل قانون سياسته اخلاصة به، إىل جانب السياسة التشريعية العامة

يف العمل الربملاين الفلسطيين يف جمال مناقشة القوانني، هو ضعف مشاركة األعضاء، لغيام عن واألمر امللفت للنظر 
فمثالً، متت مناقشة مشروع قانون احملكمة الدسـتورية        . اجللسات، أو بسبب مغادرة اجللسة عند مناقشة القوانني       

 .   أعضاء فقط٥العليا، وإقراره بالقراءة األوىل، وهو من القوانني اهلامة جدا، حبضور 
 

 تعامل الس التشريعي مع القوانني الصادرة بقرارات عن رئيس السلطة الوطنية . ٦

من القانون األساسي الفلسطيين على أن لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، يف حاالت الضرورة ) ٤٣(تنص املادة 
إصدار قرارات هلا قوة القانون، وجيب عرضها على اليت ال حتتمل التأخري، ويف غري أدوار انعقاد الس التشريعي، 

أما إذا عرضت . الس التشريعي يف أول جلسة يعقدها بعد صدور القرارات، وإال زال ما كان هلا من قوة القانون
 . على الس التشريعي على النحو السابق، ومل يقرها، زال ما يكون هلا من قوة القانون

الصادرة عن رئيس " القرارات بقانون" باإلجراءات القانونية اخلاصة بـ التشريعييف الغالب، ال يقوم الس 
السلطة الوطنية، حيث ينبغي أن يتعامل الس التشريعي مع تلك القرارات بقوانني كمشاريع قوانني، من حيث 

ن تلك القوانني املناقشات، ومرورها بالقراءات املختلفة يف أروقة الس التشريعي، كما لرئيس الس إحالة أي م
 .إىل اللجان املختلفة يف الس

 :يبدو أن الس التشريعي، يسلم بقانونية القرارات بقوانني الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية، ودليل ذلك ما يلي

ومن األمثلة على ذلك، التعديل الذي أجري على ". قرار بقانون"يناقش الس التشريعي ويقر تعديالً على . ١
، الصادر بقرار عن الرئيس، إذ أن األصل أن يتم إقرار قانون جديد ١٩٩٥ن االنتخابات العامة لسنة قانو

 . ١٩٩٥لالنتخابات العامة، وليس تعديالً لقانون سنة 

                                                
ضر اجللسة السابقة ومشروع جدول أعمال اجللسة على يقوم أمني سر الس بتوزيع قرارات الس وحم: " من النظام الداخلي للمجلس التشريعي على ما يلي  ) ١٩(نصت املادة    ١٣

 " األعضاء، قبل االجتماع التايل بثمان وأربعني ساعة على األقل
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. ، نظراً ملعاجلته ذات املوضوع يف القانون اجلديد"قرار بقانون"يقر الس التشريعي قانونا جديدا حيل حمل . ٢
) ٦(بشأن تشجيع االستثمار يف فلسطني، والذي صدر بدالً عن القانون رقم ) ١(ى ذلك قانون رقم واملثال عل

 .  الصادر بقرار من رئيس السلطة الوطنية١٩٩٥لسنة 

يرفض الس التشريعي مطلقاً اعتبار قانون صادر مبوجب قرار، مبثابة مشروع قانون ليتم العمل عليه يف . ٣
ومن األمثلة على ذلك، رفْض مشروع قانون . شته بالقراءات املختلفة، متهيداً إلقرارهالس التشريعي، ومناق

، حبجة صدور هذا القانون مبرسوم رئاسي، ٢٥/٥/١٩٩٩املطبوعات والنشر من قبل الس التشريعي بتاريخ 
 .إضافة إىل نشره يف اجلريدة الرمسية

موقفاً سلبياً حيال هذا املوضوع، فلم يبادر للتصدي إىل هذه ، يتخذ ٢٠٠٥ما زال الس التشريعي حىت اية عام 
أكثر من " القرارات بقوانني"لقد مر على عدد من هذه . ، وإعادة إقرارها تشريعياً"القرارات بقوانني"الطائفة من 

ت القرارا"عشر سنوات، أقر خالهلا الس التشريعي عشرات القوانني، وكان من األجدر به أن يتصدى لتلك 
   ١٤.بالدراسة واملناقشة" بقوانني

                                                
ضع ذلك وقد و. صدر يف عهد السلطة الفلسطينية، وملرة واحدة، مرسوم بقانون بتعديل قانون ساري املفعولهو صدور مرسوم بقانون لتعديل قانون نافذ، حيث  هناك أمر آخر  ١٤

 لسـنة  )٥( بتعديل أحكام القانون رقم ١٩٩٩ لسنة )١(وهذا املرسوم هو املرسوم بقانون رقم . املرسوم أحكاما بشأن إنشاء أو فرض رسوم من خالل تعديله ملواد القانون األصلي    
  غري حمبذ إال للضرورة القصوى، فضال عن كونه استثنائيا، والضرورة علـى   هو أمر،إن إنشاء أو فرض الرسوم مبوجب مراسيم بقوانني.  بشأن دمغ ومراقبة املعادن الثمينة     ،١٩٩٨

 لسنه وفق األصـول  ،لذا ال بد من عدم اللجوء إىل هذا األسلوب يف التشريع، كذلك ال بد من عرض املرسوم املشار إليه على الس التشريعي                     . األغلب غري متوفرة يف هذه احلالة     
 . من القانون األساسي املعدل) ٤٣(العادية، وإالّ زال ما كان له من قوة القانون، وذلك وفقاً للمادة التشريعية املتبعة يف األحول 
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 اجلزء الثالث
 

 ٢٠٠٥األداء الرقايب للمجلس التشريعي خالل عام  
 
 

يعترب الدور الرقايب للمجلس التشريعي االختصاص الثـاين للمجلـس، إىل جانـب دوره يف التشـريع وسـن                   
مجيـع تصـرفاا، ومراقبـة خمتلـف      مبحاسبة السلطة التنفيذية عـن       الستعين هذه الرقابة أن يقوم      . القوانني

 تقـوم   هـذه فاملراقبـة   .  علـى أساسـها    الـس أعماهلا، ومناقشتها يف سياستها العامة اليت نالت الثقة مـن           
 وفـق معـايري وضـوابط    ،داري والقانوين للسـلطة التنفيذيـة    داء السياسي واإل  جبوهرها على مفهوم فحص األ    

 .حمددة
 

يف سبيل ممارسـة حقـه يف الرقابـة علـى أعمـال السـلطة       س التشريعي، ال يستخدم   ات،الربملانكغريه من   
كـل مـن القـانون األساسـي والنظـام الـداخلي       نحها لـه  ميدوات اليت  جمموعة من الوسائل واأل ،التنفيذية
منح الثقة للحكومة أم حجبها عنها، املصـادقة علـى املوازنـة العامـة للسـلطة             : دواتمن هذه األ  . للمجلس
املصـادقة علـى اتفاقيـات القـروض،      االسـتجواب، جلـان التحقيـق،    ،سئلة إىل الوزراءيه األتوجالوطنية،  

املصادقة على التعيني يف بعض املناصب العليا، إضافة إىل الدور الرقايب للجان الـس مـن خـالل جلسـات                    
 .االستماع اليت تعقدها، والتقارير اليت تقدمها للمجلس

 
 

 الثقة باحلكومة: أوالً
 
 

 أشد أدوات الرقابـة الربملانيـة، وتشـكل آخـر           ، أو عن وزير معني    للحكومة أو حجبها عنها    الثقة   منح  يعترب
  .دوات السابقةداء احلكومي بواسطة األدوات إذا عجز الربملان عن تصويب األتلك األ

 
 فرباير، وذلـك  / تفعيال ملوضوع الثقة باحلكومة الفلسطينية مرتني، األوىل يف أواسط شهر شباط      ٢٠٠٥شهد عام   

سبتمرب، وذلك  / والثانية يف أواسط شهر أيلول    . عند تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات رئاسة السلطة الوطنية        
 .يف إطار مذكرة حلجب الثقة عن احلكومة، بسبب تنامي ظاهرة االنفالت األمين يف األراضي الفلسطينية
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، أصبح احلديث عن تشـكيل      ٩/١/٢٠٠٥لفلسطينية يف   بعد انتخاب السيد حممود عباس رئيسا للسلطة الوطنية ا        
كان الس التشريعي يف هذا اإلطار مبادرا يف املطالبة بتشـكيل حكومـة             . حكومة جديدة أمراً طبيعياً ومألوفاً    

، قرر الس توجيه رسالة إىل رئيس السلطة الوطنية ومطالبته بسرعة تشـكيل             ٨/٢/٢٠٠٥جديدة، ففي جلسة    
، ناقش الس عدم تقدمي رئيس الوزراء املكلـف حكومتـه    ١٧/٢ويف جلسة   .  عشرة أيام  حكومة جديدة خالل  

 عضواً، مضمونه الطلب من رئيس السلطة الوطنيـة      ١٩اجلديدة، وشرع الس بالتصويت على مقترح مقدم من         
 . تكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة

 
ت ثالثة أيام، حيث ناقش البيان الوزاري الذي تقدم بـه           ، واستمر ٢١/٢/٢٠٠٥عقد الس جلسة خاصة يوم      

رئيس احلكومة املكلف، السيد أمحد قريع، وأعضاء احلكومة املقترحني، وقد كان االجتاه السـائد يف مناقشـات                 
أعضاء الس يف اليوم األول يتجه حنو عزم معظم األعضاء حجب الثقة عن احلكومة املقترحة، األمر الذي حـدا                   

الوزراء املكلف إىل اإلعالن عن سحب التشكيلة الوزارية املقترحة، ووعد بتشكيل حكومة أخرى ميكـن               برئيس  
وبالفعل قدم رئيس   . وصفها حبكومة تكنوقراط، على أن يكون أعضاؤها من خارج الس باستثناء عضوين اثنني            

اء رئيس الوزراء ونائبه، من خارج ، مجيع أعضائها، باستثن٢٤/٢/٢٠٠٥الوزراء املكلف تشكيلة وزارية جديدة يف 
ودون مناقشات جديدة . الس التشريعي، ولكن بنفس الربنامج السياسي الذي تقدمت به احلكومة اليت مت سحبها

 أعضـاء   ٤ أعضاء، وامتناع    ١٠ عضوا، واعتراض    ٥٤هلذه التشكيلة، نالت احلكومة ثقة الس التشريعي مبوافقة         
 .آخرين

 
 اجلولة من مناقشات الس التشريعي للثقة باحلكومة أجربت رئيس الوزراء على تغيري حكومته ميكن القول إن هذه

كمـا ميكـن   . املقترحة، بغض النظر عن أهداف أعضاء الس يف نيتهم حجب الثقة عن احلكومة اليت مت سحبها         
 مناقشات الثقة باحلكومة تؤدي القول إن ما سمي بسحب التشكيلة الوزارية ليس مألوفا يف العمل السياسي، إذ أن

 .عادة إىل منح الثقة أو حجبها، وليس هناك ما يعرف بسحب تشكيلة احلكومة
 

ال بد من التأكيد على أن األداء الرقايب للمجلس التشريعي ال ينتهي عند حد منح الثقة أو حجبها، وإمنا يفترض يف 
 الثقة على أساسه، ويراقب أداء احلكومة بشكل عـام، وأداء           الس أن يتابع التزام احلكومة بربناجمها الذي نالت       

 . الوزراء كل على حدة أيضا
 

أثري موضوع الثقة باحلكومة من جديد على خلفية اتساع ظاهرة االنفالت األمين، وعدم حتقيق االستقرار واألمن                
 . للوطن واملواطن كما وعدت احلكومة

 
/  احلكومة جلسات الس التشريعي يف أواسـط شـهر أيلـول   يف هذا السياق، تصدر موضوع حجب الثقة عن  

، مبذكرة حلجب الثقة عـن احلكومـة   ١٥/٩/٢٠٠٥ عضوا من أعضاء الس يف جلسة ١٦ حيث تقدم    ،سبتمرب
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، وفيها ناقش تقرير اللجنـة      ٣/١٠/٢٠٠٥ جلسة يوم    عقد الس . هرة االنفالت األمين  بسبب فشلها يف إاء ظا    
وقـد تغـري   . ة التدهور األمين وفوضى السالح، اليت كان الس قد شكلها يف اجللسة السابقة            اخلاصة مبتابعة حال  

 آخرين، تعليـق   ٥ أعضاء، وامتناع    ٥ عضوا، ومعارضة    ٤٣االجتاه العام يف املناقشات، حيث قرر الس، مبوافقة         
 جديدة خالل أسبوعني،    إجراءات حجب الثقة عن احلكومة، والطلب من رئيس السلطة الوطنية تشكيل حكومة           

كما طالب الس بفصل وزارة الداخلية إىل وزارتني وفقا لالختصاص والقانون، وإقالة رؤساء األجهزة األمنيـة                
 .ونوام الذين فشلوا يف أداء مهامهم

 
 عن  وكما يقال عن موقف احلكومة بسحب التشكيلة الوزارية بأنه غري مألوف يف العمل السياسي، فإنه يقال هنا                

موقف الس التشريعي بأنه غري مألوف يف العمل الربملاين، وهو عدم حجب الثقة عن احلكومة، ويف نفس الوقت                  
 . املطالبة بتشكيل حكومة جديدة

 
وبعد انقضاء مهلة األسبوعني، انقلب االجتاه العام يف الس مرة أخرى، وذلك يف اجللسة اخلاصة الـيت عقـدت                 

يث أن الس، وبعد أن استمع لكلمة رئيس السلطة الوطنية، وكلمة رئيس جملـس              ، ح ٢٦/١٠/٢٠٠٥بتاريخ  
الوزراء، أغلق املوضوع بشكل أو بآخر، إذ قرر عدم إاء إجراءات حجب الثقة يف هذه اجللسة، علـى أن يـتم                    

سـبب  وبالطبع مل يتبق وقت ملوضوع الثقة باحلكومـة ب        . حتديد جلسة يف موعد الحق حسب القانون واألصول       
 .اقتراب موعد االنتخابات التشريعية

 
وهكذا، مل يتحقق أي شيء من مناقشات الس التشريعي بشأن الثقة باحلكومة يف هذه اجلولة، فلم يتم تشـكيل   
حكومة جديدة، ومل تفصل وزارة الداخلية إىل وزارتني حسب االختصاص، ومل يتم فصل قادة األجهزة األمنيـة                 

فرباير، اليت أدت مناقشات    / وعلى عكس اجلولة األوىل يف أواسط شباط      . هامهم، وال نوام  الذين فشلوا يف أداء م    
الس التشريعي فيها إىل تشكيل حكومة جديدة من خارج أعضاء الس يف غالبها، مل يتمكن الس يف اجلولـة     

 . سبتمرب، من إحداث أي تغيري حكومي/ الثانية يف أواسط أيلول
 
 

 زنة العامةاملوا: ثانياً
 
 

ال يقل دور الس التشريعي يف املصادقة على املوازنة العامة للسلطة الوطنية أمهية عن دوره يف منح الثقة للحكومة           
إذ أن التصويت على املوازنة، ومراقبة تنفيذها فيما بعد، يشكل إحدى أدوات املساءلة الفاعلـة               . أو حجبها عنها  

ومن املفترض أن تستغرق مناقشات املوازنة وقتا كافيا، وأن تستحوذ اهتمامـا      . على سياسات احلكومة وأولوياا   
 . بالغا من الس ككل، وليس لدى جلنة املوازنة العامة والشؤون املالية فقط كما حيصل عادة



 
 حالة السلطات الفلسطينية الثالث: الباب الثاين

 ١٣٥

 اليت كان مـن     ٢٠٠٥، ناقش الس التشريعي موضوع املوازنة العامة مرتني، األوىل ختص موازنة            ٢٠٠٥يف عام   
 بشهرين على األقل، كما ينص القانون األساسي وقانون تنظيم          ٢٠٠٤ملفترض أن تقدمها احلكومة قبل اية عام        ا

 اليت من املفترض أن تقدمها احلكومـة أيضـا قبـل            ٢٠٠٦والثانية ختص موازنة    . املوازنة العامة والشؤون املالية   
 . ، إال أا مل تفعل ذلك١/١١/٢٠٠٥
 

إن احلكومة الفلسطينية تعودت على تأخري تقدمي املوازنة العامة يف املوعد احملدد قانونا، وأن بشكل عام، ميكن القول 
الس التشريعي يتقبل يف كل مرة أعذار احلكومة، مما يشكل انطباعا سلبيا يف كل عام، وخيـل بـدور الـس                 

ما مت يف السنة املاضية إىل حني إقرار       التشريعي يف الرقابة على األداء احلكومي، ويضطر احلكومة للصرف بناء على            
إن االعتياد على عدم تقدمي املوازنة يف املوعد احملدد من قبل احلكومة، وقبول الس التشـريعي بـاألمر                  . املوازنة

الواقع، قد يشكل يف املستقبل جا مألوفا، األمر الذي يتناقض مع القانون األساسي والقوانني ذات الصلة، ويصبح   
 .ري صحيةظاهرة غ

 
/ ١/١١، الذي من املفترض أن يـتم قبـل   ٢٠٠٦ دون أن تقدم احلكومة املوازنة العامة لعام         ٢٠٠٥انقضى عام   

كما أن الس   . ، مما يعين تأخريا عن املوعد احملدد ألكثر من شهرين، ورمبا يستمر التأخري ألكثر من ذلك               ٢٠٠٥
 . ٧/١٢/٢٠٠٥ جلسة التشريعي مل يناقش املوضوع سوى مرة واحدة، وذلك يف

 
، مما يعين ٣١/٣/٢٠٠٥ نفسها، فقد أقرها الس التشريعي يف جلسة خاصة عقدت بتاريخ ٢٠٠٥أما موازنة عام 

تأخريا مدته ثالثة شهور عن بدء السنة املالية، وكان الس قد استلم هـذه املوازنـة مـن احلكومـة بتـاريخ                      
 . ونصف عن املوعد احملدد قانونا، أي بعد تأخري زاد عن أربعة أشهر١٦/٣/٢٠٠٥
 

اكتفى الس التشريعي بتهديد جملس الوزراء باختاذ إجراءات قانونية إذا مل يقدم املوازنة العامة يف املوعد احملـدد،                 
بل إنه منح احلكومة مهلة إضافية بعد املوعد النهائي، مثَ قَِبلَ اعتذارها بعد تأخر              . ولكنه مل يتخذ أي إجراء عملي     

وهكذا، فإن جملس الوزراء يتحمل مسؤولية عدم تقدمي املوازنة يف موعدها احملدد، والس التشريعي يتحمل . طويل
ونظرا ألن األمر يتكرر يف كل عام تقريبا، فإن الدور الرقايب للمجلس     . مسؤولية منحه مهلة إضافية وقبول اعتذاره     

صبح إقرار املوازنة العامة ومتابعة تنفيذها، أداة رقابيـة         ، وحباجة إىل تفعيل، حىت ي     ضعيفاعلى هذا الصعيد يصبح     
 .فاعلة بيد الس التشريعي

 
 ومل يقدم جملـس     ٢٠٠٥على صعيد احلساب اخلتامي للميزانية، يسجل هنا أيضا تقصري آخر، حيث انقضى عام              

ساسي وقـانون تنظـيم      إىل الس التشريعي، علما أن كال من القانون األ         ٢٠٠٤الوزراء احلساب اخلتامي لعام     
املوازنة العامة ينصان على ضرورة عرض احلساب اخلتامي مليزانية السلطة الوطنية على الس التشريعي يف مدة ال                 

 . تزيد عن سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة املالية
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ازنة العامة كل ثالثة أشهر، فقـد  أما التقارير الربعية، اليت تقدمها وزارة املالية إىل الس التشريعي حول تنفيذ املو 
 . التقريرين األول والثاين فقط، ومل تقدم التقريرين الثالث والرابع٢٠٠٥قدمت الوزارة خالل عام 

 
وهكذا ميكن القول إن الس التشريعي مل ميارس دوره الرقايب على الوضع املايل للسلطة الوطنية بشـكل جيـد،           

 متت املصادقة عليها بعد ثالثة أشهر من بدايـة          ٢٠٠٥دم، واملوازنة العامة لعام      مل تق  ٢٠٠٦فاملوازنة العامة لعام    
والتقارير الربعية لعام  . ١/١٢السنة املالية، مما يعين أن الصرف خالل هذه الفترة كان يتم تقديريا وبناء على نسبة                

واحلساب اخلتامي لعام .  وآلياته مل يتم تقدمي سوى تقريرين منها، مما يعين أن الس ليس يف صورة الصرف٢٠٠٥
 . مل يقدم مطلقا، مما يعين غياب التأكد من التزام احلكومة باملوازنة املقرة٢٠٠٤

 
من الواضح أن الس التشريعي ال يراقب ما وراء املوازنة العامة، أو وعلى صعيد حقوق اإلنسان، من جهة أخرى، 

       لس يكتفي مبناقشة ما يف املوازنة من أرقام تتعلق بـاإليرادات           ما تعكسه هذه املوازنة من حقائق وتوجهات، فا
 كما أن الس     حنو واقع حقوق املواطن ومستقبلها،     والنفقات، وال يتساءل عما تعكسه هذه األرقام من توجهات        

 .  احدة الفلسطيين، ويكتفي عادة بإقرار املوازنة يف جلسة وحقوق اإلنسانال يسائل السلطة التنفيذية عن برامج 
 
 

 جلان تقصي احلقائق/ جلان التحقيق : ثالثاً
 
 

 التحقيق يف موضوعني بارزين، األول حول اخللل الـذي رافـق ملـف             ٢٠٠٥قرر الس التشريعي خالل عام      
والثـاين حـول   . التعويضات الفلسطينية عن أحداث اخلليج، حيث تولت اللجنة االقتصادية التحقيق يف املوضوع 

 . الغرضيس ياسر عرفات، حيث مت تشكيل جلنة حتقيق هلذا أسباب وفاة الرئ
 

 ٨٦٠/١/١٠، أصدر الس قراره رقـم       ١٠/٥/٢٠٠٥يف التحقيق األول، وبناء على تقرير اللجنة االقتصادية يف          
الذي يقضي بإحالة مجيع امللف إىل النائب العام، للتحقيق مع ثالثة مسؤولني يف ملف التعويضات، وأي عـاملني                  

 . هلم يثبت تورطهم يف سوء استخدام املوقع العامتابعني
، وبعد سؤال موجه لوزير الصحة حـول        ٥/١٠/٢٠٠٥أما اللجنة الثانية، فتشكلت خالل جلسة الس بتاريخ         

هدف اللجنة هو التحقيق يف أسباب وظروف ومالبسات وفـاة          . التقرير الطيب اخلاص بوفاة الرئيس ياسر عرفات      
أعدت هذه اللجنـة تقريرهـا، ومت   . ذه اللجنة تقريرها للمجلس حال االنتهاء من عملها  الرئيس، على أن تقدم ه    

، دون ٢٠٠٤، كما انتهى من قبله عـام  ٢٠٠٥إيداعه لدى رئاسة الس، إال أنه مل يقدم للمناقشة، وانتهى عام           
 .أي تقرير فلسطيين حول أسباب وفاة الرئيس عرفات
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 عدة جلان خاصة، إال أن اللجنة الوحيدة اليت تأخذ مهمتـها            ٢٠٠٥ خالل عام    يذكر أن الس التشريعي شكّل    
 هي اليت مت تشكيلها ملتابعة حالة االنفالت األمين وفوضى السالح، واليت، بنـاء علـى تقريرهـا يف       ،طابعا رقابيا 

 هـذا  ، طالب عدد من أعضاء الس حبجب الثقة عن احلكومة، وهو األمر الذي انتهى بسـحب              ١٥/٩/٢٠٠٥
 .الطلب كما أوضحنا سابقا

 
 

 االستجواب: رابعاً
 
 

يعد اللجوء إىل االستجواب من الوسائل اخلطرة بالنسبة ملركز الوزارة، وهـو خيتلـف يف هـذه الناحيـة عـن             
 بشكل عام، نـص القـانون األساسـي علـى أن لكـل عضـو مـن                  .السؤال الذي ال ينطوي على خطورة     

جيه األسئلة واالسـتجوابات إىل احلكومـة، أو إىل أحـد الـوزراء، ومـن               أعضاء الس التشريعي احلق يف تو     
 ).٥٦مادة (يف حكمهم 

 
 جلسيت استجواب، مت فيهما استجواب أربعة وزراء، أحدهم استجوب يف ٢٠٠٥عقد الس التشريعي خالل عام 

 . موضوعني، أي أن عدد االستجوابات اليت متت خالل العام كان مخسة استجوابات
   
، قام الس التشريعي باستجواب كل من وزير الداخلية واألمن         ٨/٦/٢٠٠٥ جلسة االستجواب األوىل بتاريخ      يف

األول حول األحداث املخلة باألمن العام اليت اجتاحت مناطق السلطة، واإلجـراءات الـيت             . الوطين ووزير املالية  
، واالعتداء على مطاعم    ٣/٢٠٠٥ / ٣٠ – ٢٩ريخ  اختذا الوزارة لضبط األمن، وأحداث رام اهللا اليت وقعت بتا         

يف اية االستجواب، قرر الس إحالة امللف إىل        . فيها، وإطالق النار على مقر رئيس السلطة الوطنية يف املقاطعة         
 .جلنة الداخلية واألمن واحلكم احمللي

 
خلية واألمن واحلكم احمللي تقريرا استمرت حالة االنفالت األمين وتفاقمت فوضى السالح، إىل أن قدمت جلنة الدا    

 عضوا مبذكرة حلجب الثقة عـن       ١٦، أي بعد ما يزيد عن ثالثة شهور، وبناء على ذلك تقدم             ١٥/٩/٢٠٠٥يف  
احلكومة، األمر الذي انتهى فيما بعد إىل تعليق إجراءات حجب الثقة، وأُغلق امللف بشكل أو بآخر دون حتقيـق                   

 .تقدم على هذا الصعيد
 

، مت أيضا استجواب وزير املالية حول بناء حمطة توليد الكهرباء           ٨/٦/٢٠٠٥االستجواب األوىل بتاريخ    ويف جلسة   
يف اية االستجواب، قرر الس إحالة كامل امللف     . يف قطاع غزة، واحليثيات واإلجراءات واالتفاقيات املتعلقة ا       
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تقدم تقريرها للمجلس خالل مدة أقصاها شـهر مـن          إىل احلكومة، الختاذ اإلجراءات الفنية والقانونية، على أن         
كما تضمن قرار الس الطلب إىل السلطة التنفيذية إعادة التفاوض على االتفاقية من جديد، لوقف نزيف                . تارخيه

 .كما طالب القرار أيضا بإعادة هيكلية شركة توزيع الكهرباء. املال العام
 

املوضوع، على أن أيا من بنود هذا القرار مل يتحقق، وبالتايل ميكن القول             تدل وثائق الس التشريعي املتعلقة ذا       
إن أمهية هذا االستجواب، وجدية بنود هذا القرار، ذهبت دون جدوى، فاحلكومة مل تقم بإجراءات عملية علـى                

 .هذا الصعيد، والنفقات املتعلقة باملوضوع بلغت مبلغا هائال، ومل يزل املوضوع يراوح مكانه
 

، مت استجواب كل من وزير الصحة ووزير التربية والتعلـيم           ٢٧/١١/٢٠٠٥جلسة االستجواب الثانية بتاريخ     يف  
قام الس باستجواب وزير الصحة يف موضوعني، األول حول الفحص الطيب للمعاقني، والثـاين حـول                . العايل

 .ألمر بالتأكيد على أمهية املوضوعيف اية االستجواب، انتهى ا. اللوائح التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية
 

وبعد االستجواب قرر . أما االستجواب املوجه لوزير التربية والتعليم العايل، فقد كان حول اخلطة اخلمسية للوزارة        
 .الس إحالة املوضوع إىل جلنة التربية والقضايا االجتماعية ملتابعته

 
 الوزراء كان ينتـهي بطلبـات مل تنفَّـذ،  أو بإحالـة          وهكذا يتضح أن قيام الس التشريعي باستجواب بعض       

االستجواب إىل جلان الس، أو مبجرد التأكيد على أمهية املوضوع، مما يشري إىل عدم حتقيق أثر ملموس، وبالتايل                  
جلس  األمر الذي يتطلب إعادة النظر يف النظام الداخلي للم،يفقد االستجواب دوره يف الرقابة على أعمال احلكومة

التشريعي لتفعيل أداة االستجواب، كأن ينص هذا النظام على أن يؤدي االستجواب إىل طرح الثقة باحلكومة إذا مل 
 .يقتنع الس بإجابة الوزير املستجوب
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 توجيه األسئلة للوزراء: اًخامس
 
 

، ومعرفـة   مـا موضـوع مور، أو لفت نظر احلكومـة أو وزيـر معـني إىل    األيراد بالسؤال استيضاح أمر من     
  .حقيقة تصرف احلكومة أو وزير بعينه بشأن مسألة معينة

 
 شهد تفعيال مميزا عن األعوام السابقة خبصوص هذه األداة الرقابية، فقد تصاعد عدد األسئلة ٢٠٠٥يالحظ أن عام 

 خـالل    سؤاال ١١٥ ما يزيد عن     املوجهة للوزراء من قبل أعضاء الس التشريعي بشكل واضح، حيث مت توجيه           
ولكن يف نفس الوقت، يالحظ كثرة تأجيل األسئلة من جلسة إىل أخرى، إما بسبب كثرة عـدد األسـئلة     . العام

املطروحة على جدول األعمال، وإما بسبب غياب الوزير املعين بالسؤال أو األسئلة املوجهة، وإما بسبب غيـاب                 
ا إىل وزير الداخلية واألمن الوطين نصر يوسـف  يف هذا الصدد يذكر أن الس وجه لوم       . العضو صاحب السؤال  

 . ، بسبب عدم حضوره إىل الس لإلجابة على أسئلة النواب منذ توليه مهام منصبه١٠/٥/٢٠٠٥بتاريخ 
 

تراوح رضا النواب عن إجابات الوزراء بني االكتفاء بإجابة الوزير، وبالتايل إغالق السؤال، وبني عـدم الرضـا                  
اللجنة املختصة يف الس، إال أن الوثائق الالحقة كاحملاضر وغريها، ال تشري إىل متابعة األسئلة وحتويل املوضوع إىل 

 .احملالة إىل اللجان بشكل أو بآخر
 
 

 جلسات االستماع: سادساً
 
 

 أي جلسة استماع باملفهوم احلقيقي هلذه اجللسات، كأداة رقابة مـن    ٢٠٠٥مل يعقد الس التشريعي خالل عام       
الربملان على األداء احلكومي، وهي اليت تشبه جلسات التحقيق العلين مع وزير أو مسؤول، وهلا بروتوكوالت                قبل  

معينة، وتعقد  يف قاعة الربملان، ويدعى هلا املعنيون ووسائل اإلعالم، ويتمخض عنها قرار يتبناه الربملـان بشـأن                   
 .القضية موضوع البحث

 
ها جلان الس التشريعي مع وزير أو مسؤول معني، فقد عقدت جلان الس خالل              أما اجللسات العادية اليت تعقد    

 عشرات جلسات االستماع من هذا النوع مع عدد من الوزراء واملسؤولني احلكوميني، بقصد مناقشة               ٢٠٠٥عام  
لوزير، أو ملعاجلة بعض املسائل املتعلقة بصالحيام، أو التعرف على قضية معينة، أو االستيضاح عن مسألة ما من ا          

 . قضية أو مشكلة ختص وزارة من الوزارات، أو ملناقشة شكوى معينة، وهكذا
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بشكل عام، تناولت مثل هذه اجللسات مواضيع مهمة، منها جلسات عديدة للجنة االقتصادية مع كل من وزيـر              
يا املعلومات حـول    النقل واملواصالت حول خطوط املواصالت ومكاتب التاكسي، ووزير االتصاالت وتكنولوج         

فتح قطاع االتصاالت للمنافسة، ووزير االقتصاد الوطين حول إغراق السوق الفلسطيين مبنتجـات املسـتوطنات            
اإلسرائيلية، ووزير اإلسكان حول التجاوزات يف مشاريع اإلسكان، ووزير املالية حول ملف التعويضات، ورئيس              

 .سلطة األراضي حول أراضي الدولة
 
 

 ارير اللجانتق: سابعاً
 
 

، أعدت بعض جلان الس الكثري من التقارير اليت تشكل أداة رقابة، حيث يترتب على مناقشتها ٢٠٠٥خالل عام 
وقد برز خالل هذا العام دور واضح للجنة االقتصادية، حيث أصدرت العديد من التقارير اليت               . قرارات للمجلس 

، بلغت يف بعضها إحالة أشخاص إىل النائب العام للتحقيق معهـم،            ناقشها الس، واختذ بناء عليها قرارات هامة      
علما أن تقارير كثرية كانت تنتهي بتالوة التقرير يف جلسة الس ومناقشته، دون التوصل إىل قرارات معينـة، أو      

 .تصويب أوضاع حمددة
 

ألراضي، والذي بناء عليه قرر الس تقرير اللجنة االقتصادية حول ملف ا: من هذه التقارير اليت تأخذ طابعا رقابيا      
 باعتباره غـري    ٢٠٠٢لسنة  ) ١٠(الوقف الفوري للتصرف بأراضي الدولة، وجتميد العمل باملرسوم الرئاسي رقم           

دستوري، واعتبار كل ما ترتب عليه من قرارات الغية، وتشكيل جلنة حتقيق  رمسية عالية املستوى ملراجعة مجيـع             
ولكـن يف  . راضي الدولة، وحصر احلاالت أو الصفقات اليت متت خارج إطار القـانون           القرارات املتخذة بشأن أ   

 .الواقع مل تتشكل مثل هذه اللجنة، ومل حيصل التحقيق بأراضي الدولة
 

ومنها تقرير اللجنة االقتصادية أيضا حول جملس اإلسكان، والذي بناء عليه طالب الس بالتوقف عن ختصـيص                 
 .  إعداد السياسة العامة ذا اخلصوص وإقرارها من الس التشريعيأراضي الدولة إىل حني

وهناك أيضا تقرير اللجنة االقتصادية حول مصنع الشرق األوسط لألنابيب، والذي بناء عليه مت إحالة امللـف إىل                  
إلشـكاالت الـيت   إضافة إىل تقارير أخرى ذات طبيعة رقابية مثل ا        . النائب العام الختاذ اإلجراءات الالزمة قانونا     

رافقت مشروع إسكان العودة، وملف تعويضات الفلسطينيني عن أحداث اخلليج، وإغراق السـوق الفلسـطيين             
مبنتجات املستعمرات اإلسرائيلية، وقرار وزارة االقتصاد السماح باسترياد السيارات اليت ليس هلا وكيل حملي مباشر، 

وهناك تقارير جلنة املوازنة العامة والشؤون املالية حول بعض         . حلرةوتنظيم قطاع االتصاالت وفتحه أمام املنافسة ا      
اتفاقيات القروض واتفاقيات الغاز، وتقارير كل من جلنة الداخلية واألمن واحلكم احمللي وجلنة الرقابة العامة حول                

 .الوضع األمين
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الوزارات واملؤسسات احلكومية،   من املهم مالحظة أن هذه التقارير شكلت نوعا مهما من الرقابة على أداء بعض               
وأن الس التشريعي اختذ بناء عليها قرارات ذات طبيعة رقابية، إال أن الس افتقد يف كثري منها إىل املتابعة اجلادة، 
مما أفقد هذه التقارير أمهيتها، حيث كان يقر القرارات، أو يشكل جلان التحقيق، وال يتابع اإلجـراءات التاليـة                   

 . يفقد الرقابة معناها املطلوبلذلك، مما
 
 

 املصادقة على تعيني مناصب يف السلطة التنفيذية: ثامناً
 
 

إال . ينص القانون األساسي على أن يصادق الس التشريعي على تعيني كل من حمافظ سلطة النقد والنائب العام                
تنفيذية لدور الس التشريعي ذا     أن ذلك مل يتم منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، سواء بسبب ميش السلطة ال            

 .اخلصوص، أو بسبب تراخي الس يف أداء هذه املهمة
 عن األعوام السابقة ذا اخلصوص، فخالل هذا العام مت تعيني حمافظ جديد          ٢٠٠٥تغري الوضع نوعا ما خالل عام       
ينما مل يعرض عليه تعيني النائب صادق الس التشريعي على تعيني حمافظ سلطة، ب. لسلطة النقد ونائب عام جديد

 . العام حىت اآلن
 

، فقد صـادق  ٢/٤/٢٠٠٥ يف هذا املنصب بتاريخ     باشر عمله جورج العبد، الذي    . بالنسبة حملافظ سلطة النقد، د    
وملدة عام واحد فقط، " مصادقة استثنائية" هذه املصادقة اعتربإال أن الس . ٨/٦/٢٠٠٥الس على تعيينه بتاريخ 

يعود هذا االستثناء . ى أن يعاد النظر من قبل الس ذا الشأن قبل شهر من اية السنة احملددة يف قرار املصادقة              عل
 ). ستني عاما(إىل أن الدكتور جورج العبد جتاوز سن التقاعد 

 
جملس إدارة سلطة على هذا الصعيد، قرر الس التشريعي يف ذات اجللسة، مطالبة السلطة التنفيذية بإعادة تشكيل          

النقد، وإلغاء اإلجراءات اليت قام ا احملافظ السابق خبصوص سيارات وشقق سكنية ومكاتب تابعة لسلطة النقد،                 
ومطالبة جملس الوزراء وجملس إدارة سلطة النقد واحملافظ بإلغاء أي إجراءات اختـذت لصـرف مبـالغ ماليـة                   

إال أن أيا من بنود هذا القـرار مل         . وجدت حسب القانون  كمستحقات للمحافظ السابق، ومنحه مستحقاته إن       
 .ينفذ

 
، ولكن ١٨/٩/٢٠٠٥ تعيني نائب عام جديد، وحتديدا بتاريخ    ٢٠٠٥أما بالنسبة للنائب العام، فقد مت خالل عام         

 برئيس السلطة التنفيذية مل تطلب من الس التشريعي املصادقة على تعيينه كما يقتضي القانون األساسي، مما حدا           
 أن هذا التعيني خمالف للقانون األساسي، وبذلك فقد أحال         ١٩/٩/٢٠٠٥الس التشريعي إىل اإلعالن يف جلسة       

 انقضى دون أي تقدم يف هـذا        ٢٠٠٥املوضوع إىل اللجنة القانونية، للنظر فيه وتقدمي رد إىل الس، إال أن عام              
 ممن سبقوه يف هذا املنصب منذ تأسيس السلطة الوطنية، ميـارس  املوضوع، مما يعين أن النائب العام اجلديد، كغريه      

 .مهامه دون مصادقة الس التشريعي
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 الرقابة على اتفاقيات القروض: تاسعاً
 
 

تشكل الرقابة التشريعية على اتفاقيات القروض إحدى أدوات الرقابة اهلامة على املال العام، والتـزام احلكومـة                 
وقد نص القانون األساسي    . ، وانسجام االتفاقيات مع التشريعات السارية من ناحية ثانية        باملوازنة العامة من ناحية   

الفلسطيين على أن تعقد القروض العامة بقانون، وال جيوز االرتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق مبـالغ مـن                   
 .اخلزينة العامة لفترة مقبلة، إال مبوافقة الس التشريعي

 
س التشريعي يف السنوات السابقة، يتضح أن الس مل يستخدم هذه األداة الرقابية بشكل ملموس، مبراجعة أداء ال

 عـرض هـذه   وال باحلد األدىن، حيث مل تعرض عليه سوى بضع اتفاقيات من بني عشرات االتفاقيات، وكـان            
لس التشريعي على اتفاقييت  ، فقد صادق ا   ٢٠٠٥أما خالل عام    .  بناء على طلب املمولني    الغالب، يف   االتفاقيات،

 .قرض جديدتني، وناقش اتفاقية ثالثة دون املصادقة عليها
 

 على اتفاقية القرض املوقعة بني البنك اإلسالمي للتنمية ووزارة األوقاف           ١٠/٥/٢٠٠٥لقد صادق الس بتاريخ     
 . مكتيب يف منطقة العيزرية دوالر، وذلك لتشييد مركز جتاري و٣،١٠٠،٠٠٠والشؤون الدينية، والبالغة قيمتها 

 
 على اتفاقية القرض املوقعة بني السلطة الوطنية، ممثلة بوزارة احلكم احمللي، والبنك   ٩/٦/٢٠٠٥كما صادق بتاريخ    

إال أن قرار املصادقة الذي حيمـل رقـم         . اإلسالمي للتنمية، وذلك لتمويل مشاريع اخلدمات البلدية يف فلسطني        
حيث قرر عدم املصادقة على اتفاقيات . ة خبصوص الرقابة على اتفاقيات القروض، يتضمن فقرات هام٨٧٥/١/١٠

القروض إذا عرضت عليه متأخرة، أو بعد بدء اإلجراءات التنفيذية للمشاريع الواردة يف االتفاقيات، أو إذا خالفت       
. احلكومية، وقانون التحكيم  القانون األساسي وقوانني أخرى، كقانون املوازنة العامة، وقانون العطاءات لألشغال           

وجاء يف القرار أنه ال حيق ألي مسؤول يف السلطة الوطنية التوقيع على اتفاقيات القروض باستثناء وزير املالية، ولذا 
فإن توقيع السيد جرار القدوة على اتفاقيات القروض مع البنك اإلسالمي للتنمية غري قانوين، وتحمل املسؤولية عن 

   وطالب القرار أيضا رئيس السلطة الوطنية إعادة النظر يف متثيل السيد جرار            . لس الوزراء ووزير املالية   هذا اخللل
وأكد القرار أن الس سـيتخذ املقتضـى        . القدوة كمحافظ لفلسطني يف البنك اإلسالمي للتنمية وفقا للقانون        
 .قروض على الس، وعدم مصادقته عليهاواإلجراء القانوين حبق احلكومة يف حال عدم عرض كافة اتفاقيات ال

 
يشكل هذا القرار، نظريا، تقدما على صعيد عزم الس التشريعي على الرقابة على اتفاقيات القروض، األمر الذي             
افتقده يف السنوات املاضية، إال أن الواقع العملي يشري إىل عدم جدية ذلك، حيث ال يتوفر ضمن وثائق الس ما                    

نفيذ القرار، أو التزام احلكومة به، كما يشري الواقع العملي إىل توقيع اتفاقيات قروض كثرية بني وزارات    يشري إىل ت  
 .فلسطينية وجهات خارجية، دون عرضها على الس التشريعي
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، ٢٣/٨/٢٠٠٥يتكرر هذا األمر خبصوص اتفاقيات الغاز، حيث ناقش الس التشريعي هذه االتفاقيات بتـاريخ               
ناء على توصيات جلنة املوازنة العامة والشؤون املالية، أن اتفاقيات الغاز الطبيعي املوقعـة مـع املطـورين    وقرر، ب 

خبصوص الغاز الطبيعي الفلسطيين من حقول غزة، ال تسري على استرياد الغاز من مجهوريـة مصـر العربيـة،                   
، بإعادة النظر باتفاقيات الغاز     ٩١٣/١/١٠وطالب الس يف قراره ذا اخلصوص رقم        . واالستثمارات املرتبطة به  

كما طالب الس بتصويب كافة عقود االمتيـاز        . الطبيعي مبا حيسن شروط التعاقدات واالتفاقيات املوقعة سابقا       
القائمة، للتأكد من توافقها مع التشريعات السارية، وااللتزام بعرض اتفاقيات االمتياز على الـس التشـريعي                

 .اللمصادقة عليه
 

، وألول مرة، عددا من ٢٠٠٥يشار يف هذا املوضوع إىل أن جملس الوزراء عرض على الس التشريعي خالل عام      
االتفاقيات للنظر فيها، مثل اتفاقية التعاون العريب يف النقل اجلوي، واتفاقية احلركة والنقل يف املعابر، اليت مت التوقيع          

تشكل هذه اخلطوة بادرة جيدة بشأن التعاون بني        . ١٥/١١/٢٠٠٥يلي يف   عليها بني الطرفني الفلسطيين واإلسرائ    
 .السلطتني التشريعية والتنفيذية على صعيد االتفاقيات واملعاهدات
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 اخلامتـــة
 
 

أنه ما زال هناك عدد من أوجه  ، إال٢٠٠٥ّرغم النشاط التشريعي والرقايب املميز للمجلس التشريعي خالل عام 
 ، مما يؤدي إىلألعمالهغياب خلطة منظمة من قبل الس  فما زال هناك .هامل يتمكّن من جتاوزاليت القصور الذاتية 

إضافة إىل عدم تطبيقه اهليكلية اإلدارية اخلاصة به، كما مل يطبق . عدم معرفة اجلمهور املسبقة حبدود هذه األعمال
م الداخلي للمجلس، خصوصاً يف جمال حضور الس التشريعي بنود العقوبات يف حال خمالفة األعضاء للنظا

ومازال هناك ضعف يف األداء الرقايب على السلطة التنفيذية وأجهزا املختلفة، األمر الذي أدى إىل . اجللسات
 . تراجع هيبة الس أمام املواطنني

 

لى األجهـزة األمنيـة     ، دور الس التشريعي يف الرقابة ع      ٢٠٠٥راجعت اهليئة الفلسطينية املستقلة خالل عام       
الـس  الفلسطينية، وأصدرت بذلك تقريرا حول هذا الدور الرقايب للمجلس، وقد تبني من خالل الدراسة أن          

 رقابته الربملانية على األجهزة األمنية خالل ست دورات متعاقبة دون سند قانوين ملزم لتلـك                 مارس التشريعي
 للمجلس فقط، والذي مل تعترف السلطة التنفيذية مراراً بإلزاميته، إىل الرقابة، وذلك اعتماداً على النظام الداخلي

أن متّت املصادقة على القانون األساسي الفلسطيين حالل الدورة السابعة للمجلس التشريعي، والذي قنن أدوات     
 . الرقابة الربملانية

 
 :التوصيـــات

 
  :التالية التوصيات تبين ضرورة  ولتفعيل العمل الربملاين الفلسطيين،،اهليئةترى 

 
 وإعداد دليل   راجعة شاملة لنظامه الداخلي وهيكليته اإلدارية،     بعد االنتخابات مباشرة مب   قيام الس التشريعي     .١

برملانـات دول   ومستأنسـاً بتجـارب   ، مستفيداً من جتربته السابقةللسوابق الربملانية ألمهيتها يف العمل الربملاين،    
 .دميقراطية أخرى

 
التشريعي، مرتبطة بالسياسة التشريعية العامة له، ومتوافقة مـع خطـة           تشريعية سنوية للمجلس    خطة   ضعو .٢

 يف الس، مبا يتناسب مع االحتياجات الفعليـة للمجتمـع           متابعة مشاريع القوانني   على للعمل احلكومة السنوية 
 .الفلسطيين
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س التشريعي، وصادق عليها الـس، والـيت       العمل على تطبيق التوصيات اليت خرجت ا جلنة إصالح ال          .٣
دف إىل الرقي باجلهاز اإلداري واآللية التشريعية يف الس التشريعي، من خالل توزيع أعضاء الكادر اإلداري،                

  .وتأهيلهم مبا ينسجم والعمل التشريعي املميز
 
 ،ني يف اللجان لفترات طويلـة      مشاريع القوان  تأخري اإلجراءات التشريعية وتطويرها بشكل حيول دون        تفعيل .٤

، وكذلك يف إطار خطـة التشـريع        ومتابعة التقيد باملواعيد احملددة هلذه اإلجراءات يف النظام الداخلي للمجلس         
 اليت ينبغي عليها إجنازها خالل كل فترة تشريعية،         اضيعحتديد جدول زمين الجتماعات اللجان واملو      و .هالسنوية ل 

 . حمددة حسب األولويات املتفق عليها لكل فترة تشريعية،تشريعية للمجلس أجندةوهو ما يرتبط بإعداد 
 
السـلطة  و  أعضاء الـس التشـريعي   وممارسة ضغوط متواصلة حلمل،متابعة الس للقرارات الصادرة عنه  .٥

لقوانني  رغبة ممثلي الشعب، وكذلك متابعة العمل على إصدار اتعكسعتبارها ا ب، وتنفيذهااحترامهاالتنفيذية على  
 .قرها وضمان تنفيذهاأاليت 

 
 ،ستدعاء ممثليهـا ا مبا يشمل خماطبتها و  ،للجان صالحيات أوسع يف متابعتها ملؤسسات السلطة التنفيذية       ا منح .٦

 ومتابعة تنفيذ قرارات الس املتخذة      ومبا يشمل كذلك األجهزة األمنية واملؤسسات العامة األخرى غري الوزارية،         
 .بناء على توصياا

 
 حبيث يتم حتديد ، من عوامل زيادة فعاليتهاعتبار ذلك عامالًا ب،ري مستمر يف رئاسة اللجاني إحداث تغضرورة .٧

 مثل جلنة   ، الفرصة لتويل املعارضة رئاسة بعض اللجان      وإعطاء .ثنتنيا منصب رئاسة اللجنة بدورة أو       إشغالمدة  
 . وجلنة املوازنة والشؤون املالية،الرقابة وحقوق اإلنسان

 
وإعطائه صالحية استجواب رؤساء اهليئات العامة، والعمل على احلد          فعيل الدور الرقايب للمجلس التشريعي    ت .٨

 وتوضيح الداخلية،وزارة واختصاصات تحديد دور بإلزام السلطة التنفيذية من ظاهرة االنفالت األمين، من خالل    
 .عالقتها باألجهزة األمنية املختلفة

 
إلزالة كل تعارض وعدم انسجام بني القوانني العادية والقانون األساسي، وبني القوانني           العمل على وضع آلية      .٩

 . العادية فيما بينها
 

س التشريعي بشكل حيث األعضاء على حضور جلسات الس، ملا فيه أمهية      تعديل النظام الداخلي للمجل    .١٠
 .كبرية يف نوعية العمل التشريعي الصادر عن الس

 
ال يكون رئيس اجلهاز اإلداري نائباً، وذلك من أجل تفرغ مجيع النواب للعمل الربملـاين،         لعمل على أن    ا .١١

 .وعدم إشغاهلم بالعمل اإلداري، ولضمان املهنية والشفافية
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العامة، العليا  ه يف املصادقة على التعيينات يف املناصب        اختصاصضرورة أن يقوم الس التشريعي مبمارسة        .١٢
تعيني رؤسـاء   تباع السلطة التنفيذية آلية سليمة وشفافة يف        ا، والتأكد من    فني العام وغريه  رئيس ديوان املوظ  مثل  

 .السلطات واهليئات العامة
 

 اخلتاميـة  واحلسـابات   العامـة  املوازنة تقدميب إلزامها مع ، العامة املوازنة قواننيضرورة التزام احلكومة ب    .١٣
  .١٩٩٨ لسنة العامة املوازنة تنظيم قانون عليه نص ملا تنفيذاً احملددة، املواعيد يف الربعية والتقارير
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 يــل الثانـالفص
 
 السلطـة القضائيــة ومنظومــة العــدل 
 
 

 مقدمة وخلفية عامة
 
 

 إليه، أحد الضمانات األساسية إلرساء مبدأ سيادة        اللجوءيعترب القضاء املستقل والفاعل والرتيه، وحق املواطن يف         
ها الدساتري والتشريعات الوطنيـة     القانون، وإحقاق احلق، واحترام احلقوق واحلريات العامة للمواطنني، اليت كفلت         

ليس هذا فحسب، وإمنا يعد أيضا صماماً ألمن وأمان املواطن واتمع بعمومه،            . للدول، واملبادئ واملواثيق العاملية   
وركيزة لالستقرار والتوازن يف خمتلف العالقات واملعامالت، اليت تتم بني أفراد اتمع، أو بني مؤسسـاته العامـة     

 استقرار السلطة القضائية وقدرا على القيام بالدور املناط ا، كإحدى السلطات الثالث ألي دولة،              إن. واخلاصة
شكّل، وما يزال، حتديا كبريا لألنظمة السياسية، ومقياسا ميكن من خالله احلكم على صالح الدولـة ونظامهـا                  

 .تلفةالسياسي أو عدمه، ومؤشرا على حركة التنمية بأبعادها وميادينها املخ
 

 العديد من األحداث السياسية، اليت أثرت، على حنو مباشـر أو غـري              ٢٠٠٥ وعام   ٢٠٠٤شهدت ايات عام    
كان من أبرزها، انتخاب رئيس جديـد للسـلطة الوطنيـة           . مباشر، على النظام القانوين والقضائي يف فلسطني      

 عن انتخابات تشريعية، واسـتمرار بـرامج        الفلسطينية، والبدء بانتخابات اهليئات احمللية على مراحل، واإلعالن       
ومراحل اإلصالح احلكومي، مبا يف ذلك اإلصالح املايل واإلداري والقضائي واألمين، عرب خطـط أقـرت ـذا                 
اخلصوص، وإعادة تشكيل احلكومة الفلسطينية يف ثوب جديد تكنوقراطي، ومتغريات على مسـتوى هيكليـات               

 .استهااملؤسسات احلكومية والقائمني على رئ
 

، العديد من احملاوالت والتطورات، منها ما هو إجيايب ومنها ما هو سليب،      ٢٠٠٥متشيا مع ذلك، جرت خالل عام       
وميكن يف هذا اإلطار أن نتوقف      . يف نطاق السلطة القضائية ونظام العدالة، وعلى مستوى التشريع والبنية واألداء          

 خطة اإلصالح القضائي باستحداث اللجنة التوجيهيـة للقضـاء          عند بعض احملطات اهلامة، واليت من أمهها تنفيذ       
والعدل، وحماوالت إعادة تنظيم السلطة القضائية، مبا يشمل تنظيم العالقة بني القضاء ووزارة العدل والنيابة العامة، 

ليا، واستكمال وسن قوانني معدلة متس عمل احملاكم من الناحية اإلجرائية، وبدء التفكري يف إنشاء حمكمة دستورية ع
مشاريع ممولة لدعم السلطة القضائية، على مستوى التدريب وإدارة احملاكم وحوسبة األحكام القضائية، واعتمـاد       
معايري لتعيني القضاة عرب إجراء مسابقة قضائية خاضعة لرقابة اجلهات احمللية ألول مرة، وإعادة النظر يف القرارات                 

الت لتفعيل القضاء العسكري، وحماوالت لتنسيق العالقة ما بني السلطة القضائية الصادرة عن احملاكم األمنية، وحماو
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واألجهزة األمنية، وإعادة هيكلة وزارة العدل ووضع خطط تطويرية هلا، واستمرار احلياة الدميقراطية عرب إجـراء                
ز السلطة القضائية، واحملـامني،     انتخابات للمرة الثانية يف نقابة احملامني، وامتداد حالة االنفالت األمين لتمس رمو           

ورجال القانون، والقائمني على تطبيقه أفرادا ومؤسسات، وضعف تنفيذ األحكام القضائية، وضـعف البـت يف                
القضايا املرفوعة أمام احملاكم، خصوصا امللفات اجلزائية، وعدم احترام بعض األوامر القضائية من بعض اجلهـات                

 .الرمسية
 

تقرير على السلطة القضائية مبفهومها الواسع، وأجهزة العدالة يف فلسطني، وذلك ـدف             يركز هذا الفصل من ال    
ربط كافة مكونات نظام القضاء والعدل، مبا يساعد يف توثيق دقيق ومترابط هلذا النظام، وجيعل احلكم على فاعليته    

متشيا مع  .  مازالت تقف أمامه   وتطورات أدائه أكثر اتساقا، وكذلك رصد املعوقات والتحديات واإلشكاليات اليت         
ذلك، سريصد التقرير حالة وأداء القضاء بكافة أمناطه، كما سريصد حالة وأداء أجهزة العدالة الرئيسية، مبا يشمل                 

 .وزارة العدل، والنيابة العامة، ونقابة احملامني، وحيثما لزم دور املؤسسات غري الرمسية الناشطة يف ميدان القضاء
 

، وذلك ٢٠٠٥ذا الفصل إىل رصد التطورات املتعلقة بالسلطة القضائية ونظام العدالة خالل عام            عموما، يهدف ه  
يف جمال التشريع والبنية واألداء، وتقييمها بإجيابياا وسلبياا، وقياس انعكاساا على حالـة حقـوق املـواطن                 

 .١الفلسطيين
 
 

 تطورات حركة اإلصالح القضائي: البند األول
 
 

 :لإلصالح القضائي) حممود عباس(يس الفلسطيين اجلديد رؤية الرئ
 

، حيث مت انتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية، بدأت تتضح مالمح اإلرادة السياسـية              ٢٠٠٥مع بداية عام    
ويف خطوة عملية هامة، وجتسـيدا لرؤيتـه حنـو          . العليا جتاه إصالح القضاء وتكريس سيادة القانون أكثر فأكثر        

 قرارا رئاسيا بتشكيل جلنة توجيهية لتطـوير القضـاء          ١٤/٣/٢٠٠٥ر الرئيس الفلسطيين بتاريخ     اإلصالح، أصد 
، الذي  ٢ ٢٠٠٥ أيلول   – ٢٠٠٤والعدل، وكان ذلك داعما عمليا لربنامج اإلصالح الفلسطيين للفترة من أيلول            

تشريعات املتعلقة بالقضاء،   تضمن بندا خاصا باإلصالح يف جمال القضاء وسيادة القانون، مبا يشمل تعديل بعض ال             
وتبعا لـذلك،   . وسن تشريعات جديدة، ووضع خطط استراتيجية وتطويرية للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل           

أصدر جملس الوزراء عدة قرارات باجتاه تعزيز استقالل القضاء وتطوير أجهزة العدالة، كان من أبرزهـا القـرار                  
العالقة ما بني القضاء واألمن، والقرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لإلصـالح،         باملوافقة على التوصيات املتعلقة ب    

                                                   
 ).٢٠٠٦اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا(، "٢٠٠٥حالة السلطة القضائية ومنظومة العدل يف العام "معني الربغوثي، تقرير قانوين حول : ملزيد من التفصيل راجع ١
 .٢٧/٩/٢٠٠٥ املنعقدة بتاريخ ٤٣ جلسة جملس الوزراء رقم ٢
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لتضم شخصيات وطنية ونسوية على قاعدة التمثيل النسيب، كذلك املصادقة على البدء بالعمل على حتضري برنامج                
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥، بعد استكمال الربنامج احلايل لسنة ٢٠٠٥/٢٠٠٦احلكومة لإلصالح لسنة 

 
 ):اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل( جلنة متخصصة باإلصالح القضائي إنشاء

 
جاء إنشاء اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل، كلجنة استشارية، لعدة أسباب، أمهها التدهور يف واقع وحالة             

ة القضاء ومرافق العدل فقد كان واضحا مدى معانا. القضاء الفلسطيين ومرافق العدل، وحاجتها لإلصالح احلقيقي
من ضعف وحمنة تكاد تكون شبه مزمنة، ليس بسبب عدم توفر اإلمكانيات املادية والبشرية املالئمة، أو التشريعات 
الكافية والواضحة فحسب، ولكن أيضا بسبب غياب رؤية واضحة وإطار موحد وناظم إلدارة مرافق العدالة، مما                

ملختلفة، بل والتصارع أحيانا فيما بينها، نتيجة وجود تفسريات ورؤى متباينة، خلق غيابا يف التنسيق بني األجهزة ا  
 . أسهمت الكثري من العناصر يف تفشيها، مبا يف ذلك شخوص القائمني عليها

 
، فقد نصت املـادة األوىل مـن     ١٤/٣/٢٠٠٥شكلت اللجنة التوجيهية رمسياً مبقتضى القرار الرئاسي الصادر يف          

، وزيـر  )عضـوان (الس األعلى للقضـاء     : ضم اللجنة اثين عشر عضواً ميثلون اجلهات التالية       املرسوم على أن ت   
، وزير العدل، وزير املالية، وزير الداخلية، النائب العام، رئيس اللجنـة القانونيـة يف الـس                 )مقرراً(التخطيط  

ين لإلصالح، ممثالً عن اهليئة الفلسطينية      وحدة التنسيق والدعم الف   / التشريعي، نقيب احملامني، ديوان رئيس الوزراء     
وقد جاء تشكيل اللجنة موسعاً لتضـم ممـثلني عـن           . ٣) أميناً للسر (كميل منصور   . املستقلة حلقوق املواطن، د   

السلطات الثالث، القضائية والتشريعية والتنفيذية، وممثلني عن مؤسسات اتمع املدين، بغية خلق جسم موحـد               
، يف إطار تنسيقي وكلة إليها والعدل على القيام باملهام املساعد اجلهات املعنية بتطوير القضاءيعكس رؤية موحدة، ت

 . وتشاوري
 

كُلفت اللجنة مبهام تطويرية حددا املادة الثانية من القرار الرئاسي، تركزت يف اجلوانب التشريعية والبنيوية وتطوير 
وقد . سق بينها وبني أجهزة العدالة األخرى، وعلى رأسها وزارة العدلاألداء للسلطة القضائية، وتوفري نوع من التنا

وقد حددت هذه املهام زمنياً وموضوعياً، . جاءت هذه املهام لتعكس يف طبيعتها دور اللجنة االستشاري والتنسيقي
ا عشر شهراً من تاريخ على أن تنهي مهامها يف مدة أقصاها اثن(... أما التحديد الزمين فقد نصت عليه املادة الرابعة 

التوافق على صياغة مسودة : بينما نصت املادة الثانية على التحديد املوضوعي على النحو التايل     ). إصدار هذا القرار  
قانون معدل لقانون السلطة القضائية، مع مراعاة ما نص عليه القانون من دور لس القضاء األعلى يف إبداء الرأي     

 لس التشريعي، على أن ال تتجاوز مدة تقدمي مسودة قانون معدل لقانون السلطة القضـائية  فيه قبل إحالته على ا
                                                   

منصور أن قانون السلطة القضائية املقر من الس التشريعي . استقالته إىل رئيس السلطة الفلسطينية، حيث اعترب د) كميل منصور. د(، قدم أمني سر اللجنة ١٢/١٠/٢٠٠٥ بتاريخ ٣
اد اليت اقترحتها اللجنة يف املشروع املقدم من احلكومة املتعلقة بوزارة العدل وتضخيمها،        ال يعكس قناعاته، وال توافُق أعضاء اللجنة التوجيهية، خصوصا وأن القانون اجلديد تبىن املو             

 ).حسبما جاء يف نص الرسالة املرفوعة يف التاريخ املذكور(وجتاهل املواد اليت تعزز استقالل القضاء وكرامة القضاة 
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إضافة إىل استكمال اللوائح التنظيمية لعمل جملس القضاء األعلى، مع مراعاة ما . شهراً من تاريخ إصدار هذا القرار
 يف إصـدارها ونشـرها يف الوقـائع    نص عليه القانون، من دور لس القضاء األعلى يف وضعها، ولس الوزراء 

وكذلك اقتراح اإلجراءات اليت يتوجب اختاذها لتأمني استقالل القضاء، وكرامة القضـاة وكفـاءم     . الفلسطينية
. واقتراح ما يلزم من حيث التشريع والقرارات، من أجل إنشاء معهد التدريب القضائي واحملاكم اإلدارية. ونزاهتهم

والتنسيق . وية اجلهاز اإلداري لس القضاء األعلى، لتمكينه من أداء املهام امللقاة على عاتقهواقتراح ما من شأنه تق
مع وزارة العدل يف اقتراح ما من شأنه تقوية اجلهاز اإلداري للوزارة، لتمكينها من القيام باألعمال املنوطة ـا،                    

عال، والقيام بدور صلة الوصل بني أجهزة     وخصوصا مساندة اجلهاز القضائي حىت يؤدي دوره على حنو صحيح وف          
وحتديد اإلجراءات اليت يتوجب اختاذها لتحسني أو تصويب األداء يف العملية           . السلطة التنفيذية والسلطة القضائية   

القضائية، مبا فيها العالقة بني الشرطة القضائية والنيابة العامة، واالختناق القضائي، واألوضاع اإلدارية يف احملاكم               
والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف حتديد احتياجات القضاء والعدل، من حيث املوارد البشرية              . تنفيذ األحكام و

 .والبىن التحتية، على أن تؤخذ بعني االعتبار األولويات واإلمكانيات العملية
 

دة مشروع قـانون    ، كان من أبرزها إعداد مسو     ٤حققت اللجنة عدة إجنازات خصوصا يف املراحل األوىل لعملها        
معدل لقانون السلطة القضائية خالل الشهر األول من بدء عمل اللجنة، بعد حوار وتوافق بني خمتلـف اجلهـات       

كما عملـت   .املعنية، دف إدخال مفاهيم جديدة، وآليات عمل ونصوص ختدم توضيح مفهوم استقالل القضاء            
وائح التنفيذية الالزمة لتفعيل نصـوص قـانون السـلطة    إعداد قائمة حمددة بالل: اللجنة على مواضيع أخرى منها   

القضائية الساري املفعول، وإطالق دراسة حول حتديد االحتياجات البشرية واملادية للمحاكم الفلسطينية والنيابة             
، خرجـت بالعديـد مـن       ٢٦/٦/٢٠٠٥-٢٥العامة، وتنظيم ورشة عمل موسعة حول القضاء واألمن بتاريخ          

ة التنظيمية والتشريعية، متت املصادقة عليها وتبنيها رمسيا من قبل جملس الوزراء يف جلسـته              التوصيات ذات الطبيع  
، والعمل على إعداد مسـودة خطـة        ٥، ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات    ١٢/٧/٢٠٠٥، املنعقدة بتاريخ    )٢١(رقم  

وير وفـق احلاجـات   شاملة للسلطة القضائية، اهلدف منها حتديد أولويات التط) Master Plan(استراتيجية 
 . الوطنية، وضمان تنسيق وتكامل مشاريع الدعم، وحسن استغالهلا حسب تلك األولويات

 
 

                                                   
 .١٣/١٠/٢٠٠٥، والتقرير الربعي الثاين حول عمل اللجنة الصادر بتاريخ ٦/٧/٢٠٠٥بتاريخ  تقرير حول سري عمل اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل صادر ٤
تكليف اللجنة التوجيهية بإعداد مقترح يوضح طبيعة العالقة بني الشرطة والنيابة، وتكليف ديوان الفتوى والتشريع بإعداد مشاريع قوانني خاصـة                 :  من أبرز توصيات تلك الورشة     ٥

ية، وإنشاء معملني جنائيني يف الضفة الغربية وغزة، وإنشاء قوة شرطة قضائية، وتوجيه رسالة من اجلهات املسؤولة حلث القضاة على تسريع النظر يف القضايا وعقد                    باحملاكم العسكر 
وقيامهم بالتفتيش على السجون، وإنشاء سجل عديل وطين،  اجللسات، وتكليف وزير العدل بالتأكد من مناوبة أعضاء النيابة العامة وإجراء املناقالت يف صفوفهم، وعقد اجللسات،                 

وكما أشار تقرير اللجنة الربعي الثاين املنوه إليه آنفا، فإنه حىت حلظة إعداده مل تنفـذ  . وتشكيل جلنة وزارية خاصة ملتابعة تنفيذ تلك االحتياجات، وما يرتبط ا من احتياجات مادية      
 .تلك الورشةعمليا غالبية التوصيات املنبثقة عن 
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واجهت اللجنة خالل عملها عدة صعوبات كان من أبرزها األزمة املتعلقة بإقرار قانون السلطة القضائية، خالفـا            
للجنة التوجيهية، إضافة إىل وجود حالة إنقسام لألسس والسياسات اليت توافقت عليها األطراف املختلفة ورمستها ا       

من قيام بعض األطراف ما بني أعضاء اللجنة وظهور أقطاب متعددة داخل اجلسم الواحد مما أعاق سري العمل وحد 
 .التنفيذ الفعلي للتوصيات املتفق عليهامن 

 
 

 التطورات التشريعية يف جمال القضاء النظامي: البند الثاين
 
 

مة التشريعات الصادرة يف عهد السلطة الفلسطينية، واملتعلقة بتنظيم القضاء يف فلسطني، من كل من               تتألف منظو 
، وقانون أصول احملاكمات    ٢٠٠٢لسنة  ) ١(، وقانون السلطة القضائية رقم      ٢٠٠٣القانون األساسي املعدل لسنة     

، وقانون تشكيل احملاكم ٢٠٠١لسنة ) ٣(، وقانون اإلجراءات اجلزائية رقم ٢٠٠١لسنة ) ٢(املدنية والتجارية رقم 
، وقانون رسـوم  ٢٠٠١لسنة ) ٤(، وقانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم ٢٠٠١لسنة ) ٥(النظامية رقم   

وقد وضعت هذه التشريعات لتنظم إجراءات التقاضي، وهي بامل تضع      . ٢٠٠٣لسنة  ) ١(احملاكم النظامية رقم    
. حكام املرتبطة باستقالل القضاء، وتكريس أسس العدل، وتنظم املسائل املرتبطة حبق التقاضياملبادئ والقواعد واأل

وقد أفرزت بعض تلك التشريعات إشكاليات وثغرات يف الواقع العملي، مما استدعى إعادة النظر ببعض نصوصها،     
 .وإدخال ما يلزم من تعديالت عليها

 
 التشريعات الناظمة للقضاء بأمناطه املختلفة، ميكن احلديث عنها         ، ظهرت تطورات عديدة يف جمال     ٢٠٠٥يف عام   

 : وفقا للتسلسل الزمين حلدوثها على النحو التايل
 
 :سن قوانني معدلة يف جمال تنظيم القضاء. ١
 

ووفقا هلـذا  . ٦ ٢٠٠١لسنة ) ٥( املعدل لقانون تشكيل احملاكم النظامية رقم ٢٠٠٥لسنة ) ٢(صدر القانون رقم   
من القانون األصلي، املتعلقة يئة احملكمة وعدد القضـاة،         ) ١٤(ن املعدل، مت، بشكل رئيسي، تعديل املادة        القانو

من القانون األصلي، حيث أُجيز     ) ٣٥(كما مت تعديل املادة     ). الواحد(حيث أعاد هذا التعديل نظام القاضي الفرد        
وقد جاءت هذه التعديالت دف تسهيل عمـل        . اكملس القضاء األعلى إجراء انتدابات مؤقتة للقضاة بني احمل        

 .احملاكم، سواء من خالل إعادة نظام القاضي الفرد يف بعض القضايا، أو بإجازة إجراء انتداب للقضاة

                                                   
 .٢٣/٤/٢٠٠٥، املؤرخ يف ٥٤، ونشر الوقائع الفلسطينية، العدد ٥/١/٢٠٠٥ صدر هذا القانون بتاريخ ٦
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ـ        ٢٠٠٥لسنة  ) ٥(كما صدر القانون رقم      لسـنة  ) ٢(م  ـ املعدل لقانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رق
مـن القـانون األصـلي، املتعلقـة     ) ٣٩(نون املعدل، مت، بشكل رئيسي، تعديل املادة  ووفقا هلذا القا  . ٧ ٢٠٠١

كما . باالختصاص القيمي حملاكم الصلح، حبيث أصبحت ختتص بالدعاوى اليت ال تتجاوز قيمتها عشرة آالف دينار
ضده، تقدمي الئحة جوابية،    من القانون األصلي، املتعلقة باملدة اليت جيوز خالهلا للمستدعى          ) ٢٨٧(مت تعديل املادة    

وقد جاء هذا التعديل لتخفيف العبء عن كاهل    . ملعارضة إصدار قرار قطعى، واآلثار املترتبة على جتاوز تلك املدة         
حماكم الصلح، وعدم إغراقها مبعظم القضايا والرتاعات بني املواطنني، وتيسري النظر يف القضايا يف ظل اإلمكانيات                

 .احة للقضاء بوجه عام، واملتوفرة لدى حماكم الصلح بوجه خاصاملادية والبشرية املت
 

، وقد أدخل هذا ٨ ١٩٩٨ املعدل لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل لسنة      ٢٠٠٥لسنة  ) ٣(كما صدر القانون رقم     
كـان  تظهر أمهية هذا التعـديل، وإن  . القانون تعديال يف مسألة عدم تنفيذ حكم اإلعدام حبق املرأة الرتيلة احلامل     

حمدود النطاق، يف أنه حيد من تنفيذ عقوبة اإلعدام، ويقلص من حاالت فرض هذه العقوبة مبا يتماشى مع مبادئ                   
ولكن من املهم اإلشارة إىل أن هذا التعديل جاء كتحصيل حاصل،           . حقوق اإلنسان، وعلى رأسها احلق يف احلياة      

منه حكما يقضـي    ) ٤١٤(، أورد يف املادة     ٢٠٠١نة  لس) ٣(حيث أن قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين رقم        
بعدم جواز تنفيذ عقوبة اإلعدام للمرأة احلامل، واستبداهلا بالسجن املؤبد، وعليه فإن التعديل إمنا جـاء لتحقيـق                  
االنسجام التشريعي بني نصوص قانون السجون وقانون اإلجراءات اجلزائية يف ذات املسألة، وليس دف وضـع                

 .حكم جديد
 
 ):بني التعديل واالستبدال(قانون السلطة القضائية .  ٢
 

، بعد أن ثبت عدم قدرة هذا القانون،        ٢٠٠٢ظهرت احلاجة إىل إحداث تغيريات يف قانون السلطة القضائية لسنة           
فقد أثار تطبيق هذا القـانون  . رغم تقدمه على قوانني دول أخرى، على خلق نوع من االستقرار يف الواقع العملي   

ريات واجتهادات عديدة من قبل األطراف املعنية به، وظهرت العديد من اإلشكاليات بسبب عـدم وضـوح    تفس
بعض النصوص الواردة فيه، خصوصا يف إطار العالقة بني جملس القضاء ووزارة العدل، وعالقة الـوزارة بالنيابـة              

لحظة أي لوائح تنفيذية له، خصوصا كما جاء هذا القانون بنصوص ذات طبيعة عمومية، ومل توضع حىت ال      . العامة
 .فيما يتعلق مبعايري تعيني القضاة وأعضاء النيابة العامة، وعدم وضوح قواعد التفتيش والترقية وغريها

 
وقد بدأت أوىل احملاوالت إلحداث التغيري عرب طرح احلكومة ملشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية يف بداية 

وبعد تشـكيل اللجنـة   . عض نصوص القانون األصلي على حنو حمدود، ولكنه مل يقر  ، دف تعديل ب   ٢٠٠٥عام  
التوجيهية لتطوير القضاء والعدل، وضعت اللجنة مشروع قانون معدل، قدمته احلكومة إىل الس التشريعي بتاريخ 

                                                   
 .٢٧/٦/٢٠٠٥، املؤرخ يف ٥٥، ونشر الوقائع الفلسطينية، العدد ٦/٣/٢٠٠٥ صدر هذا القانون بتاريخ ٧
 .٢٣/٤/٢٠٠٥، املؤرخ يف ٥٤عدد ، ونشر يف الوقائع الفلسطينية، ال١١/١/٢٠٠٥ صدر هذا القانون يف ٨
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ا، وتضمن  وقد اتسم املشروع بالشمولية، حبيث استلهم نصوص القانون األصلي هيكال ومضمون          . ١٨/٤/٢٠٠٥
إدخال تعديالت أساسية تتجاوز مواطن اخللل يف القانون األصلي، وتعزز السلطة القضائية وأجهزة العدل الرئيسية        

ومن أبرز مسات ذلك املشروع أنه تضمن أحكاما بتوضيح مفهوم استقالل القضاء واملعايري الدوليـة               . نصا وعمال 
ضاء األعلى، وضم عناصر غري قضائية، إلضفاء الشفافية علـى          املرتبطة بذلك، كما قام بتوسيع عضوية جملس الق       
ونص على تشكيل أمانة عامة، وتشكيل جلان لس القضاء، بغية . عمل الس، ومحايته من أي تدخل يف املستقبل

مأسسة عمله، كما استحدث منصب مدير احملاكم، وعمل على وضع إجراءات ومعايري واضحة وحمددة لتعـيني                
ولعل من أبرز مساته توضيحه لصالحيات كل من جملس القضاء األعلى ووزارة العدل . ضاء النيابة العامةالقضاة وأع

 .٩على حنو حمدد، وأيضا إدخاله تعديال هاما يف جمال موازنة السلطة القضائية 
 

 لس يفلس التشريعي للمشروعني املعدلني أعاله، إقرار ااية املطاف بالقراءة كان من نتائج قراءات ومداوالت ا
الثالثة لقانون جديد خاص بالسلطة القضائية وليس قانونا معدال، حيث رفع هذا القانون بعد ذلك للرئيس الذي                 

قانون السلطة القضائية رقـم     (والواضح أن صدور القانون اجلديد      . ١١/١٠/٢٠٠٥صادق عليه وأصدره بتاريخ     
ت، سواء من ناحية الطريقة اإلجرائية اليت أقر ـا يف الـس             ، أثار العديد من التساؤال    )١٠ ٢٠٠٥لسنة  ) ١٥(

التشريعي، ومن مث تصديقه من قبل الرئيس، وإحالته للنشر، أو من حيث مضمونه واألسس واملفاهيم والسياسات                
وساط ، األمر الذي جعله موضع اختالف بني اجلهات املعنية به، وأثار جدال واسعا بني األ١١اليت مشلها هذا القانون 

، فمن جهة، اعتربته اللجنة التوجيهية غري منسجم مع الصيغة ١٢القانونية والسياسية والتشريعية والتنفيذية واتمعية 
، ومن جهة أخرى، اعتربته وزارة العدل       ١٣اليت توافق عليها خمتلف األطراف، واليت رفعت كمشروع من احلكومة           

د، فقد قال القضاء كلمته أيضا، ويبدو أا كانت كلمـة الفصـل،   ومل يقف األمر عند هذا احل    . ١٤إجنازا للوزارة 
، حكمت فيه ٢٧/١١/٢٠٠٥حيث أصدرت احملكمة الفلسطينية العليا، بصفتها حمكمة دستورية عليا، قرارا بتاريخ 

، واعتباره كأن مل يكن، مما أثار جدال واسعا آخر حول قـرار  ٢٠٠٥بعدم دستورية قانون السلطة القضائية لسنة      
احملكمة وتبعاته، وانقسمت اآلراء ما بني مؤيد للقرار، ومعارض له، يف حني اعتربت مؤسسة الرئاسة قرار احملكمة                 

 .الدستورية عنوانا للحقيقية، وحمال لاللتزام، بالرغم من وجود مالحظات عديدة تدعم عدم قانونيته وصحته
 

                                                   
 .٦/٧/٢٠٠٥، وتقرير اللجنة التوجيهية املؤرخ يف ٢٠/٤/٢٠٠٥ املذكرة التوضيحية ملشروع قانون السلطة القضائية املقدم من جملس الوزراء إىل الس التشريعي، ٩

 .٩/١١/٢٠٠٥، املؤرخ يف ٦٠ نشر يف الوقائع الفلسطينية، العدد ١٠
وقد . ٩، ص ٣٠/١٠/٢٠٠٥، جريدة األيام، األحد "إصالح القضاء على مفترق طرق"عكر، مفوض عام اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، مقال بعنوان ممدوح ال. د:  أنظر١١

القانون اجلديد أخل بالتوازن املطلوب ما بـني        أن  : ممدوح إىل جمموعة من احلقائق اليت تفسر عدم تبين أسس هامة ومفاهيم رئيسية، كان من الواجب عدم إغفاهلا، ومنها                  . أشار د 
صالحيات جملس القضاء ووزارة العدل، خصوصا يف مسأليت التفتيش القضائي وموازنة السلطة القضائية، وأن القانون اجلديد جتاهل فكرة توسيع جملس القضاء األعلى مبا يعزز شفافية 

 . عمله وحيميه من التدخل اخلارجي
 .١١، ص ١٠/١٢/٢٠٠٥، جريدة األيام، "حول اجلدل بشأن قانون السلطة القضائية"ثي، مقال بعنوان معني الربغو:  أنظر١٢
 .١٣/١٠/٢٠٠٥ أنظر تقرير اللجنة التوجيهية الربعي الثاين الصادر بتاريخ ١٣
 .وكذلك الس التشريعي الذي اعتربه من القوانني اهلامة اليت أقرت يف هذا العام. ١٠ ص ،٢٢/١١/٢٠٠٥، احلياة، asp.printnews.wafa.www:  أنظر١٤
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لدخول يف تفصيالته وتقييمه وبيان أثره، وما نود اإلشارة إن إلغاء قانون السلطة القضائية اجلديد، جيعل من العبث ا
أوهلما، أن إلغاء هذا القانون من شأنه إعادة العمل بقانون السلطة القضائية القدمي لسـنة               : إليه فقط هو مسألتان   

ه فيما بعد شكّال تعطيال واضحا وكبريا حلركـة اإلصـالح           ئ، وثانيهما، أن أزمة وضع هذا القانون وإلغا       ٢٠٠٢
القضائي، وللجهد والوقت الذي بذله الكثريون على املستوى الرمسي واتمعي، يف سبيل تعديل القانون القدمي، من 

ستقرار يف نظام العدالة مبا ينعكس إجيابا على حقوق         ا القضاء الفلسطيين، وحتقيق حالة      أجل تعزيز وازدهار مسرية   
 . وخصوصا حق التقاضي،اإلنسان

 
 : يف جمال القضاءسن قوانني جديدة. ٣
 

فالعديد . ، مل تكتمل عملية سن التشريعات الناظمة للقضاء النظامي وأمناط القضاء األخرى           ٢٠٠٥حىت اية عام    
، وهو ما يعين عدم اكتمال توحيد التشريعات القضائية ما بني ١٥من التشريعات ما زالت يف مرحلة مشاريع القوانني

إن . سريان التشريعات الصادرة يف احلقب التارخيية املختلفة يف كال املنطقتني         الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرار      
تأخر سن بعض التشريعات من شأنه خلق عدم استقرار يف الواقع العملي، خصوصا بالنسبة للتشريعات املستحدثة              

 .مبوجب القانون األساسي، أو اليت مل يسبق أن وجدت يف النظام القانوين والقضائي يف فلسطني
 

، رفع الس التشريعي الفلسطيين للرئيس قانون احملكمة الدستورية العليا بعد أن أقره الـس     ٢٠٠٥يف اية عام    
بالقراءة الثانية، وقد تأخر سن هذا القانون الذي كان يفترض أن يعقب القانون األساسي، وجاء يف هذه املرحلـة       

مادة، تناولـت تشـكيل احملكمـة       ) ٥٥(مل القانون على    واشت. بعد ضغط كبري من خمتلف القطاعات القانونية      
الدستورية، واختصاصاا، وتنظيم عملها من حيث اإلجراءات واألحكام والقرارات، إضافة إىل املصاريف والرسوم 

ا ومن املتوقع أن يسهم هذا القانون يف إحياء احلياة الدستورية، حبيث تكون احملكمة حامي. والشؤون املالية واإلدارية
للحقوق واحلريات ،وضامنا لعدم صدور أي تشريع خيالف مبادئ الدستور الشكلية واملوضوعية، ولكن جيب أن                
يرافق إصدار هذا القانون تشكيل سريع للمحكمة من أصحاب اخلربة والكفاءة واملهنية وفق آلية تقوم على التوازن  

 .التشريعيومشاركة خمتلف األطراف مبا فيها الرئاسة واحلكومة والس 
 

يعد هذا القانون من التشريعات الـيت       .  على قانون التنفيذ   ٢٠٠٥كما صادق الرئيس أيضا يف اية كانون األول         
وبصـدور هـذا    . ستعزز عمل القضاء، خصوصا يف جمال تنفيذ األحكام القضائية وغريها من األسناد التنفيذيـة             

قطاع غزة، إذ ألغيت صراحة تشريعات التنفيذ واإلجراء اليت         القانون، مت توحيد أحكام التنفيذ يف الضفة الغربية و        
مادة، تنظم األحكام ) ١٧٢(يتكون القانون من . كانت سارية يف املنطقتني من العهد العثماين وحىت احلكم األردين

متيـاز،  ، وطرق وإجراءات التنفيذ، وتوزيع حصيلة التنفيذ، وأحكام حق اال         "قاضي التنفيذ "املتعلقة بدائرة التنفيذ    
 .وحبس املدين، ومرور الزمن

                                                   
مشروع قانون املعهد القضائي الفلسطيين، مشروع قانون الكاتب العدل، قانون كتبة العرائض، مشروع قانون أصول احملاكمات الشرعية، مشروع قانون :  من أبرز مشاريع القوانني١٥

رية، مشروع قانون إنشاء احملاكم العسكرية، مشروع قانون تنظيم أعمال اخلربة أمام احملاكم النظامية والنيابة العامة، مشروع قانون الطب الشرعي، مشروع قانون حمكمة          احملاكم اإلدا 
 ئي، قانون منع التعذيب للموقوفني واحملتجزين واملسجوننيقانون التعويض عن اخلطأ القضا: كما أن هناك قوانني أخرى يلزم العمل عليها وحتضريها، منها. اجلنايات الكربى
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 التطورات البنيوية يف جمال القضاء النظامي: البند الثالث
 
 

، بعض التطورات على صعيد بنية السلطة القضائية، دف متكني القضاء مـن القيـام               ٢٠٠٥طرأت خالل عام    
 على الصعيد البنيـوى،     وقد كانت تلك التطورات حمدودة، حيث ما زال هناك حاجة إىل حتديث أكرب            . بوظائفه

سواء فيما يتعلق مبأسسة عمل جملس القضاء األعلى، أو توفري االحتياجات املادية والبشرية، الالزمة لتسهيل عمل                
القضاء وتيسريه، مبا يساعده على الفصل يف املنازعات املعروضة بسهولة وسرعة، دون إبطاء أو تأخري أو تأجيـل                  

 :ك التطوراتوفيما يلي توضيح أهم تل. مستمر
 
 : جملس القضاء األعلى. ١

 عدة مرات، كان آخرهـا بتـاريخ        ٢٠٠٢شكل جملس القضاء األعلى بعد سريان قانون السلطة القضائية لعام           
ويبدو أن شرعية تشكيل الس ما زالت متثل إشكالية قدميـة           . ، أي منذ ما يزيد عن سنة ونصف       ١٤/٥/٢٠٠٣

نيني واجلهات ذات العالقة بالشأن القضائي، عند مناقشـة أي أمـر يتعلـق    حديثة، تطفو على السطح بني القانو 
، بينما طـرأت    ١٧، مل جير أي تغيري على اختصاصات الس، أو طريقة العمل فيه           ٢٠٠٥وخالل عام   . ١٦بالقضاء

 يقرب  بعض التغيريات على تشكيله، من ذلك فقدان متثيل وزارة العدل يف الس، بعد وفاة وكيل الوزارة منذ ما                 
من عام كامل، وعدم تعيني وكيل جديد حىت اللحظة، إضافة إىل تعيني نائب عام جديد، وهو عضو يف الـس                    

كما ونشري هنا إىل أن رئيس جملس القضاء األعلى قد قدم استقالة احتجاجية إىل رئـيس السـلطة           . حبكم منصبه 
وبتـاريخ  . ديد، الحتوائه على خمالفات دستورية    الفلسطينية بعد مصادقة الرئيس على قانون السلطة القضائية اجل        

، مت تعيني رئيس جديد للمحكمة العليا ولس القضاء األعلى، وهو القاضي عيسى أبـو شـرار    ٢٥/١٢/٢٠٠٥
 .١٨بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية

 
 

                                                   
: وكذلك. ٩٥، ص ٢٠٠٤اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، التقرير السنوي العاشر، رام اهللا، :  ملزيد من املعلومات حول الس، وبشأن اإلشكالية املتعلقة بتشكيله، راجع١٦

 . ١/٥/٢٠٠٥ – ٢٩/٤ األول، رام اهللا، مركز مساواة، مؤمتر العدالة الفلسطيين
 هناك دعوات طالبت بتشكيل الس االنتقايل نظرا لوجود حالة من سوء اإلدارة والفوضى يف عمل اجلهاز القضائي، ولوجود أعمال كثرية تستند إىل قرارات فردية وليس مجاعية يف ١٧

القـدس، األربعـاء   (وأيضا رسالة مفتوحة من نقابة احملـامني  . ٩، ص ٢٥/١٠/٢٠٠٥جريدة القدس، الثالثاء :نظرا. الس احلايل، وبسبب تعطل العمل يف احملاكم وضعف أدائها   
 .٨، ص ٢٢/١١/٢٠٠٥، وأيضا جريدة القدس، الثالثاء )٤، ص١٢/١٠/٢٠٠٥
 .السن القانونية لذلك وقد جاء هذا التعيني بعد إحالة املستشار زهري الصوراين، الرئيس السابق للمجلس، إىل التقاعد لبلوغه ١٨
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األمين الـيت شـهدا   وشهدت العالقة بني جملس القضاء والسلطة التنفيذية توترا عاليا على خلفية حالة االنفالت   
ومن جهـة  . ١٩األراضي الفلسطينية، واليت طالت رموز القضاء، وأجهزة العدل األخرى، كأعضاء النيابة واحملامني           

ثانية تكاتفت جهود الس مع نقابة احملامني يف االحتجاج على هذه الظاهرة، واتخذت خطوات عملية مشتركة يف 
أما عالقة الس مع وزارة العدل، فلم يطرأ عليها أي تطـور،            . اكم لعدة مرات  هذا اال، بتعليق العمل أمام احمل     

 .وظلت حالة التنازع على الصالحيات قائمة، خصوصا فيما يتعلق مبوضوعي إدارة احملاكم والتفتيش القضائي
 

 بداية عام   كما طرأت بعض التوترات بني جملس القضاء األعلى وجهات قضائية أخرى، وبني الس التشريعي يف              
 كان اهلدف منه ربـط   ٢٠، وذلك بعد تقدمي مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية يف الشق املايل،            ٢٠٠٥

القضاة ماليا بقانون اخلدمة املدنية، حبجة أن جدول الرواتب امللحق بقانون السلطة القضائية احلايل، مل يقر مـن                  
اف القضائية املختلقة إلجراء مثل هذا التعديل، ملساسه حبقـوق       إال أن وجود معارضة من األطر     . الس التشريعي 

 .مكتسبة، أدى إىل وقفه
 
 :تنظيم احملاكم، وإنشاء حماكم جديدة. ٢

، تتكـون احملـاكم يف   )قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل احملاكم     (وفقا للقانون األساسي والقوانني القضائية      
تتـوىل هـذه احملـاكم النظـر يف         . يا، واالستئناف، والبداية، والصـلح    فلسطني من حماكم النقض، والعدل العل     

قضـايا  : كما توجد أيضا حماكم نظامية متخصصة يف بعض ااالت، منها         . االختصاصات واملسائل احملددة قانونا   
ا مهامها وتوجد أيضا حمكمة دستورية عليا تتوىل احملكمة العلي  . االنتخابات، والبلديات، وضريبة الدخل، واجلمارك    

، طرأت بعض التغيريات على وضع تلك احملاكم، يف حني ظل وضع احملاكم األخرى كمـا                ٢٠٠٥يف عام   . مؤقتا
 : فيما يلي توضيح ذلك. ٢١كان عليه يف السابق 

 
مع ذلـك  .  مل يصدر القانون اخلاص ا  ٢٠٠٥مل تشكل حىت اللحظة حمكمة دستورية عليا، وحىت اية العام           . ١

من الطعون الدستورية اليت رفعت خالل األعوام السابقة، وخالل هذا العام، للمحكمة العليا، بصفتها   هناك العديد   
إن ما ميكن استخالصه من ذلك . ٢٣، ومل يبت فيها حىت اللحظة، باستثناء البت يف طعنني اثنني          ٢٢حمكمة دستورية   

                                                   
 دعا رئيس جملس القضاء األعلى إىل ضرورة قيام السلطة التنفيذية مبهامها وحتمل مسؤولياا جتاه ظاهرة الفوضى واالعتداءات على رموز القضاء والعدل، واختاذ خطوات حقيقية           ١٩

 .بالقبض على املشتبه م، والتحقيق معهم، وإحالتهم إىل اجلهات القضائية
 .٣/٢/٢٠٠٥، ومتت إحالته إىل جملس الوزراء بتاريخ ٦/١/٢٠٠٥إقرار هذا املشروع من قبل الس التشريعي بالقراءة الثانية بتاريخ  مت ٢٠
 . وما بعدها٨٢، ص ٢٠٠٤اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، التقرير السنوي العاشر، عام :  للمزيد عن وضع احملاكم، راجع٢١
وعلى .  بطعنني أمام احملكمة، األول يتعلق مبدى دستورية قانون منظمة التحرير الفلسطينية، والثاين يتعلق بقانون اهليئات احمللية               ٢٠٠٣حملامي وسيم أبو راس خالل عام        مثال تقدم ا   ٢٢

 ).٣، ص ٢٠/٦/٢٠٠٥األيام، االثنني (ظة موعد ألي جلسة الرغم من تعيني هيئة مؤلفة من سبعة قضاة للنظر يف هذه الطعون، أفاد احملامي املذكور أنه مل حيدد حىت اللح
، أن تشكيل احملكمة ال يتفق والقانون، بينما اعتربت يف الطعن الثاين املتعلق بقانون السلطة القضائية، ٢٧/٩/٢٠٠٥، بتاريخ ٣/٢٠٠٥ اعتربت احملكمة يف الطعن األول، وهو رقم ٢٣

 .وفصلت يف املوضوع بإلغاء القانون املذكور، تشكيلها يتفق والقانون، ٢٧/١١/٢٠٠٥بتاريخ 
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ملسائل الدستورية، لعل سببه األبـرز غيـاب      هو أن هناك تناقضا واضحا، ونوعا من عدم االستقرار يف النظر يف ا            
 .تشكيل احملكمة وعدم صدور القانون الناظم هلا

 
أنظر البنـد  (طرأت بعض التغيريات على تشكيل احملاكم النظامية، وسنوضح ذلك يف موضع الحق من التقرير   . ٢

 ). املتعلق بالتعيينات والتشكيالت اجلديدة
 
، وذلك مع صدور قانون االنتخابات العامة       "حمكمة قضايا االنتخابات  "مى  استحدثت يف هذا العام حمكمة تس     . ٣

ووفقا هلذا القانون، تشكل احملكمة من رئيس ومثانية قضاة، بتنسيب من جملس القضاء             . ٢٤ ٢٠٠٥لسنة  ) ٩(رقم  
قضـاة علـى   األعلى، ويعلن عنها مبرسوم رئاسي، بينما تنعقد للنظر يف الطعون االنتخابية من رئيس واثنني من ال          

وخيرج عن نطـاق اختصاصـها اجلـرائم        . األقل، أو بكامل هيئتها يف القضايا اهلامة، حسبما يقرر رئيسها ذلك          
، أصدر الرئيس الفلسـطيين مرسـوما   ٣١/١٠/٢٠٠٥وبتاريخ . االنتخابية اليت تبقى منظورة أمام القضاء العادي  

، مرسوم رئاسي آخر بتعيني رئيس ٢٦/١٢/٢٠٠٥، كما صدر بتاريخ ٢٥رئاسيا بتشكيل حمكمة قضايا االنتخابات
ومن املفترض أن يظهر الدور العملي هلذه احملكمة يف مرحليت التحضري وإجراء االنتخابـات              . ٢٦جديد للمحكمة   

 .٢٧ ٢٥/١/٢٠٠٦التشريعية يف 
 
حمكمـة  " ، على أن تشكل حمكمة خاصة تسمى      ٢٨ ٢٠٠٤لسنة  ) ١٧(نص قانون ضريبة الدخل اجلديد رقم       . ٤
، تكون ضمن مالك السلطة القضائية، وتنعقد برئاسة قاض ال تقل مرتبته عن قاضي "ئناف قضايا ضريبة الدخل  است

حمكمة عدل عليا، وعضوية قاضيني ال تقل مرتبة كل منهما عن قاضي حمكمة استئناف، خيضع مجيعهم لألحكـام        
ا اعتباراً من التاريخ الذي يعينه رئـيس        واألوضاع القانونية اليت تسري على القضاة النظاميني، وتباشر اختصاصه        

جملس القضاء األعلى، ويكون اختصاصها بالنظر يف االستئنافات املقدمة للطعن يف قرارات التقدير، وإعادة النظر يف 
وتكون أحكام أو أوامر احملكمة قابلة للطعن أمام حمكمـة          . التقديرات اليت جيوز استئنافها مبوجب أحكام القانون      

جلدير بالذكر أن اختصاص هذه احملكمة يشمل اآلن كامل مناطق السلطة الفلسطينية، وهو ما يشـكل            وا. النقض

                                                   
 .٨، ص ١٨/٨/٢٠٠٥ املؤرخ يف ٥٧، ونشر يف الوقائع الفلسطينية، العدد ١٣/٨/٢٠٠٥ صدر هذا القانون بتاريخ ٢٤
األستاذ عيسى أبو شرار رئيسا، األستاذ أمني وايف : تشكل حمكمة قضايا االنتخابات من رئيس ومثانية  قضاة على النحو التايل         (من املرسوم الرئاسي على ما يلي       ) ١( نصت املادة    ٢٥

عضوا، األستاذ سعد شحيرب عضوا، األستاذ فتحي أبو سرور عضوا، األستاذ مصطفى القاق عضوا، األستاذ علي الفرا عضوا، األستاذ حسن اجلدبة عضوا، األستاذ حممد العمر عضوا، 
ويف وقت الحق حدثت بعض التغيريات على تشكيل احملكمة حيث مت تعيني القاضي  .  أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره      على) ٢(، ونصت املادة    )األستاذ حممد احلاج ياسني عضوا    

 .سعد شحيرب رئيسا هلا
 ".ضاء األعلىرئيسا لس الق" مت تعيني القاضي سعد شحيرب رئيسا، بعد أن مت تعيني الرئيس األول هلا، وهو القاضي عيسى أبو شرار، رئيسا للمحكمة العليا ٢٦
 ساعات، وفقـا للقـانون بتـاريخ    ٦ قرارا بإعادة فتح باب الترشيح لالنتخابات التشريعية ملدة   ٢٦/١٢/٢٠٠٥ ظهر الدور العملي للمحكمة ألول مرة عندما أصدرت بتاريخ           ٢٧
 .، وهو قرار قضائي، وكما يصفه الكثريون جاء على خلفية سياسية١٤/١٢/٢٠٠٥
 .١٢٢، ص ٢٨/٢/٢٠٠٥ املؤرخ يف ٥٣ ونشر يف الوقائع الفلسطينية، العدد ،٢٨/١٢/٢٠٠٥ صدر بتاريخ ٢٨
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تطورا، حيث كان اختصاصها يشمل، وفقا للقوانني السابقة، منطقة الضفة الغربية، ومل يكن هلا مثيل يف قطـاع                  
 . الغربية، وواحدة يف قطاع غزةيشار إىل أنه يوجد حاليا حمكمتا استئناف ضريبة دخل، واحدة يف الضفة. غزة
 
ووفقا لقانون اجلمارك واملكـوس     . مل يتم حىت اللحظة توحيد القوانني اجلمركية يف مناطق السلطة الفلسطينية          . ٥

، وتتألف "حمكمة اجلمارك البدائية"، الساري يف الضفة الغربية، تشكل حمكمة خاصة تسمى     ١٩٦٢لسنة  ) ١(رقم  
رسة االختصاصات املنوطة ا وفقا للقانون، وتستأنف أحكامها إىل حمكمة استئناف من قاض وعضوين، وتتوىل مما   
، ٢٠٠٤لسـنة  ) ٤٥( أصدر الرئيس الفلسطيين القرار رقم      ٢٠/٣/٢٠٠٤بتاريخ  . خاصة تتألف من ثالثة أعضاء    

، لـيس   ٢٠٠٥ ولكن حىت اية العام      ٢٩.بإنشاء حمكمة مجارك بدائية للمحافظات الشمالية يكون مقرها رام اهللا         
 .هناك ما يشري إىل أنه مت تشكيل هذه احملكمة فعليا، مما يعين عدم وجود قضايا مجركية

 
 ومت أيضا افتتاح    ٣٠. استحداث حماكم جديدة، منها حمكمة بداية قلقيلية       ٢٠٠٥إضافة إىل ما تقدم، مت خالل عام        

عجلة، والقضايا العمالية، واألحداث،    كما مت تسمية قضاة لألمور املست     . ٢٦/٤/٢٠٠٥حمكمة صلح عنبتا بتاريخ     
 كما يشري تقرير أعدته اللجنة التوجيهيـة لتطـوير          ٣١.والبلديات، مبقتضى قرارات أصدرها جملس القضاء األعلى      

حمكمة يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي مصنفة        ) ٣٤(، بلغ   ٢٠٠٥القضاء والعدل إىل أن عدد احملاكم يف العام         
 يف ٨ حمكمة بداية، منها ١١و .  يف قطاع غزة٦ يف الضفة الغربية و ١٤كمة صلح، منها  حم٢٠: على النحو التايل
وحمكمتا استئناف، واحدة يف الضفة واألخرى يف غزة، وحمكمة عليـا واحـدة       .  يف قطاع غزة   ٣الضفة الغربية و    

 .، مشكلة من دوائر يف الضفة وغزة)نقض وعدل عليا(
 
 :القضائيالتشكيالت اجلديدة يف اجلهاز . ٣

 تطور ملحوظ يف آليات تعيني القضاة اجلدد، حيث مت بتاريخ     ٢٠٠٥يف جمال التعيينات القضائية، طرأ خالل العام        
، اإلعالن عن مسابقة قضائية الختيار قضاة صلح يف حمافظات الضفة الغربية، إلضفاء نـوع مـن                 ٢٢/٢/٢٠٠٥

 يف السنوات السابقة، حيث كانت التعيينات تتم دون اتباع الشفافية على عملية التعيني، خالفا ملا كان عليه الوضع
وقد شكل جملس القضاء جلنة مكونة من ثالثة قضاة لإلشراف على املسابقة، كما متت دعوة بعض . آليات واضحة

كان من نتيجة تلك املسابقة تعيني مثانية قضاة صلح جدد بينهم قاضية واحـدة  . ٣٢املؤسسات ملراقبة تلك املسابقة 

                                                   
 .٣٣، ص ٢٩/٨/٢٠٠٤ املؤرخ يف ٥٠ الوقائع الفلسطينية، العدد ٢٩
 .٨٥، ص ٢٧/٦/٢٠٠٥ املؤرخ يف ٥٥، الوقائع الفلسطينية، العدد ٢٠٠٥لسنة ) ١٢( القرار رقم ٣٠
 .٢٥/٨/٢٠٠٥ ومجيعها صدرت بتاريخ ١٨٦/٢٠٠٥، والقرار رقم ١٨٥/٢٠٠٥، والقرار رقم ١٨١/٢٠٠٥ وهي القرار رقم ٣١
وقد الحظ مراقب اهليئة أن إجراء املسابقة مت بصورة تتسم بالشفافية، ولكن لوحظ أن . اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، نقابة احملامني، احلق، مساواة:  تلك املؤسسات هي٣٢

اللغة واستخدام "ري، استغرقت وقتا طويال نظرا لطبيعة األسئلة، إضافة أن االمتحان كان قانونيا حبتا، ومل يشتمل على فحص عملي للمهارات       عملية تصحيح أوراق االمتحان التحري    
 .، وهو ما يفضل أخذه يف االعتبار مستقبال"احلاسوب
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 إعادة تشكيل حمـاكم  ٢٠٠٥كما مت يف عام   . بعد أن مت تدريبهم يف معاهد تدريب للقضاة يف مصر واألردن          ،  ٣٣
رام اهللا، بيت حلم، اخلليل، نـابلس،       :  حماكم بداية هي   ٨ومشل ذلك   : البداية والصلح يف حمافظات الضفة الغربية     

اهللا، بيت حلم، اخلليـل، نـابلس، جـنني،        رام  :  حمكمة صلح هي   ١٤بينما مشل   . جنني، طولكرم، قلقيلية، أرحيا   
 .٣٤طولكرم، قلقيلية، أرحيا، دورا، طوباس، عنبتا، حلحول، العيزرية، سلفيت 

 
 حماكم  ٧كما صدرت يف هذا العام قرارات بانتداب العديد من قضاة الصلح للعمل يف حماكم البداية، ومشل ذلك                  

 قاضيا لألمـور    ١٤كما مت أيضا تسمية     . ٣٥ نابلس، أرحيا    رام اهللا، بيت حلم، اخلليل، جنني، طولكرم،      : بداية هي 
املستعجلة يف حماكم البداية والصلح يف كل من رام اهللا، بيت حلم، اخلليل، نابلس، جنني، طولكرم، قلقيلية، أرحيا                  

ويف ذات السياق، مت تعيني قاٍض جديد حملكمة االستئناف، وتكليف أحد قضاة احملكمة العليا للعمل رئيسـا                 . ٣٦
حملكمة استئناف ضريبة الدخل يف الضفة الغربية، وتكليف قاٍض آخر للعمل رئيسا لدائرة التفتـيش القضـائي يف         

كما قام جملس القضاء األعلى بتنسيب ترقيات وترفيعات للعديد من القضاة لسـد الـنقص يف                . ٣٧الضفة الغربية 
ة العليا يف إطار سد النقص وتعزيـز سـيادة          وأيضا مت ترقية بعض القضاة إىل احملكم      . ٣٨درجات احملاكم املختلفة  

 .٣٩القانون واستقالل القضاء 
 

قاضيا، ) ٧١(قاضيا، يعمل منهم يف الضفة الغربية       ) ١٢٢ (٢٠٠٥إحصائيا، بلغ عدد القضاة الكلي مع اية عام         
اة، ويف قطاع   قض) ١٠(قاضيا، منهم يف الضفة الغربية      ) ٢٢(وبلغ عدد قضاة احملكمة العليا      ). ٥١(ويف قطاع غزة    

قاضيا، وحماكم الصـلح    ) ٥٠(قاضيا، وحماكم البداية    ) ١٥(وبلغ عدد قضاة حماكم االستئناف      . قاضيا) ١٢(غزة  
 .قاضيا) ٣٥(
 
 :القوى البشرية واجلاهزية املادية. ٤

ومـن  . على صعيد القوى البشرية، تشري التقارير إىل وجود نقص يف عدد القضاة، وعدم تناسـب يف التوزيـع                 
استمرار اللجوء إىل أسلوب انتداب القضاة للعمل يف حماكم من ذات الدرجة، أو يف              : ؤشرات العملية على ذلك   امل

درجات أعلى، وقلة عدد قضاة احملكمة باملقارنة مع عدد القضايا الواردة أو املدورة، كما يف حماكم بداية وصـلح              
                                                   

 .ائد عصفور، آمنة محارشة، نور الدين أبو ميزر، راشد عرفةكمال جرب، موسى شكارنة، ثائر العمري، مأمون كلش، ر:  والقضاة الثمانية اجلدد هم٣٣
 .٢٥/٨/٢٠٠٥، بشأن تشكيل مؤقت حملاكم البداية والصلح يف حمافظات الشمال، الصادر بتاريخ )١٨١/٢٠٠٥( قرار رئيس جملس القضاء األعلى رقم ٣٤
مع اإلشارة إىل أن انتداب قاضي صلح أرحيا إىل بداية أرحيا كان باإلضافة إىل عمله وجاء      . ٢٥/٨/٢٠٠٥، الصادر بتاريخ    )١٨٥/٢٠٠٥( قرار رئيس جملس القضاء األعلى رقم        ٣٥

 .املنوه إليه أعاله) ١٨١/٢٠٠٥(وفقا للقرار رقم
 .٢٥/٨/٢٠٠٥، الصادر بتاريخ )١٨٦/٢٠٠٥( قرار رئيس جملس القضاء األعلى رقم ٣٦
 .رخليل الصياد، زهري خليل، حممد سد:  القضاة على التوايل هم٣٧
 .استئناف إىل عليا) ٦(بداية إىل إستئناف، ) ٧(قضاة صلح إىل بداية، ) ١٠( مشل ذلك تنسيب ترفيع ٣٨
 . مشل ذلك ترقية القاضي عبد اهللا غزالن والقاضي زكريا كحيل والقاضي وليد احلايك٣٩
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ويف هذا اإلطار، تشري . ايا وبطء البت يف الدعاوىوكذلك استمرار ظاهرة تأجيل القض. ٤٠نابلس على سبيل املثال 
. هذه التقارير إىل وجود نقص يف الكوادر البشرية يف احملاكم، من كتبة وحمضرين وكتاب عدل ومأموري إجـراء                

كما أن هناك حاجـة إىل  . ٤١على سبيل املثال، ال يوجد سوى حمضر واحد حملكميت صلح وبداية ونيابة بيت حلم          
أما إحصائيا، فقد بلغ عدد العاملني يف . ٤٢اء الطاقم اإلداري، وفحص مدى فاعليته ومتطلبات تفعيله    إعادة تقييم أد  

 .موظفني جدد مت تعيينهم يف هذا العام) ٥(موظفا، منهم ) ٤٤٣(احملاكم النظامية 
 

مـبىن،  ) ٢٣(ارب ، يف ما يق٢٠٠٥وعلى صعيد اجلاهزية املادية، تتوزع احملاكم الفلسطينية القائمة حىت اية عام      
، حيث ال ) مبىن٢١(ومعظم مباين احملاكم مستأجرة . مباين يف قطاع غزة) ٧(مبىن يف الضفة الغربية، و ) ١٦(منها 

كما أن معظم مباين احملاكم غري مناسبة، . متتلك السلطة الفلسطينية سوى مبىن حماكم نابلس ومبىن حماكم بيت حلم
 لقدم البناء وسوء وضعه، مما يعين أن هناك حاجة لتوفري مباين جديدة ومالئمة      إما لضيق املساحة وعدم الكفاية، أو     

غزة، رفح، عبسان، دير البلح، جباليا، دورا، اخلليل، حلحول،         : ملعظم احملاكم، خصوصا يف املدن والبلدات التالية      
إلطار إىل أن العمل جيري خالل يشار يف هذا ا. العيزرية، رام اهللا، أرحيا، سلفيت، قلقيلية، عنبتا، طولكرم، طوباس       

هذا العام على بناء جممع احملاكم يف مدينة غزة على أرض مستأجرة، وبناء جممع حماكم يف خانيونس، وترميم مبىن                   
 . ٤٣إضافة إىل أن هناك متويالً لبناء مبىن جديد حملاكم مدينة جنني. احملاكم يف مدينة اخلليل وتوسيعه

 
ت واملعدات الالزمة لتسهيل العمل القضائي يف احملاكم، فعلى الرغم مما مت توفريه يف              أما على صعيد توفري التجهيزا    

السنوات السابقة، إال أن احلاجة ما زالت قائمة، سواء بالنسبة للمحاكم القدمية، أو اليت مت افتتاحها هذا العـام،                   
ة، ووسائل اتصـال، وأحهـزة      استمرار مشاريع األمتتة، وتوفري أجهزة حاسوب حديث      : وذلك من عدة نواح، هي    

تصوير وثائق واستنساخ، وأثاث مالئم، ووسائل مواصالت لنقل األشخاص واملـواد واملراسـالت، وخـدمات             
إضافة إىل جتهيز مكتبات قانونية متخصصة، وتغذيتها بالكتـب واملراجـع وبـرامج             . الكهرباء واملاء والتكييف  

مناسبة وجمهزة داخـل مـبىن      ) أماكن توقيف ( وتوفري نظارات    احلاسوب القانونية اليت تساعد القضاة يف عملهم،      
ويبدو أن احلاجة إىل توفري حمل إقامة للقضاة يف بعض املدن يف الضفة الغربية، من أجل جتاوز معوقـات                   . احملكمة

 .٢٠٠٥التنقل وحواجز االحتالل اإلسرائيلي، ما زالت قائمة، خصوصا مع استمرار تلك املعوقات خالل عام 
 

                                                   
نابلس تعاين من نقص يف عدد القضاة مقارنة بعدد القضايا الواردة والقضايا املدورة، حيث ، أن حماكم ٥/٩/٢٠٠٥ يشري تقرير أعدته اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل بتاريخ ٤٠

 قضاة فقط، ويف الصلح ٤، بينما يوجد يف حمكمة البداية ٢٠٠٥ قضايا حىت اية آب ١٠٠٠٨ قضية، ويف حمكمة صلح نابلس ١٩٣٩بلغ عدد الوارد واملدور يف حمكمة بداية نابلس 
 .م جدد جرى تعيينهم يف هذا العام قضاة، اثنان منه٤
توصيات مؤمتر العدالة الفلسطيين األول الذي عقد مببادرة من مساواة يف الفترة من : أنظر أيضا. ٦/٧/٢٠٠٥ أشار إىل ذلك تقرير اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل املؤرخ يف ٤١
١/٥/٢٠٠٥-٢٩/٤. 
 .٢٠٠٥ أوروبيا يف شهر تشرين الثاين  أشار إىل ذلك وزير العدل أثناء لقائه وفدا٤٢
 .١٣/١٠/٢٠٠٥ وفق تقرير أعدته اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل بتاريخ ٤٣
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 التطورات يف جمال أداء القضاء النظامي: د الرابعالبن
 
 
 :استمرار معوقات االحتالل اإلسرائيلي. ١

 إجراءات االحتالل اإلسرائيلي وسياساته القمعية، اليت أثرت بوضوح على أداء السلطة ٢٠٠٥استمرت خالل عام 
دن الفلسطينية وفـرض حظـر      تعطيل عمل احملاكم بسبب اجتياح امل     : وتتلخص مظاهر ذلك فيما يلي    . القضائية
. وإعاقة تنقل القضاة واحملامني من أماكن سكنهم إىل أماكن عملهم بسبب احلواجز العسكرية اإلسرائيلية             . التجول

وإعاقـة تنقـل    . وفرض قيود على تنقل القضاة وأعضاء جملس القضاء األعلى بني الضفة الغربية وقطـاع غـزة               
وإعاقة عمل الشرطة وأعضـاء  . و شهود، مما أثر على النظر يف القضايا      األشخاص، سواء مدعني أو مدعى عليهم أ      

النيابة العامة يف القبض والتحقيق والتفتيش، ويف الوصول إىل أماكن وقوع اجلرائم ومرتكبيها، ومحايـة بعضـهم            
 املعوقات أثرا    وقد كان لتلك   ٤٤.وإعاقة تنفيذ األحكام القضائية، أو إجراء التبليغات، أو تنفيذ املذكرات القضائية          

بينا يف اإلنتقاص من حق املواطن يف اللجوء للقضاء ويف سري احملاكمات على حنو مستقر ويف ضعف الثقة بالقضاء                   
 .مما دفع يف كثري من األحيان إىل اللجوء إىل أخذ القانون باليد وظهور حالة من الفلتان األمين

 
 :االعتداءات على القضاء. ٢

تداءات على القضاء الفلسطيين مبختلف جوانبه، سواء باستهداف مقصـود ملقـرات             سلسلة اع  ٢٠٠٥شهد عام   
احملاكم، أو بانتهاك علين حلرمتها أثناء انعقاد اجللسات، أو باالعتداء على رموز القضاء والقانون، من قضاة وحمامني 

النفالت األمـين بالسـلطة     وقد كان هذا العام من أسوأ األعوام اليت عصفت فيه حالة الفوضى وا            . وأعضاء نيابة 
استهداف مرتل النائب العام يف غزة بتاريخ : القضائية، حيث سجلت اعتداءات وانتهاكات كثرية، كان من أبرزها   

، واختطاف احملامي أمحد    ٢/٨/٢٠٠٥، واستهداف مرتل رئيس جملس القضاء األعلى يف غزة بتاريخ           ١/٨/٢٠٠٥
ومن ذلك . االعتداء على قاضي نابلس الشرعي، القاضي عزام اخلراز، و٦/٦/٢٠٠٥الدمنهوري يف رام اهللا بتاريخ     

، وحمكمة صلح غزة بتـاريخ      ١/٦/٢٠٠٥أيضا انتهاك حرمة العديد من احملاكم، كمحكمة صلح رام اهللا بتاريخ            
ومنها أيضا  . ٤/٦/٢٠٠٥، وحمكمة صلح جنني بتاريخ      ٢/٦/٢٠٠٥، وحمكمة صلح نابلس بتاريخ      ١/٦/٢٠٠٥

 . ٤٥ من احملامني وأعضاء النيابة العامة لتهديدات متس حيام، واعتداءات على مكاتبهم وممتلكامتعرض الكثري
                                                   

ـ                      ٤٤ ، رام اهللا، )٤٣(ة   اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، تقرير حول حالة االنفالت األمين وضعف سيادة القانون يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، سلسلة تقارير خاص
 .٣٠ -٢٩، ص ص ٢٠٠٥تشرين الثاين 

، قام ٢٠٠٥/ ٦ / ٤، مت االعتداء بالضرب من قبل أفراد ينتمون إلحدى العائالت على أحد أعضاء النيابة أثناء قيامه بعمله يف حمكمة صلح غزة، وبتاريخ٢٠٠٥/ ٥/ ٢ بتاريخ  ٤٥
كما تابعت اهليئة . ، قام جمهولون مسلحون بإحراق مكتب النيابة العامة يف مدينة خانيونس٢٠٠٥ / ١٨/١١وبتاريخ . مدينة اخلليلجمهولون بإحراق سيارة أحد أعضاء النيابة العامة يف 

حساس باألمن الشخصي، وأثرت واملالحظ أن تلك احلوادث وغريها أفقدت أعضاء النيابة العامة اإل. عدداً من حوادث التهديدات ألعضاء النيابة العامة أثناء وبسبب مباشرم ألعماهلم
وهي القضايا اليت تتطلب مواجهة ألشخاص عادة ما يكونوا . بشكل مباشر على حسن أدائهم يف خمتلف القضايا، خصوصا جرائم القتل، واالغتياالت، واخلطف، وجرائم الفساد املايل

 . من احملسوبني على موازين قوى ومصاحل متناقضة، بني جهات خمتلفة يف مؤسسات السلطةمن املسؤولني أو أعضاء يف جمموعات مسلحة، أو من أبناء العائالت الكبرية، أو
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دفعت تلك االنتهاكات واالعتداءات خمتلف اجلهات القضائية والقانونية، واملؤسسات الرمسية والشعبية، إىل إعالن            
 كإعالن اإلضراب، وتعليق العمل أمام احملاكم       احتجاجهم على تلك احلالة، وتنظيم العديد من الفعاليات العملية،        

    ٤٦. النظامية والشرعية، والنيابات العامة واملؤسسات الرمسية
 

لقد أثرت هذه الفوضى واالعتداءات، بصورة مباشرة، على انتظام عمل احملاكم، وأدت إىل تعطيلها يف كثري مـن                
علـى  . ووصول املواطنني إىل حقوقهم يف وقت معقول      األحيان، مما كان له تأثري سليب مباشر على سري الدعاوى           

سبيل املثال، توقف عمل حمكمة بداية غزة، مبا فيها دائرة اجلنايات الكربى، املكلفة بالنظر يف ملفـات املتـهمني                   
مدة تقارب الشهر، وذلك يف أعقاب حماولة اعتداء بعض املتهمني وذويهم   ) بالتخابر مع العدو وجرائم القتل املدنية     

كما أعطت تلك احلوادث انطباعا حول ضعف هيبة القضاء، .  داخل قاعتها٢/٥/٢٠٠٥ى هيئة احملكمة بتاريخ     عل
ومن ناحية أخرى طرحت هذه احلالة تساؤال حول دور السلطة التنفيذية، وأهليتها وجاهزيتـها،    . وثقة املواطن به  

لك االعتداءات، ومدى الوصول إىل نتائج مرضية     يف محاية احملاكم ورموز القضاء، والتعامل جبدية مع التحقيق يف ت          
 ٤٧.يف هذا الشأن، وتطبيق تلك النتائج بإحالة املتورطني إىل اجلهات القضائية املختصة

 
 :العالقة بني القضاء وأجهزة األمن. ٣

يانة يفترض أن تقوم عالقة القضاء بأجهزة األمن، خاصة الشرطة، على التكامل والتعاون والتنسيق، مع ضرورة ص               
عمليا، تراوحت هذه العالقة خالل هذا العام ما بني التوتر تارة، وحماوالت التنظيم والتعزيز تارة               . استقالل القضاء 

 توترا بني اجلهتني من ناحيتني، أوهلما، تبادل االامات حول من هو املقصـر إزاء               ٢٠٠٥فقد شهد عام    . أخرى
ففـي حـني    .  وما تبع ذلك من جدل حول القرارات القضائية        ،٤٨التعامل مع القضايا، خصوصا امللفات اجلزائية     

أثارت بعض األجهزة األمنية شكوكا حول بعض القضاة والقرارات اليت يصدروا، رأت اجلهات القضـائية أن                
نية، والناحية الثا. تنفيذ قرارات القضاء مسألة ال ميكن املساومة عليها، ألا عنوان العدالة، وواجبة االحترام والتنفيذ

حول مدى قيام األجهزة األمنية بدور فاعل جتاه القبض على مرتكيب اجلرائم، وتوفري محاية للمحاكم والقضـاة،                 
وتسهيل عمل القضاء عرب تنفيذ أحكامه وقراراته، وهو سؤال أثارته حوادث االعتداءات املتكررة علـى احملـاكم               

 .٤٩والقضاة واحملامني
                                                   

، احتجاجا على االعتداء على بعـض احملـامني   ٢٦/١٢/٢٠٠٥ – ٢٤ مت تعليق العمل أمام احملاكم والدوائر عدة مرات خالل العام، كان آخرها تعليق العمل مدة ثالثة أيام من      ٤٦
 .ومكاتبهم

 تلك االعتداءات، وأسباا، وتأثرياا، ومظاهر االحتجاج عليها، راجع تقرير حول حالة االنفالت األمين وضعف سيادة القانون، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقـوق                للمزيد حول  ٤٧
 .٤٦-٤٢، ٣٨-٣٤، ٢٥-٢٤املواطن، مرجع سابق، ص ص 

، حول معوقات تنفيذ قرارات القضاء، إىل أن املسؤولية ال تقع ١١/٢٠٠٥نظمتها مجعية اللد اخلريية يف شهر  أشار أحد مسؤويل جهاز الشرطة يف مدينة نابلس، خالل ورشة عمل ٤٨
 ).٧، ص ١٠/١١/٢٠٠٥األيام، اخلميس . (دائما على جهاز الشرطة، فأحيانا يستغرق القبض على أحد املخالفني أو املتهمني مدة شهرين، مث نفاجأ بأن القاضي يفرج عنه

، حيث منع أفراد الشرطة احملامني من دخول احملكمة ١/٦/٢٠٠٥ن أفراد الشرطة سامهوا يف بعض املواقع يف خلق حالة التوتر، كما حدث يف حمكمة صلح رام اهللا بتاريخ                 يذكر أ  ٤٩
 .للقيام بواجبهم املهين، إضافة إىل التطاول عليهم بالشتائم والتهديد
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، قرارا بشأن االعتداءات على القضاة      ١٤/٦/٢٠٠٥در جملس الوزراء بتاريخ     أما على صعيد حماوالت التنظيم، أص     
وأعضاء النيابة العامة واحملامني، نص على تشكيل جلنة وزارية خاصة لبحث موضـوع االعتـداءات مـن وزراء                  

ل القضـاء   كما تبع ذلك عقد ورشة عمل حو      . الداخلية والعدل واملالية، وتقدمي توصياا الختاذ القرارات املناسبة       
، واليت خلصت إىل جمموعة من التوصيات، تبناها رمسيا جملـس           ٢٦/٦/٢٠٠٥-٢٥واألمن يف مدينة أرحيا يومي      

، دف تنظيم وتعزيز تلك العالقة يف خمتلف اجلوانب، مبا يدعم ويسـاند العمـل               ١٢/٧/٢٠٠٥الوزراء بتاريخ   
 قرارا بتشكيل جلنة ٢٦/٩/٢٠٠٥داخلية بتاريخ كما أصدر وزير ال. القضائي ويكرس سيادة القانون وحفظ النظام

أما واقعيا وفعليا . إلعداد خطة تنفيذ إنشاء قوة الشرطة القضائية، برئاسة مدير عام الشرطة وعضوية مخسة آخرين           
، األمر الذي يبقي السؤال مفتوحا أمام مجيع األطراف ذوي          ٢٠٠٥٥٠فإن غالبية التوصيات مل تنفذ حىت اية عام         

كيف ومىت وعلى من تقع مسؤولية التعامل جبدية مع متطلبات تنظيم واستقرار العالقـة بـني اجلهـات            : العالقة
 . القضائية واألجهزة األمنية، مبا حيول تلك العالقة من التوتر والتداخل إىل التعاون والتكامل

 
 :النظر يف القضايا وسري الدعاوى. ٤

 أصول احملاكمات املدنية واإلجراءات اجلزائية، ويف االني املـدين          نظمت القوانني اإلجرائية، وعلى رأسها قانونا     
واجلزائي، قواعد وإجراءات تقدمي الدعوى، والسري فيها، وإصدار األحكام القضائية، والطعن فيها، حىت تصـبح               

ز الصلح فيها، وهو كما استحدث قانون أصول احملاكمات املدنية أسلوبا حلل املنازعات اليت جيو. ائية قابلة للتنفيذ
كما حدد . التسوية القضائية، دف ختفيف العبء عن احملاكم واخلصوم، حبيث يبت يف الرتاع يف فترة زمنية قصرية

وتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية أيضا مواعيد      . مواعيد معينة للطعن يف االستئناف، أو النقض، أو إعادة احملاكمة         
 . ٥١يف والعرض على احملاكم حمددة ومضبوطة للتحقيق والتوق

 
وبالرغم من املعايري الزمنية والضوابط اليت حددها القانون للبدء بالدعوى، إال أننا ال جند مثل هذا التحديد إلـاء        
الدعوى، أو مبعىن آخر مل تحدد فترات زمنية كسقف أقصى لبدء النظر يف الدعوى، والبت فيها، كتحديد املـدة                   

 الدعوى مبا ال يتجاوز ثالثة أسابيع من تسجيلها، وللبت يف الدعوى أمام حمكمة البداية مبا                القصوى لبدء النظر يف   
ولعل عدم التحديد، إضافة إىل أسباب واقعية وموضوعية أخرى، كغياب التأهيل والتفتيش . ال يزيد عن سنتني مثال

 فيها مسـألة تتسـم بـالبطء        واحترام املواعيد ووجود عدد كاف من القضاة، جعلت من نظر الدعاوى والبت           
 .واإلطالة، مبا خيل باملبادئ الدستورية الواردة يف القانون األساسي املعدل، اليت تتطلب سرعة البت يف القضايا

 
وبالنظر إىل الظروف الواقعية نلحظ أن أسباب بطء النظر والبت يف القضايا، خصوصا أمام حماكم البداية والصلح، 

عدم انتظام دوام القضاة، عدم فاعلية التفتيش القضائي،   :  يعود يف كثري من األحيان إىل      ما زالت قائمة، ولعل ذلك    

                                                   
 .١٣/١٠/٢٠٠٥العدل الربعي الثاين املؤرخ يف  تقرير اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء و٥٠
 . من قانون اإلجراءات اجلزائية، وسنأيت على تفصيلها يف موضع الحق من التقرير١٢٠، ١١٩، ١١٧ أنظر املواد ٥١
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، وعدم حضور اخلصوم أو الشهود،      ٥٢تأجيل القضايا مرارا وتكرارا، وغريها من األسباب املتعلقة بصعوبة التبليغ           
 .والبشرية للمحاكموعدم تقدمي البينات من احملامني، والظروف األمنية، وضعف اإلمكانات املادية 

 
وللوقوف على حقيقة األمر أكثر فأكثر، ميكن للمطلع على القضايا اجلزائية، خصوصا يف جرائم كالقتل والسرقة                

. واالغتصاب، أن يلحظ طيلة أمد القضية لدى احملاكم، وزيادة عدد املوقوفني بتهم جنائية عن عـدد احملكـومني                 
ألمنية، كاخليانة أو التعامل مع العدو، إذ أن هذه القضايا تكاد تكون            وميكن أن يالحظ ذلك بوضوح يف القضايا ا       

 سنوات دون ٥شبه معطلة، وأن العديد من امللفات جيري تأجيلها باستمرار، حيث مضى على بعضها ما يزيد عن          
 .أن يبت فيها

 
ليت حـددا القـوانني     وهكذا، ولضمان إجراءات تقاضي فعالة، ال بد من مراجعة الضوابط الزمنية واملوضوعية ا            

وكذلك األسباب الواقعية لبطء النظر والبت يف القضايا، . اإلجرائية والقضائية، حول إدارة وسري الدعوى القضائية    
 .والتفكري يف إضافة ضوابط زمنية أو موضوعية أخرى، تكفل وضع حد زمين لنهاية الدعوى

 
قضية يف الضفة الغربية،   ) ٦٢٧٠٨(قضية، منها   ) ٨٣٢٤٨(إحصائيا، وعلى سبيل املثال، بلغ عدد القضايا املدورة         

قضية، مت ) ١٢١٢٨ (٢٠٠٥وبلغ عدد القضايا الواردة حملاكم البداية خالل عام . قضية يف قطاع غزة) ٢٠٥٤٠(و
قضية، مت ) ٧٣٨ (٢٠٠٥كما بلغ عدد القضايا الواردة حملكمة النقض خالل عام     . قضية فقط ) ٧٩٧٨(الفصل يف   
 .قضية منها) ٥٣٥(الفصل يف 

 
 :٥٣مدى توفر احملاكمات العادلة . ٥

إن توفري حماكمة عادلة هو ضمانة أساسية حلق التقاضي، ولباقي حقوق اإلنسان اليت تكفلـها املواثيـق الدوليـة          
املعروفة، ويف مقابل النص على معايري احملاكمة العادلة نظريا، من الواجب أن يضمن القانون توفريها عمليا، وذلك            

 آليات فاعلة، كاحلكم ببطالن اإلجراءات يف حال وقوع خرق هلذه املعايري، أو بفرض جزاءات واضحة علـى     عرب
 .من خيرقها، كإحالة املتورطني بإساءة املعاملة أو التعذيب إىل القضاء، وتوقيفهم عن العمل خالل النظر يف القضية

 
 احملاكمة العادلة، قبل وأثناء احملاكمة، إىل فحص ومسح      يف احملاكم الفلسطينية، حيتاج احلكم على مدى توفر معايري        

وجـود  : مـن ذلـك  . ولكن بشكل عام، تالحظ بعض املؤشرات اليت تدل على وجود خلل يف هذا األمر  . دقيق
ازدواجية يف التعامل مع القضايا على مستوى سرعة النظر فيها أو البت فيها، كوجود مماطلة يف التعامل مع قضايا،        

                                                   
بليغات، وعدم كفاية وكفاءة العاملني على ذلك، يؤثر سلبا     وفقا لتقرير أعدته اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل حول اإلشكاليات املتعلقة بنظام التبليغ، لوحظ أن تأخر الت                 ٥٢

وأسباب تلك الصعوبات واإلشكاليات تعود إما لغياب وجود منسق أو موظف مسؤول عن عمل احملضرين، أو لضعف املقابل املادي للمحضر، . على عمل احملاكم والسري يف الدعاوى
 ).٦/٧/٢٠٠٥تقرير اللجنة التوجيهية املؤرخ يف (ضايا اجلزائية أو لعدم توفر احلماية الالزمة للمحضر خصوصا يف الق

 http://www.amnesty-arabic.org/ftm:  للمزيد حول معايري احملاكمات العادلة أنظر٥٣

http://www.amnesty-arabic.org/ftm
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ومنها أيضا  . وأحيانا يعود ذلك ألسباب تتعلق بتأثري الرأي العام، أو باملصاحل         . عة عالية يف قضايا أخرى    مقابل سر 
إجراء حماكمات للعديد من املتهمني بتهم اعتيادية يف القضايا اجلزائية دون وجود حمامي دفاع، ويعود ذلك يف كثري 

االت دون أن يتم إبالغ املقبوض عليه بالسبب فـورا،  وكذلك تنفيذ اعتق. من األحيان لضعف اإلمكانيات املادية    
واحتجاز أشخاص لدى أجهزة أمن     . وكذلك وجود اعتقاالت بصورة تعسفية    . ودون أن جيري تبليغ أسرته بذلك     

واستمرار مظاهر التوقيف   . ال تتمتع بصالحيات الضابطة القضائية، ويف أماكن غري حممية ومنظمة مبقتضى تشريع           
وأيضا عدم جاهزية اجلهات املكلفـة بـالتحقيق يف         . ن عرض على احملاكم، أو توجيه مة معينة       غري القانوين دو  

واالفتقار إىل وجود معامل جنائية،     . اجلرائم، مما يؤثر سلبا على عملها، وعلى وصوهلا إىل نتائج دقيقة يف حتقيقاا            
طات على بعـض احملـامني، وأحيانـا        إضافة إىل وجود ضغو   . وعدم كفاية وأهلية مراكز الطب الشرعى القائمة      

 .ديدهم بسحب وكاالم يف قضايا معينة
 
 :تنفيذ أحكام احملاكم واألوامر القضائية. ٦

األحكام القضائية واجبة التنفيذ، واالمتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها، على أي حنو، جرمية يعاقَـب عليهـا                  
وللمحكوم لـه احلـق يف رفـع      . وظفاً عاماً، أو مكلفاً خبدمة عامة     باحلبس، والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم م       

ما زالت إشكالية عـدم     عمليا،  . الدعوى مباشرة إىل احملكمة املختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كامالً له          
مبثابـة   ٢٠٠٥احترام وتنفيذ أحكام احملاكم واألوامر القضائية قائمة، األمر الذي جعل من استمرارها خالل عام               

عائق فعلي أمام مسو القضاء واستقالله وثقة املواطن به، وبالتايل شكّل إساءة لسلطة القضـاء وسـيادة القـانون                  
 . والعدالة

 
إن أخطر ما حييط بتنفيذ أحكام احملاكم هو أن ميتنع عن تنفيذها من هم مكلفون بذلك، أو صدور قرارات مـن                     

يف هذا اإلطار، الحظـت     . ائي أو حكم صادر عن حمكمة خمتصة      جهات مسؤولة عليا، من شأا تقويض أمر قض       
اهليئة تذرع إدارات السجون بشأن عدم إطالق سراح معتقلني حصلوا على أوامر إفراج بكفالة، أو حكم بالرباءة،          

إضافة إىل ذلك، استمر احتجاز أشخاص رغـم        . بوجود قرارات من وزير الداخلية واألمن الوطين ذا اخلصوص        
 .ء فترة احلكم الصادر حبقهم، وذلك ألسباب سياسية، وألن اعتقاهلم أصال مت بناء على خلفية سياسيةانتها

 
ما زال دور النيابة العامة ووزاريت العدل والداخلية ضعيفا جتاه شكاوى عدم تنفيذ األحكام، وهو ما حيتـاج إىل                   

عملية بني اجلهات القضائية واألجهـزة التنفيذيـة     إعادة تفعيل هذا الدور يف الفترة املقبلة، مبا يكفل وضع آليات            
 .املكلفة، تضع حدا لعدم احترام أو تنفيذ األحكام، وإحالة املخالفني للقضاء، لنيل اجلزاء وفقا للقانون

 
حكما، منها يف ) ١٠٧٢٥٢ (٢٠٠٥إحصائيا، وعلى سبيل املثال، بلغ عدد األحكام القضائية الصادرة خالل العام 

بينما لـيس  . حكما، ويف اال الدستوري حكمان) ٧٨٥٦٦(حكما، ويف اال اجلزائي ) ١٤١١٤ (اال املدين 
من الواضح، وفقا ملصادر جملس القضاء األعلى، ما هو العدد الفعلي لألحكام املنفذة، وتلك اليت مل تنفذ، سواء من     

 . ، أو تلك الصادرة يف أعوام سابقة٢٠٠٥األحكام الصادرة خالل العام 
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 حالة اجلهات القضائية األخرى: البند اخلامس
 
 

 ):حماكم أمن الدولة(القضاء اخلاص : أوال
 

، حصلت تطورات واضحة يف موقف السلطة الفلسطينية جتاه حماكم أمن الدولة، واألحكام الـيت               ٢٠٠٥يف عام   
عام للمجلس بدراسة  وزيري العدل والتخطيط واألمني ال    ١٥/٣/٢٠٠٥فقد كلف جملس الوزراء بتاريخ      . أصدرا

، قرارا بإعادة حماكمة    ٢٢/٦/٢٠٠٥كما أصدر الرئيس الفلسطيين بتاريخ      . فكرة إلغاء القرارات املنِشئة للمحكمة    
أما خبصوص األحكـام    . مجيع املدانني أمام حمكمة أمن الدولة جبرائم عقوبتها اإلعدام، أمام احملاكم اجلنائية العادية            

قرر أن تدرس كل حالة على حدة، من قبل جهة خمتصة تقـدر جسـامة اجلرميـة                 الصادرة عن باقي احملاكم، فت    
وقد جاءت تلك اإلرادة متوافقة مع مطالبات سابقة للهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن وجهات              . ٥٤وأثرها

نها رسالة وجهتـها  أخرى، بشأن إلغاء تلك احملاكم وإحالة امللفات املنظورة من قبلها إىل القضاء النظامي، كان م          
أما بشأن ملفات احملكومني أمام حماكم أمن الدولة، فقد مت إحالتها           . ١٤/٦/٢٠٠٥اهليئة إىل السيد الرئيس بتاريخ      

إىل جملس القضاء األعلى إلعادة احملاكمة، الذي قام بإيداعها أمام احملكمة لتحديد جلسات للنظر فيها من جديـد              
 ملفا حملكومني باإلعدام على خلفية التعاون مـع         ٣٥ امللفات بلغ ما يقارب      وتشري املصادر إىل أن عدد تلك     . ٥٥

، ليس هناك ما يشري إىل أن احملاكم النظامية قد بدأت فعال            ٢٠٠٥وحىت اية العام    . االحتالل، وقضايا قتل مدنية   
 .بالنظر يف تلك امللفات

 
 
 ):احملاكم العسكرية(القضاء العسكري : ثانياً

 
 جمموعـة   ١٩٧٩، حيث صدرت عـام      ١٩٧٣ي هو وليد القضاء الثوري الذي مت تشكيله عام          القضاء العسكر 

صادر عن رئـيس اللجنـة      ) ٥(التشريعات اجلزائية ملنظمة التحرير الفلسطينية، مبوجب قرار تشريعي حيمل رقم           
وقد تضمنت . ء الثوريالتنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل تنظيم كافة املسائل ذات العالقة بعمل القضا      

اموعة قانون أصول احملاكمات اجلزائية الثوري، وقانون العقوبات الثوري، وقانون السجون، نظام رسوم احملاكم              
 .الثورية

 

                                                   
 .يس السلطة الفلسطينية من قبل املستشار القانوين لرئ٢٢/٦/٢٠٠٥ مت إبالغ اهليئة رمسيا ذا القرار يف رسالة وجهت إىل املفوض العام للهيئة بتاريخ ٥٤
 . حمكومني باإلعدام للنظر يف ملفام من جديد٩ أكد ذلك النائب العام يف تصريح له عقب زيارته لسجن غزة املركزي، حيث أشار إىل إحالة ٥٥
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، الذي قضى بتشكيل القضاء     )١٩(، أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القرار رقم         ١٠/١١/١٩٩٤بتاريخ  
، على كل من يعمـل يف       ١٩٧٩شريعات اجلزائية ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام       العسكري، وانطباق جمموعة الت   

املؤسسة العسكرية، على اعتبار أنه تشريع خاص ال يتناول إال األشخاص والوقائع اليت نص فيها صـراحة علـى                  
األفراد والضباط  وقد اضطلع القضاء العسكري مبهمة معاجلة كافة األمور القانونية والقضائية، اخلاصة ب           . اختصاصه

 .العاملني يف املؤسسة العسكرية
 

تقوم النيابة  . النيابة العسكرية، واحملكمة العسكرية، واإلدارة    : ينقسم جهاز القضاء العسكري إىل ثالثة أقسام، هي       
العسكرية مبتابعة كافة القضايا اليت تقع ضمن اختصاصها املكاين والنوعي، وتنفيذ األحكام، واإلشـراف علـى                

كما تتوىل حتريك الدعوى العمومية ضد كل من خيالف قانون العقوبات داخـل املؤسسـة               . ون العسكرية السج
يف حني تتوىل احملكمة العسكرية املختصة الفصل يف القضايا احملالة إليها من النيابة العسكرية، وإصـدار     . العسكرية
افظات الضفة الغربية، يقوم عليها مدعي عام توجد مكاتب خاصة بالنيابة العسكرية يف كل حمافظة من حم. األحكام
 . أما يف قطاع غزة، فتوجد مكاتب للنيابة العسكرية يف كل من حمافظة غزة  وحمافظة خانيونس. عسكري

 
 حمكمة مركزية تشكل من قاض فرد، وختتص بنظر اجلـرائم الـيت ال         ٥٦:تقسم احملاكم العسكرية إىل أربعة أقسام     

واحملكمة العسكرية الدائمة، وهي ذات والية      . ، باستثناء اجلرائم اليت يرتكبها الضباط     تتجاوز عقوبتها سنة واحدة   
واحملكمة اخلاصـة، الـيت     . عامة بنظر كافة اجلرائم، ما مل يرد نص خاص على االستثناء، وتشكل من ثالثة قضاة              
. ١٩٧٩مات العسكري لعام تشكل من ثالثة قضاة للنظر يف قضايا بعينها وفق شروط حمددة يف قانون أصول احملاك

وحمكمة امليدان العسكرية، واليت تشكل من رئيس وعضوين، أحدمها على األقل حقوقي، وختتص بالنظر يف كافة                
 . اجلرائم املرتكبة خالل العمليات العسكرية

 
ك يف  من ناحية عملية، توجد يف الضفة الغربية ثالث حماكم عسكرية مركزية، وثالث حماكم عسكرية دائمة، وذل               

ويف قطاع غزة، توجد ثالث حماكم عسكرية مركزية يف كل من غـزة وخـانيونس               . الوسط والشمال واجلنوب  
إضـافة  . ورفح، كما توجد ثالث حماكم عسكرية دائمة، مجيعها موجودة يف مقر القضاء العسكري يف مدينة غزة         

ز القضاء العسكري، من حقوقيني وإداريني، يبلغ عدد العاملني يف جها. إىل احملكمة العسكرية اخلاصة يف مدينة غزة     
 عنصرا يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، معظمهم من احلقوقيني العاملني كقضـاة، ومـدعني عـامني،         ٩٢

 .ومساعدين للمدعني العامني
 

                                                   
ن الطبعة األوىل، .م، د.د (١٩٧٩ملنظمة التحرير الفلسطينية لعام عبد احلميد العيلة، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية :  ملزيد من التفصيل حول أنواع احملاكم العسكرية، راجع   ٥٦

 .٢٣٢ – ٢٣٠، ص ص )١٩٩٥
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عوام الـيت  خنفض عدد القضايا اليت نظرا احملاكم العسكرية خالل األعوام األربعة األخرية، وذلك باملقارنة مع األ       ا
، بينما بلـغ    ) قضية ١٤١ (١٩٩٨، وعام   ) قضية ١٦٥ (١٩٩٧على سبيل املثال، بلغ عدد القضايا عام        . سبقتها

 ). قضية١٣ (٢٠٠٥، وعام ) قضية١٢ (٢٠٠٤، وعام ) قضية٣٠ (٢٠٠٣عدد القضايا عام 
 

الكادر البشري الكايف، مـن  عدم توفر : تتلخص أبرز اإلشكاليات اليت يعاين منها جهاز القضاء العسكري مبا يلي         
ونقص اإلمكانيات املادية، من جتهيزات مكتبية، ووسائط نقل، ومقرات، وقاعات          . إداريني وقضاة ومدعني عامني   

وعدم تعاون األجهزة األمنية مع جهاز القضاء العسكري، عرب إحجامها عن إحالة ملفات القضـايا الـيت     . حماكم
 باملخالفني من أفراد األجهزة األمنية، ممن ينسب إليهم ارتكـاب جـرائم     تشكل جرائم يف نظر القانون، واخلاصة     

وعـدم وجـود    . خمتلفة، أو الضلوع ا، إىل احملاكم العسكرية، كي تقوم باستكمال اإلجراءات القانونية حبقهم            
 وضعف رواتب القضاة واملدعني العامني العسـكريني، باملقارنـة مـع          . سجون جمهزة خاصة بالقضاء العسكري    

وعدم وجود تعاون كاٍف بني القضاء العسكري والقضاء املدين خبصوص اجلرائم املرتكبة . نظرائهم يف القضاء املدين
وعدم وجود آليات إلزامية خاصة بتنفيذ األحكام الصادرة عن احملاكم العسـكرية يف حـال          . من قبل العسكريني  

مل تكن موجودة يف النظام القانوين املطبق يف فلسـطني         ستمرار تطبيق قوانني قدمية العهد      اإضافة إىل أن    . صدورها
وعدم إصدار قوانني فلسطينية جديدة يف هذا الشأن ميثل إشكالية          ) كقانون أصول احملاكمات والعقوبات الثوريني    (

ستفهام حول تكوين احملاكم العسكرية     ادية أمامها، كون ذلك يضع عالمات       قانونية واضحة تستدعي الوقوف جب    
 . ومدى توفر حماكمات عادلة أمامها،واألحكام اليت تصدرها ،وعملها

 
، ٢٠٠٥حبسب املعلومات املتوفرة، فإنه مل جتر أي تغيريات ملحوظة على تشكيل احملاكم العسكرية خالل عـام                 

مة كما أن اهليكلية العا. باستثناء إنشاء حمكمة عسكرية مركزية ودائمة يف مشال الضفة الغربية، مقرها مدينة نابلس         
يف حني أن التطور األساسي خبصوص احملاكم       . جلهاز القضاء العسكري مل يتم إقرارها بعد من قبل وزير الداخلية          

العسكرية يكمن يف مصادقة جملس الوزراء على توصيات اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل، واليت تضمنت               
نني اخلاصة باحملاكم العسكرية والنيابة العسـكرية،       تكليف ديوان الفتوى والتشريع إعداد مسودات مشاريع القوا       
، مل يصدر قانون خـاص      ٢٠٠٥وحىت اية عام    . بالتشاور مع وزارة الداخلية واألمن الوطين والقضاء العسكري       

لسـنة  )  ع – ٢٨(ومن التطورات األخرى، قرار وزير الداخلية واألمن الوطين رقـم           . بتنظيم احملاكم العسكرية  
، الذي تضمن وجوب إحالة كافة القضايا ذات الصـبغة العسـكرية إىل             ١٤/٥/٢٠٠٥تاريخ  ، الصادر ب  ٢٠٠٥

القضاء العسكري، باعتبارها اجلهة املختصة بنظرها والبت فيها، وإلزام كافة األجهزة العسكرية واألمنية بتنفيذ هذا 
 .القرار
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 :)احملاكم الشرعية وجمالس الطوائف(القضاء الشرعي : ثالثا
 
 :اكم الشرعيةاحمل. ١

بالرغم من صدور بعض التشريعات املتعلقة بعمل القضاء الشرعي يف عهد السلطة الفلسطينية، خصوصا يف عـام                 
، إال أن ما حيكم عمل القضاء الشرعي بشكل رئيسي،          ٢٠٠٥٥٧لسنة  ) ٦(، كقانون صندوق النفقة رقم      ٢٠٠٥

العهد األردين يف الضفة الغربية، والعهد املصري يف        من تشريعات موضوعية وإجرائية، هو التشريعات املوروثة من         
قطاع غزة، خصوصا يف جمال األحوال الشخصية والوقف وأصول احملاكمات الشرعية، حيث مل تصدر تشريعات               

وعموما يقوم على شؤون القضاء الشرعي يف فلسطني، ديـوان قاضـي            . ٢٠٠٥جديدة وموحدة حىت اية عام      
نوضح فيما يلي أبرز التطورات اليت طرأت علـى         . ٥٨ والس األعلى للقضاء الشرعي    القضاة، واحملاكم الشرعية،  

 :٥٩احملاكم الشرعية خالل هذا العام 
 

وفيما يلي  . ٦٠تنقسم احملاكم الشرعية إىل حماكم ابتدائية شرعية، وحماكم استئناف شرعية، واحملكمة الشرعية العليا            
 :بيان ذلك

 
حمكمة الشـمال، جباليـا،   : حماكم ابتدائية شرعية هي   ) ١٠(توجد يف قطاع غزة     : احملاكم االبتدائية الشرعية   .أ

ويبلغ عدد قضاة . ، دير البلح، خان يونس، بين سهيال، رفح      )الوسطى(الشيخ رضوان، غزة، الشجاعية، النصريات      
كمة ابتدائية شـرعية،    حم) ٢٥(أما يف الضفة الغربية فتوجد      . قاضياً) ١٤(احملاكم االبتدائية الشرعية يف قطاع غزة       

القدس، حلحول، سلفيت، العيزرية، رام اهللا، نابلس الغربية، نابلس         : حماكم استحدثت هذا العام، وهي    ) ٣(منها  
الشرقية، حوارة، جنني، طولكرم، قلقيلية، عنبتا، بريزيت، قباطية، دورا، أرحيا، إذنا، يطا، طوباس، الرام، اخلليل،               

ويبلغ عدد قضاة احملاكم االبتدائية الشرعية      ). مستحدثة(،  سلواد    )مستحدثة(لني  ، نع )مستحدثة(بيت حلم، عتيل    
 .قاضياً) ٢٤(يف الضفة الغربية 

 
توجد يف قطاع غزة حمكمة استئناف شرعية تنعقد مبدينة غزة، وحمكمة استئناف            : حماكم االستئناف الشرعية  . ب

أمـا يف   . قضـاة ) ٩(ستئناف الشرعية يف قطاع غزة      شرعية تنعقد مبدينة خان يونس، ويبلغ عدد قضاة حماكم اال         
                                                   

، وقد اعترب قاضي القضاة هذا القانون األول من نوعه يف العامل العريب ٢٧/٦/٢٠٠٥ املؤرخ يف ٥٥، ونشر يف الوقائع الفلسطينية يف العدد ٢٦/٤/٢٠٠٥ صدر هذا القانون بتاريخ ٥٧
قانون إدارة مؤسسة إدارة وتنمية : ومن القوانني األخرى.  ألف دينار أردين سنويا٢٠٠نه حيمي شرحية ضعيفة يف اتمع، مقدرا أموال الصندوق املتأتية عن الرسوم بنحو واإلسالمي، أل

 .٩/١١/٢٠٠، املؤرخ يف ٦٠ املنشور يف الوقائع الفلسطينية يف العدد ٢٠٠٥لسنة ) ١٤(أموال اليتامى رقم 
). ٨٥، ص ٣٠/١٠/٢٠٠٣ املؤرخ يف ٤٧نشر يف الوقائع الفلسطينية، العدد  (١٩/٩/٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٠٠٣لسنة ) ١٦(ل هذا الس مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  شك٥٨

 .وحىت اللحظة مل يصدر أي قانون بتنظيم عمل الس وكيفية عمله
، وحصلت ٢٠٠٥اضي قضاة فلسطني، رئيس الس األعلى للقضاء الشرعي، وعقدت اجتماعا معه يف اية كانون األول          خاطبت اهليئة املستقلة مساحة الشيخ تيسري التميمي، ق        ٥٩

 .٢٩/١/٢٠٠٦على تقرير حول أهم املتغريات املتعلقة بالقضاء الشرعي بتاريخ 
 .تقبال يف القوانني املتعلقة باحملاكم الشرعية ننوه إىل عدم وجود إطار قانوين ينظم إنشاء وعمل هذه احملكمة، وهو ما يتطلب تنظيمها مس٦٠
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الضفة الغربية، فتوجد حمكمة استئناف شرعية تنعقد مبدينة نابلس، وتنظر يف االستئنافات املرفوعة إليها من احملاكم                
جنني، طولكرم، قلقيلية، طوباس، سلفيت، نابلس الشرقية، نابلس الغربية، حـوارة،           : الشرعية االبتدائية يف مدن   

كما يوجد حمكمة استئناف شرعية تنعقد للنظر يف االستئنافات املرفوعة إليها مـن احملـاكم              . بتا، قباطية، عتيل  عن
العيزرية، القدس، الرام، بيت حلم، أرحيا، اخلليل، دورا، يطا، بريزيت، حلحول، إذنا،            : االبتدائية الشرعية يف مدن   

 .قضاة) ٦(عية يف الضفة الغربية يبلغ عدد قضاة حماكم االستئناف الشر. سلواد، نعلني
 
تنعقد : تنعقد احملكمة الشرعية العليا برئاسة قاضي قضاة فلسطني، وتتكون من هيئتني          : احملكمة الشرعية العليا  . ج

) ٤(قضاة، منهم ) ٨(ويبلغ عدد قضاة احملكمة الشرعية العليا      . اهليئة األوىل يف مدينة القدس، والثانية يف مدينة غزة        
 .يف الضفة الغربية) ٤(زة، ويف قطاع غ

 
 ٥٧ يبلغ   ٢٠٠٤، حيث كان عدد القضاة يف عام        ٢٠٠٥٦١لوحظ زيادة عدد القضاة يف احملاكم الشرعية يف عام          

) ٦١ (٢٠٠٥قاضياً، يعملون يف احملاكم الشرعية على اختالف أنواعها ودرجاا، بينما بلغ عدد القضاة يف عـام                
أما . يف قطاع غزة  ) ٢٧(قاضياً يعملون يف الضفة الغربية، و       ) ٣٤(ام الفائت،   قضاة عن الع  ) ٤(قاضياً، أي بزيادة    

يف ) ١٧٠( منـهم    ٦٢،) موظفا ٣٠١(على صعيد العاملني اإلداريني، فقد بلغ العدد الكلي يف ديوان قاضي القضاة             
سواء لتسيري عمل   وتشري تقديرات املسؤولني إىل أن هذا العدد غري كاٍف،          . يف قطاع غزة  ) ١٣١(الضفة الغربية، و  

احملاكم الشرعية، أو ديوان قاضي القضاة، أو الس األعلى للقضاء الشرعي، ويعود السبب يف ذلك لعدم وجـود         
وعلى املستوى التشريعي، يالحظ أنه مت إعداد مقترح خاص مبشروع قانون األحـوال             . تعيينات من وزارة املالية   

ما زال قيد البحث حىت اللحظة، ويعد هذا القانون، عند إصـداره،      الشخصية إلقراره من قبل الس التشريعي، و      
خطوة مهمة، ألنه سوف يؤدي إىل توحيد القوانني يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يطبق يف قطاع غزة 

 .١٩٧٦، ويف الضفة الغربية قانون األحوال الشخصية لسنة ١٩٥٤قانون حقوق العائلة لسنة 
 

ري القضايا وتنفيذ األحكام القضائية الشرعية، يالحظ أن الفصل يف القضايا كان مبستوى كبري يف               وفيما يتعلق بس  
فعلى صعيد احملكمة العليا، بلغ عدد القضـايا  . احملاكم العليا وحماكم االستئناف، بينما متوسط يف احملاكم االبتدائية 

قضـية،  ) ١٨٥٦ (٢٠٠٥ا الواردة خالل عـام      قضية، وبلغ عدد القضاي   ) ٧٢٠(املدورة يف الضفة الغربية وغزة      
قضـية،  ) ٧٥٣(أما لدى حماكم االستئناف، فقد بلغ عدد القضايا الـواردة           . قضية) ١٨٥٩(والقضايا املفصولة   

قضـية، واملفصـولة   ) ٨٥٤٤(أما لدى احملاكم االبتدائية، فقد بلغ عدد القضايا الواردة    . قضية) ٧٣٥(واملفصولة  
                                                   

حسن اجلوجو، عن العمل، وإحالته للتحقيق، علـى خلفيـة      . ، بوقف رئيس حمكمة استئناف غزة الشرعية، د       ١٦/٤/٢٠٠٥ أصدر الس األعلى للقضاء الشرعي قرارا بتاريخ         ٦١
قضاة للتقاعد ) ٦( إحالة ٢٠٠٥وتشري مصادر ديوان قاضي القضاة إىل أنه مت خالل عام ). ٢٠/٤/٢٠٠٥ املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، بيان صحفي بتاريخ(تصرحيات صحفية  

 ما قضاة لبلوغهم سن الستني وفقا لقانون اخلدمة املدنية، علما أن سن تقاعد القضاة النظاميني هو سبعني عاما، وفقا لقانون السلطة القضائية، وهو) ٥(بالرغم من احلاجة إليهم، منهم 
 .يثري تساؤال حول وجود متايز بني القضاة الشرعيني والنظاميني يف هذا اجلانب

 .موظفا دون قرار تعيني) ٦١(موظفا  ضمن برنامج البطالة املوازية مع قرار تعيني، و ) ٨١( يشمل هذا العدد ٦٢
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 ٢٠٠٥لق بتنفيذ األحكام، لوحظ وجود عدد غري قليل من األحكام الصادرة خالل عام وفيما يتع. قضية) ٤٩٦٣(
وبوجه . حكما) ١٣١٧(حكما، مل ينفذ منها     ) ١٠٦١٣(ومل تنفذ بعد، فقد بلغ عدد األحكام القضائية النهائية          

 . يف قطاع غزة)٢٠١(يف الضفة الغربية، و) ١٦٦٢(حكما، منها ) ١٨٦٣(عام، أصدرت احملكمة الشرعية العليا 
 

عدم سن قوانني حديثة تنظم عمل احملاكم       : ميكن تلخيص أبرز اإلشكاليات القائمة لدى احملاكم الشرعية فيما يلي         
الشرعية، وتضع أطراً قانونية حديثة ومتطورة حتكمها، إذ أن غالبية التشريعات املتعلقة ا ما زالت قدمية من عهود       

وعدم وجود موازنة كافية تفـي بإحتياجـات        . الصادرة عن احملاكم الشرعية   والضعف يف تنفيذ األحكام     . سابقة
والنقص يف عدد الكادر من قضاة وعاملني إداريني يف احملاكم الشرعية،           . القضاء الشرعي، وقلة النفقات التشغيلية    

من القضـاة إىل  مقارنة مع عدد القضايا اليت تنظرها هذه احملاكم، خصوصا مع افتتاح حماكم جديدة، وإحالة عدد     
. وعدم جاهزية مقرات احملاكم، واحلاجة إىل مباين جديدة، حيث أن بعض املباين احلالية آيـل للسـقوط       . التقاعد

، وتطوير مرافقه من خالل احلوسبة، وتعزيز التواصل بني         ٦٣إضافة إىل احلاجة لتوفري محاية ملقرات القضاء الشرعي       
 .الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 :ائف الدينية املسيحية، واحملكمة الكنسية األرثوذكسيةجمالس الطو. ٢

 أي تغيريات تذكر على جمالس الطوائف واحملكمة الكنسية، وميكن للمزيد من املعلومات ٢٠٠٥مل جتر خالل العام   
 .حول هذا األمر مراجعة التقرير السنوي العاشر الصادر عن اهليئة

 
 

 حالة أجهزة العدل املختلفة: البند السادس
 
 

 :وزارة العدل: أوال
 

تعد وزارة العدل أحد أجهزة العدل الرئيسية، لكوا صلة الوصل بني السلطتني التنفيذية والقضائية يف شؤون العدل 
لعبت الوزارة منذ . والقضاء، وهي تقوم مبهمة تعزيز العدل، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير التشريعات الفلسطينية

ادئ العدل والقانون، إال أن هذا الدور كان متواضعا وليس باملستوى املطلوب، وذلك يف              نشأا دورا يف تعزيز مب    
ظل ضعف اإلمكانيات املادية والبشرية للوزارة، وبسبب استمرار اخلالفات مع أجهزة القضاء والعدل األخـرى،               

                                                   
 . اليوم، بالرغم من املطالبات العديدة على سبيل املثال، ال تتوفر محاية أمنية ملقر ديوان قاضي القضاة يف العيزرية حىت٦٣
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تطورات املتعلقـة بـالوزارة     نسلط الضوء فيما يلي على أبرز ال      . وعلى رأسها جملس القضاء األعلى والنيابة العامة      
 :٦٤، من حيث التشريع والبنية واألداء٢٠٠٥خالل عام 

 
 أي تغيريات تذكر على التشريعات اليت تتصل بعمل الوزارة، باستثناء حماوالت تعديل ٢٠٠٥مل حتدث خالل العام 

ارة العـدل وخطتـها   على الصعيد البنيوي مت اعتماد هيكليـة وز       . ٦٥قانون السلطة القضائية واليت مجدت بإلغائه     
، ويف إطار متكني الوزارة ورفع جاهزيتها، تضمن برنامج         ٢٠٠٤التطويرية من قبل جملس الوزراء يف منتصف عام         

كما تضمن  . ، بندا خاصا بتطبيق اخلطة التطويرية واهليكلية لوزارة العدل        ٢٠٠٤/٢٠٠٥اإلصالح احلكومي لعام    
طوير القضاء والعدل، بندا يعطي اللجنة التوجيهية مهمة التنسـيق مـع         القرار الرئاسي بإنشاء اللجنة التوجيهية لت     

الوزارة يف اقتراح ما من شأنه تقوية اجلهاز اإلداري للوزارة، لتمكينها من القيام باألعمال املنوطة ا، وخصوصـا          
هزة السـلطة  مساندة اجلهاز القضائي، حىت يؤدي دوره على حنو صحيح وفعال، والقيام بدور صلة الوصل بني أج      

. كما صدرت عن جملس الوزراء العديد من القرارات اليت دف إىل تعزيز بنية الوزارة . التنفيذية والسلطة القضائية  
افتتاح مبىن جديد للوزارة يف     : ، جوانب التطور يف اال البنيوي مبا يلي       ٢٠٠٥عمليا، ميكن أن نرصد خالل عام       

خطيط إلنشاء مبىن للوزارة يف مدينة رام اهللا ضمن جممع الوزارات مبوجب        ، والت ١/٧/٢٠٠٥مدينة رام اهللا بتاريخ     
، والعمل على إنشاء مبىن للوزارة يف قطاع غزة، والذي يتوقـع            ١٨/٤/٢٠٠٥قرار جملس الوزراء الصادر بتاريخ      

يد احتياجات ، والتحضري إلنشاء املعهد القضائي مؤقتا يف مدينة غزة، والعمل على حتد  ٢٠٠٦افتتاحه يف شهر أيار     
إنشائه يف مدينة رام اهللا، وحبث سبل تطوير وإنشاء مراكز للطب الشرعي بالتنسيق مع وزارة الصحة، واحـد يف                   
قطاع غزة، واثنان يف الضفة الغربية، والعمل على إعداد مقترح متكامل لتطوير وإنشاء معملني جنائيني يف الضفة                 

إضافة إىل ذلك، عملت الوزارة، باملشاركة مع وزارة التخطيط،         . ليةالغربية وقطاع غزة، بالتنسيق مع وزارة الداخ      
ومن اجلدير بالذكر، أنه خالل . ، تتعلق مبشاريع تطويرية للوزارة)٢٠٠٧-٢٠٠٥(على وضع خطة لثالث سنوات 

كما أن منصب   . ، مت فصل ديوان الفتوى والتشريع عن وزارة العدل، وربطه تنظيميا مبجلس الوزراء            ٢٠٠٥العام  
 .وكيل وزارة العدل ظل شاغرا منذ ما يقارب العام

 
 تقدما يف ٢٠٠٥يف إطار أداء الوزارة، وقدرا على تعزيز مبادئ العدل وتقوية القضاء، حققت الوزارة خالل عام        

فقد أسهمت الوزارة مع غريها من اجلهات يف تقدمي تصور          . بعض اجلوانب، فيما مل حتقق ذلك يف جوانب أخرى        
القرارات املتعلقة مبحاكم أمن الدولة، عرب جلنة شكلت هلذا الغرض، وضمت أيضـا وزارة التخطـيط    حول إلغاء   

                                                   
، وقد ٢٠٠٥ لبحث التطورات احلاصلة يف الوزارة خالل عام ٢٠٠٥، كما عقدت اجتماعا معه يف شهر كانون األول       "املستشار فريد اجلالد  " خاطبت اهليئة املستقلة وزير العدل       ٦٤

 .٢/١/٢٠٠٦الل العام مؤرخ يف تلقت بالنتيجة تقريرا صادرا عن وزارة العدل حول إجنازات الوزارة خ
، ٣٧، ٣٣، ٢٣، ١٣، ٣املواد  (٢٠٠٢قانون السلطة القضائية لسنة :  تعددت التشريعات الصادرة يف عهد السلطة، واملتعلقة بعمل وزارة العدل من زوايا خمتلفة، نذكر من أبرزها٦٥
املادة  (٢٠٠١، وقانون تشكيل احملاكم النظامية لسنة )٤٠٨، ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٥املواد  (٢٠٠١، وقانون اإلجراءات اجلزائية لسنة    )٨١،  ٧٢،  ٦٥،  ٦٤،  ٦٢،  ٥٨،  ٤٩،  ٤٧،  ٤٠
، قانون مراكـز    )٥٤،  ١١املادتان   (٢٠٠٠، وقانون التحكيم لسنة     )بكامله (١٩٩٥، وقانون الترمجة واملترمجني لسنة      )١٦املادة   (٢٠٠٣، وقانون رسوم احملاكم النظامية لسنة       )١

 ).بكامله (١٩٩٤، والقرار بإنشاء مركز للطب الشرعي لسنة )٤٣، ١٥املادتان  (١٩٩٩، وقانون تنظيم مهنة احملاماة لسنة )١٠املادة  (١٩٩٨ لسنة اإلصالح والتأهيل
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ستمرت عملية تقدمي اخلدمات للجمهور يف جماالت التصديق على الوثائق العدلية، واعتماد او. وأمانة جملس الوزراء
نونيني فنيا بوزارة العدل، وتطـوير أنظمـة        ، وعملية السعي لربط الدوائر واملستشارين القا      ٦٦املترمجني واحملكمني 

أما اجلوانب اليت ما زالت حباجة إىل تفعيل بغية حتقيق نتائج ملموسة تسهم يف نشر العدالة ومساندة عمل                  . عملها
تنظيم إدارة احملاكم واإلشراف اإلداري عليها وفقا للقانون، حيـث   : القضاء وتعزيز محاية حقوق املواطن، فتشمل     

وممارسة الوزارة اختصاصاا جتاه النيابة العامة، وعلى       . فات مع جملس القضاء األعلى يف هذا الشأن       استمرت اخلال 
رأسها املتابعة مع النائب العام ضمان دوام ومناوبة أعضاء النيابة، وإجراء املناقالت الدوريـة والتفتـيش علـى                  

وتنظيم وإنشاء السجل العديل، وإنشـاء  . ة العامةالسجون، حيث مل تستقر األمور جتاه تنظيم عالقة الوزارة بالنياب   
. وإنشاء املعهد القضـائي   . وإنشاء وتطوير مراكز طب شرعي متخصصة     . معملني جنائيني يف الضفة الغربية وغزة     
 . ٢٠٠٥فهذه املسائل مل تتحقق حىت اية العام 

 
 :النيابة العامة: ثانياً

 
ية، وتتوىل مهام تعقب اجلرائم على اختالفها، وإقامة الدعوى اجلزائية          تعترب النيابة العامة أحد أجهزة العدل الرئيس      

وقد نظمت التشريعات الفلسطينية جوانب خمتلفة تتعلق بالنيابة العامة وعملها، ومن أبرزهـا قـانون               . ومباشرا
 تذكر على    أي تغيريات  ٢٠٠٥ ، ومل جتر خالل العام       ٦٧ وقانون اإلجراءات اجلزائية   ٢٠٠٢السلطة القضائية لسنة    

 .تلك التشريعات فيما خيص النيابة العامة
 

 بعض التطورات على البنية التنظيمية واإلدارية للنيابة العامة، مبا يف ذلك القوى البشرية       ٢٠٠٥طرأت خالل العام    
لسـابق  واجلاهزية املادية، ظهر ذلك من خالل تعيني نائب عام جديد وهو احملامي أمحد املغين، خلفاً للنائب العام ا       

وإجناز اهليكلية اإلدارية اخلاصة بالنيابة العامة، اليت استحدثت من . الذي شغل هذا املنصب مدة عامني وأربعة أشهر
دائرة املعلومات، واملكتب : خالهلا دوائر وأقسام إدارية وفنية جديدة، بغرض تسهيل قيام النيابة العامة مبهامها، مثل   

إضافة . كما مت إعادة توزيع عمل أعضاء النيابة العامة بني النيابات املختلفة          . ٦٩ ونيابة االستئناف والنقض   ٦٨الفين،
، ٧٠إىل ذلك، مت إجراء بعض التعيينات والترقيات ألعضاء النيابة العامة، فقد مت تعيني نائب عام مسـاعد جديـد                 

ساء نيابة، وترقية أحد رؤساء     من وكالء النيابة إىل رؤ    ) ٦(من معاوين النيابة إىل وكالء نيابة، وترقية        ) ٢٣(وترقية  

                                                   
 .١٢١٤٤ التصديق على وكاالت وصكوك أخرى بلغ جمموعها ٢٠٠٥ حمكما، كما مت حىت اية تشرين الثاين من عام ١٢٥ مترمجا، ٢٣ مت اعتماد ٦٦
، وقـانون مراكـز   ٢٠٠١، وقانون البينات يف املواد املدنية والتجارية لسنة ٢٠٠١قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية لسنة :  من التشريعات األخرة ذات الصلة بعمل النيابة ٦٧

 .لرئيس وعن جملس الوزراءويضاف إىل ذلك بعض القرارات الصادرة عن ا. ٢٠٠٠، وقانون املرور لسنة ١٩٩٨اإلصالح والتأهيل لسنة 
 . مت انتداب السيد عبد القادر جرادة، أحد قضاة حمكمة صلح غزة، للمكتب الفين، وهو حيمل شهادة الدكتوراه يف القانون٦٨
 .، الصادر عن النائب العام اجلديد٢٠٠٥لسنة ) ٤(، مبوجب القرار رقم ٢٤/١١/٢٠٠٥ مت إنشاء نيابة االستئناف والنقض بتاريخ  ٦٩
 .، مت تعيني األستاذ حممد عبد الغين العويوي٢٠٠٥ / ١٠ /٢٦اريخ  بت٧٠
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 عضـوا يف  ٣٦أعضاء، منهم ) ١٠٥(وبوجه عام يبلغ العدد الكلي ألعضاء النيابة     . ٧١النيابة إىل نائب عام مساعد    
وحدة نيابة عامة، تتوزع مقراا     ) ٢٥(ويوجد يف الضفة الغربية وقطاع غزة       .  يف قطاع غزة   ٦٩الضفة الغربية، و    

جنني، طوباس،  : وهي توجد يف الضفة الغربية يف املدن والبلدات التالية        . باين منفصلة ضمن مباين احملاكم، أو يف م     
طولكرم، عنبتا، قلقيلية، سلفيت، نابلس، أرحيا، بيت حلم، حلحول، اخلليل، دورا، رام اهللا، يف حـني توجـد يف            

تعاين معظم مقـرات    . ٧٢فح  غزة، جباليا، دير البلح، خانيونس، عبسان، ر      : قطاع غزة يف املدن والبلدات التالية     
من ضيق املساحات والقدم، وأغلبها مستأجر، وهي ال تتناسب مع اختصاصات النيابة وهيبتها ) املباين(النيابة العامة 

أما التجهيزات اإلدارية والفنية املوجودة حاليا، من مكاتب، وأجهـزة      . ٧٣اليت جيب أن تكفلها السلطة الفلسطينية     
وفيما يتعلق بالدوائر .  والالزمة لعمل النيابة، فالكثري منها قدمي جداً وحيتاج إىل جتديدحاسوب، وطابعات، وغريها،

، مثل املكتب الفين وغريه، فال زالت تنقصها العديد من التجهيزات ٢٠٠٥واألقسام اليت جرى إنشاؤها خالل عام 
 .اإلدارية والفنية، كما يلزمها عدد من املوظفني إلشغال الوظائف اجلديدة

 
 : متثلت احلالة فيما يلي٢٠٠٥ويف جمال آداء النيابة العامة، ميكن القول أنه خالل العام 

يف إطار العالقة مع وزارة العدل، استمرت اخلالفات بني النيابة العامة والوزارة بشأن تفسـري املـواد، وممارسـة          
مع صدور قانون السلطة القضائية رقم      إال أنه   . ٧٤الصالحيات احملددة لوزير العدل مبوجب قانون السلطة القضائية       

. ، بدأ العمل بني وزير العدل والنائب العام على إعادة تنظيم العالقة مبقتضى القانون اجلديـد               ٢٠٠٥لعام  ) ١٥(
وفعال بدأ وزير العدل مبمارسة صالحياته على جهاز وأعضاء النيابة العامة وفق القانون، وأصدر عددا من القرارات 

إال أنه مع إلغاء هذا القـانون  . ٧٥ون، ومجيعها مت تنفيذها، ومل تلق أية ممانعة من قبل النائب العاممبوجب هذا القان  
. ٢٠٠٢لعام  ) ١(مبوجب قرار احملكمة العليا، عادت العالقة إىل ما كانت عليه وفق قانون السلطة القضائية رقم                

ام ووزير العدل من التواصل حلل كافة اخلالفات  مل مينع ذلك النائب الع،اهليئة وحسب املعلومات اليت توفرت لدى
 .على ممارسة الصالحيات وفق القانون القدمي، وتنظيم العالقة مبا خيدم إرساء مبادئ العدالة

 
وعلى صعيد العالقة مع األجهزة األمنية، تتحمل األجهزة األمنية مهام توفري احلماية ملقرات وأعضاء النيابة العامة،                

البحث واالستقصاء عن : ها مساعدة أعضاء النيابة يف تنفيذ مهام قضائية، منها على سبيل املثال       كما يقع على عاتق   
اجلرائم ومرتكبيها، ومجع األدلة اليت تلزم للتحقيق يف الدعوى، والقبض على ارمني وتوقيفهم، وتنفيذ قـرارات                

                                                   
 .، مت ترقية األستاذ منري العقيب من درجة رئيس نيابة إىل درجة نائب عام مساعد١٠/٢٠٠٥/ ٢٦ بتاريخ ٧١
 ).١٣/١٠/٢٠٠٥والعدل الربعي الثاين املؤرخ يف تقرير اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء (القدس /  ال يوجد حىت اللحظة دائرة نيابة عامة يف بلدة العيزرية٧٢
متر مربع، ويشغلها أربعة أعضاء نيابة، وهي تقع داخل مقر حمكمة اخلليل اليت هي ) ١٢( على سبيل املثال، نيابة مدينة اخلليل عبارة عن غرفة واحدة ال تتجاوز مساحتها اإلمجالية         ٧٣

 .من طاوالت ومقاعد قدمية جداكما أن جتهيزاا . عبارة عن شقة قدمية ومستأجرة
 . ٩٣، ص٢٠٠٤ملزيد من التوضيح حول هذه اخلالفات، راجع، التقرير السنوي العاشر، رام اهللا، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، ٧٤ 
كما أصدر قرارا وزاريا حيمل رقـم  . بة العامة يف حمافظات غزة، يعيد فيه تعيني مكان عمل أعضاء النيا٢٠٠٥لعام ) ٧٥(، أصدر قرارا وزاريا محل رقم      ٢٤/١١/٢٠٠٥ بتاريخ   ٧٥
 .، قرر من خالله أن مجيع املوظفني يف النيابة العامة تابعون إداريا وماليا لوزارة العدل٢٠٠٥لعام ) ٧٦(
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 أن غالبية مقرات النيابة وأعضائها، ما       يئةاهلوقد لوحظ من خالل املعلومات اليت توفرت لدى         . النيابة ذا الشأن  
زالوا يفتقرون للحماية األمنية املناسبة، خاصة يف أوقات العمل والدوام الرمسي، وهذا ما أثر سلبا على اسـتقرار                  

ومن جانب آخر، صدرت يف . العمل، وإثارة الفوضى، وديد أعضاء النيابة من قبل املواطنني يف كثري من األحيان          
، مما  ٧٦ اآلالف من القرارات عن أعضاء النيابة العامة، مل يتم االلتزام بتنفيذها من قبل األجهزة األمنية               ٢٠٠٥عام  

هذا بدوره حد مـن     . ٧٧أدى إىل تراكم عشرات اآلالف من القرارات خالل اخلمس سنوات السابقة اليت مل تنفذ             
ري من املواطنني إىل اللجوء إىل أخذ القـانون         قدرة النيابة العامة على مباشرة اختصاصاا بشكل فاعل، وأدى بكث         

 .بأيديهم
 

جملـس  : ، عدداً من امللفات املتعلقة بالفساد من جهات خمتلفـة، منـها  ٢٠٠٥استقبلت النيابة العامة خالل عام      
لعامة، تصنف معظم هذه امللفات على أا جرائم تعد على األموال ا          . الوزراء، والس التشريعي، واألجهزة األمنية    

وقد باشرت النيابة العامة فعال التحقيق فيها، كمـا         . وجرائم سوء استخدام السلطة، أو استغالل النفوذ الوظيفي       
كذلك تابعت . أعيد فتح عدد من القضايا اليت سبق وأن مت حفظها، وذلك بناًء على ورود معلومات جديدة بشأا

راضي السلطة، ومتهمني بقضايا فسـاد مـايل، وطالبـت          النيابة العامة ملفات قضايا ألشخاص هاربني خارج أ       
ولكـن يف   . ٧٨)االنتربول(بتسليمهم عرب البوليس الدويل، وأسفر ذلك عن تسليم اثنني منهم عرب الشرطة الدولية              

 .، مل تتم حماكمة ومعاقبة أي شخص من املتورطني يف هذه القضايا٢٠٠٥املقابل، وحىت اية عام 
 

، علـى  ٢٠٠٥، استمرت النيابة العامة خالل عام "السجون"على مراكز اإلصالح والتأهيل وفيما يتعلق بالتفتيش  
غرار السنوات السابقة، بعدم القيام بالدور املطلوب منها يف التفتيش على مراكز اإلصالح، ونظارات الشـرطة،                

قبل أعضاء النيابة العامـة،  فلم تكن هناك زيارات منتظمة من    . وأماكن االحتجاز األخرى التابعة لألجهزة األمنية     
 .٧٩ومل جير خالهلا التفتيش الدقيق على املراكز اليت متت زيارا، أو املوقوفني فيها

 
                                                   

 فيها وكشف الفاعلني، وذلك بسبب عدم التعاون اجلدي من قبـل  ، العديد من اجلرائم على اختالف أنواعها، مل تتمكن النيابة العامة من مباشرة التحقيق     ٢٠٠٥ وقع خالل عام     ٧٦
فاإلجراءات اإلسرائيلية، . األجهزة األمنية الفلسطينية، أو يف أحيان كثرية لعدم قدرة األجهزة األمنية على تنفيذ قرارات النيابة، بسبب الظروف العامة اليت تشهدها األراضي الفلسطينية    

. زل املدن عن بعضها البعض، ومنعها أفراد الشرطة من محل أسلحتهم، سامهت بشكل مباشر يف عدم قدرة األجهزة األمنية على تنفيذ قرارات النيابة                  وخاصة يف الضفة الغربية من ع     
ضعف سيادة القانون يف أراضي السلطة الوطنية ، حول حالة االنفالت األمين و٢٠٠٥وملزيد من التوضيح، راجع تقريرا صدر عن اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن يف اية عام 

 .الفلسطينية
 .صدر عن نيابة مدينة غزة وحدها مخسة عشر ألف قرار، مل يتم تنفيذها من األجهزة األمنية خالل اخلمس سنوات السابقة:   على سبيل املثال ٧٧
 .١/١٢/٢٠٠٥هليئة معه بتاريخ  بناء على ما أفاد به النائب العام املساعد منري العقيب يف مقابلة أجرا ا٧٨
، وجود نسبة كبرية من الرتالء املوقوفني يف مراكز ٢٠٠٥ حسب املعلومات املتوفرة لدى اهليئة، ومن خالل زياراا الدائمة والدورية ملراكز اإلصالح والتأهيل، تبني هلا خالل عام         ٧٩

، فهناك عدد من املوقوفني دون حماكمة، وجيري توقيفهم ألسباب سياسية، وهناك عدد من . املختصة يف قضاياهماإلصالح والتأهيل ملدد طويلة، دون صدور أحكام ائية من احملاكم    
، مل يبت يف )التخابر مع جهات أجنبية(املوقوفني مل يتم حىت إعداد لوائح اام حبقهم، وكثري منهم موقوف على ذمة األجهزة األمنية، كما أن هناك العديد من املوقوفني ألسباب أمنية 

 .قضاياهم
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، كما أن دوائر الطـب      ٨٠، مل يتم إنشاء معمل جنائي ملساندة عمل النيابة العامة والشرطة          ٢٠٠٥حىت اية عام    
و حمافظات غزة، ال تزال تعمل، منذ نشأا، بإمكانيـات          الشرعي القائمة، سواء يف حمافظات الضفة الفلسطينية أ       

كما ال زالت خمتربات . حمدودة، وينقصها اخلرباء والتجهيزات الالزمة لكشف األسباب املؤدية إىل كثري من اجلرائم
 مـن   اجلامعات الفلسطينية مرجعا للنيابة يف إثبات جرائم املخدرات رغم وجود أعباء مالية كبرية تتحملها النيابة              

 .موازنتها للقيام بذلك
 

إن تعزيز بنية وجاهزية النيابة العامة، وتأهيل أعضاء النيابة، وإتباع آليات تعيني تقوم على التنافس والرتاهة والكفاءة 
داء، وهو ما يتوقع أن يكون له أثر يف حماربة اجلرائم، ومحاية املواطنني، واحلد من يف هذا اجلهاز، من شأنه تطوير األ

: نتهاك حقوق هامة، من أبرزهااالقانون باليد، وسيادة القانون بوجه عام، ولعل ذلك من شأنه أيضا احلد من    أخذ  
احلق يف السالمة الشخصية واألمن واحلق يف احلياة ومحاية ممتلكات املواطنني، إضافة إىل محاية حقوق السجناء يف                 

 .مراكز اإلصالح والتأهيل وأماكن التوقيف األخرى
 
 
 :نقابة احملامني النظاميني الفلسطينيني: اثالث
 
 

فقد مت إحياء احلياة الدميقراطية عرب إجراء . ، شهدت نقابة احملامني بعض التغريات والتطورات٢٠٠٥خالل عام 
انتخابات جملس النقابة، ونشطت النقابة يف التصدي لظاهرة االنفالت األمين، كما حدثت تغيريات حمددة على 

األداء، فيما ال زالت النقابة حتتاج إىل مزيد من التحسينات على صعيد تطوير مهنة احملاماة، صعيدي البنية و
والنهوض بأوضاع احملامني، وشؤوم املهنية واحلياتية، وإجراء تغيريات يف منظومة التشريعات اليت حتكم عمل 

 .ها كأحد أجهزة العدالة يف فلسطنيالنقابة وتنظيمها، من أجل تأدية رسالت
 

 : ٨١ على صعيد التشريع، والبنية، واألداء٢٠٠٥وفيما يلي أبرز التطورات املتصلة بنقابة احملامني خالل عام 
 

وقد جرى تعديله مرة واحدة يف ذات العام، . ١٩٩٩صدر قانون تنظيم مهنة احملاماة عام  على صعيد التشريع،
يف هذا . ة مراجعته لغايات تطلّبتها احلياة العمليةومنذ ذلك التاريخ مل جير أي تعديل عليه، على الرغم من ضرور

                                                   
 . قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل انتفاضة األقصى بتدمري املعمل اجلنائي الذي مت إنشاؤه من قبل جهاز الشرطة بعد قيام السلطة الفلسطينية٨٠
 توجيه ٢٠٠٥/ ١٢، كما مت يف منتصف شهر ٨/١/٢٠٠٦بتاريخ ) داوود فودةاألستاذ ( مت يف إطار مراجعة حالة النقابة إجراء مقابلة مع املدير اإلداري للنقابة يف الضفة الغربية ٨١

 .٢٠٠٥كتاب للنقابة حول أبرز احملاور ملناقشة التطورات اليت حصلت فيها خالل العام 
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كذلك ما زالت النقابة تفتقر ألنظمة . ٨٢ بتشكيل جلنة ملراجعة القانون٢٠٠٥اإلطار، قام جملس النقابة خالل عام 
 : تعديل بعض األنظمة املعمول ا، ومن أبرز تلك األنظمةحتكم شؤون العمل واحملامني، كما برزت احلاجة إىل

م عوائد أتعاب احملاماة، ونظام الصندوق التعاوين، ونظام التأمني الصحي، ونظام معدل للنظام الداخلي، ونظام نظا
كما ال بد من تطبيق بعض األنظمة املقرة، واليت . معدل لنظام الرسوم وطوابع املرافعة، ونظام معدل لنظام التقاعد

، دف النهوض بتدريب احملامني وتعزيز قدرام ٨/١٠/٢٠٠٤امني، الذي أقر بتاريخ من أبرزها نظام تدريب احمل
مبا خيدم نظام العدالة ويعمق الفهم السليم للقانون وألخالقيات وقيم املهنة، وهو ما من شأنه بالنتيجة تقوية قدرات 

 .الدفاع عن حقوق املواطنني وحريام
 

 نقابة احملامني، حيث جرت للمرة الثانية انتخابات ، استمرت احلياة الدميقراطية يف٢٠٠٥يف عام  على صعيد البنية،
القانونية، والسياسية، واالجتماعية، (كما أعيد تشكيل جلان النقابة املختلفة . ٢/٤/٢٠٠٥٨٣جملس النقابة بتاريخ 
 تزايدا واضحا يف أعداد احملامني املمارسني ٢٠٠٥وعلى صعيد احملامني، شهد عام ...). والثقافية، والتدريب 

 حماٍم، منهم ٤٣٠٠، وفقاً لسجالت النقابة حوايل )ممارسني ومتدربني(تدربني، فقد بلغ العدد الكلي للمحامني وامل
كما بلغ عدد احملامني الذين حصلوا على إجازة احملاماة خالل .  يف قطاع غزة١٢٠٠ يف الضفة الغربية، و ٣١٠٠

وتشري مصادر النقابة إىل أن عدد احملامني . قطاع غزة حماميا يف ١١٠ حماميا يف الضفة الغربية، و٢١٩هذا العام، 
يف حني بلغ .  يف قطاع غزة١٥٠ يف الضفة الغربية، و ٥٥٠ حماٍم متدرب، منهم ٧٠٠املسجلني كمتدربني، بلغ 

أما احملامون .  يف قطاع غزة٥٢٠ يف الضفة الغربية، و ١١٧٥ حماميا، منهم ١٦٩٥عدد احملامني املزاولني 
 .حمامني فقط، غالبيتهم من املتوفني) ٥(قد بلغ عددهم املتقاعدون، ف

 
 يف بعض ااالت، فيما ال زال متواضعا يف  بالنشاط٢٠٠٥ة احملامني خالل عام  أداء نقابداء، اتسمعلى صعيد األ
التدريب داخل النقابة غري منتظم، وما جيري تنفيذه هو نظام ال زال ففي جمال تدريب احملامني . جماالت أخرى

 عند منحهم إجازة احملاماة، إذ دورات تدريبية بني احلني واآلخر، كما ال زال تقييم احملامني املتدربني غري كاف
كما تستمر شكوى احملامني املتدربني بسبب . كتفى بتقدمي املتدرب لبحث، وال يتم إجراء امتحان كتايب وشفويي

 ويف جمال تقدمي اخلدمات للمحامني، مت خالل العام .بعدم وجود أي مقابل يتقاضاه احملامي خالل فترة التدري
كما تقرر .  دينار أردين٤٠٠٠ إىل ٢٠٠٠رفع املساعدة العاجلة اليت تصرف ألسرة احملامي املتوىف، من ، ٢٠٠٥

ونظرا لعدم وجود نظام تأمني صحي، . أن تغطي النقابة مساعدات عاجلة يف حاالت اعتقال احملامي أو هدم مرتله
                                                   

نتخاب ا:  منها،تاج إىل تعديل يف عدة جوانب مواده، إضافة إىل أنه حيف كان جمتزأ، حيث مت حذف ما يقارب نص١٩٩٩أن القانون عند إصداره عام إىل  تشري مصادر النقابة ٨٢
 .جتماعات اهليئة العامة، التدريب، التدرج يف املرافعات، عمل مركزين ماليني للنقابة وغريهااالس، أتعاب احملاماة، 

شكري النشاشييب، بسام أبو صاحلة، حسن العوري، : نياحملام من كالنتخاب احملامي أمحد الصياد نقيبا جديدا للمحامني، فيما ضم الس ا عضوا، وقد مت ١٥ يضم جملس النقابة  ٨٣
، حممد الغول، عمر الربش، صايف الدحدوح، عبد الرؤوف احلليب، عادل أبو جهل، سليمان )من الضفة الغربية(نضال طه، حسني شبانة، رحبي قطامش، حممد خليف، عوض البطران 

 احلاصل على أعلى األصوات وفقا لنتائج ،، وقد حل حمله احملامي عزمي طنجري٢٠٠٥ستقالته للمجلس يف متوز ا  قدم النشاشييباحملامي شكري يذكر أن ).من قطاع غزة(الغلبان 
 .نتخاباتاال
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أما يف موضوع التقاعد، فما زال . يته للمحامني، تغطي النقابة، من صندوق التعاون، بعض احلاالت املرضيةرغم أمه
دور النقابة حمدودا، وهي غري قادرة على البت يف مجيع طلبات التقاعد، ألن النقابة غري مهيأة ماليا لدفع راتب 

فقد أصدرت ، االنفالت األمين، كان دور النقابة بارزا ويف جمال حماربة ظاهرة .تقاعدي ألعداد كبرية من احملامني
النقابة عشرات البيانات واإلعالنات املنددة بالظاهرة، والداعية إىل وقفها، وحماسبة املخالفني للقانون، وتقدميهم 

المية، كما عقدت النقابة، بالتعاون مع خمتلف مؤسسات اتمع املدين والفعاليات والقوى الوطنية واإلس. للعدالة
). ال لالنفالت األمين، ومن أجل سيادة القانون وحترمي االقتتال الداخلي(، بعنوان ٦/٨/٢٠٠٥مؤمترا شعبيا بتاريخ 

يشار إىل . ونفذت العديد من املسريات واالعتصامات واإلضرابات واملؤمترات الصحفية يف فترات خمتلفة من العام
داء، طالت مباشرة حمامني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد  اعت٢٠ ما ال يقل عن ٢٠٠٥أنه وقع خالل عام 

تلقت النقابة شكاوى مباشرة من احملامني، حول اعتداءات وديدات ومضايقات، تعرضوا هلا يف ممارستهم ملهنتهم، 
ل تلقت النقابة خال ويف جمال مساعدة السجناء الفقراء .وقد وجهت عدة رسائل للرئيس الفلسطيين ذا اخلصوص

، بعض الطلبات من أهايل بعض السجناء، ملتابعة قضاياهم نظرا لفقرهم، وقد جتاوبت النقابة مع العديد ٢٠٠٥عام 
تشجع النقابة اللجوء إليها يف هذا املضمار، وتؤكد ضرورة تطوير هذا الدور، لتعزيز ضمانات الدفاع، . منها

اكمات عادلة هلم، وذلك يف ظل الصعوبات االقتصادية ومحاية حقوق املواطنني، خصوصا املتهمني منهم، وتوفري حم
املعوقات النامجة عن سياسات  ويف جمال مأسسة عمل النقابة، مثلت .اليت يعاين منها معظم املواطنني الفلسطينيني

االحتالل اإلسرائيلي، وخصوصا احلواجز واحلصار، اليت تسببت يف عدم التواصل ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة، 
ما بني حمافظات الضفة الغربية نفسها، عائقا حقيقيا أمام عمل النقابة، مما دفع أعضاء جملس النقابة، يف اية عام و

كما مثلت األوضاع الداخلية، كاالنفالت األمين وضعف القضاء . ، إىل االجتماع ألول مرة يف عمان٢٠٠٥
، وعلى الرغم من بدء ٢٠٠٥الواقع أنه حىت اية عام و. الفلسطيين، معوقا أساسيا أمام ممارسة احملامني ملهنتهم

، ليس من الواضح وجود خطة استراتيجية للنقابة، أو وجود خطة عمل لتطوير عمل النقابةالنقابة بتحضري مشروع 
، أو وجود هيكلية للنقابة جيري على أساسها حتديد تركيبة النقابة، ٢٠٠٥/٢٠٠٧حمددة للدورة االنتخابية 

كما أنه ليس من الواضح وجود . الزمة فيها، واملتطلبات واملؤهالت لألشخاص الذين جيري تعيينهموالوظائف ال
آليات ملتابعة اإلشراف على عمل جملس النقابة، واللجان املختلفة، واملوظفني، أو وجود نظام لتقييم العمل 

 .واألشخاص من جوانب معينة
 

 ثقافة حقوق اإلنسان بني مجهور احملامني هو أمر يف غاية األمهية إن تنشيط دور النقابة يف محاية وصيانة وتعزيز
خالل الفترة القادمة، وميكن أن يكون ذلك بوسائل متعددة منها طرح برامج توعية وتدريب للمحامني يف هذا 

حملاماة، وعرب اال، وتطوير برنامج ملساندة السجناء الفقراء، وتفعيل تلقي ومعاجلة شكاوى اجلمهور املتعلقة مبهنة ا
 .التعليق على األحكام القضائية ومراجعة التشريعات الفلسطينية
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 :استنتاجات وتوصيات: خامتة
 
 

ما زالت السلطة القضائية ومنظومة العدل بكل مكوناا تواجه حتديات جسام، وما زالت معوقات عديدة تقف 
لعدل ال ميكن أن يتحقق بشمولية تامة يف ظل حالة أمام تقدمها وتطورها، إن استقرار السلطة القضائية ومنظومة ا

لقد كان لسياسات االحتالل اإلسرائيلي ولعوامل داخلية، بعضها مستمر . التقلب وعدم االستقرار السياسي
وبعضها طارئ، دورا بارزا هذا العام يف استمرار االنتقاص من مبادئ استقالل القضاء وسيادة القانون والعدالة، 

 ما حيمله ذلك من معاين ات حق التقاضي، وحرية املتقاضني يف الوصول إىل قاضيهم الطبيعي، بكلوتوفُّر ضمان
 .ومضامني

 
 يف بعض اجلوانب، واستمرار حركة اإلصالح القضائي، وبروزها أكثر يف ٢٠٠٥إن التطورات احلاصلة خالل عام 

ع والبنية واألداء للسلطة القضائية هذا العام، وإن أسهمت يف إحداث حتسينات متواضعة على أصعدة التشري
وأجهزة العدل املختلفة، إال أن هذا التحسني مل يرق إىل مستوى االحتياجات واملتطلبات الفعلية، اليت من شأا 
النهوض مبؤسسات العدالة بشريا وماديا، لتصبح صروحا لترسيخ القيم القانونية، وحاميا حقيقيا حلقوق املواطنني 

 .وحريام
 
 احلاجة إىل مزيد من اإلصالحات يف النظام القانوين والقضائي هو أمر ملح يف املرحلة القادمة، وإن توحيد إن

اجلهود وتكاتفها من قبل من هم على رأس القضاء وأجهزة العدل املختلفة، إضافة إىل اجلهات الرمسية واتمعية 
التقدم احلقيقي حلالة القضاء والعدل، ال ميكن أن كما أن قياس . األخرى، هو ضرورة ماسة ال حتتاج إىل إثبات

نلمسه بوضوح إال يف اللحظة اليت ينظر فيها إىل القضاء والعدل كمنظومة واحدة، عند صياغة السياسات، وسن 
وكذلك عندما تتعزز ثقة . القوانني، وتنفيذ املشروعات التطويرية، ووضع املوازنات، وجلب املساعدات املالية

قضاء، عرب سهولة اللجوء إليه، واحترام استقالله، من خالل تنفيذ أحكامه، وتوفري حماكمات عادلة، املواطن بال
كما أن إعمال املبادئ . بعيدا عن أية تأثريات ذات بعد شخصي، أو سلطوي، أو حزيب، أو طائفي، أو شعيب

ومنع تدخل اآلخرين سلبيا يف الدستورية املتعلقة بالقضاء، والتطبيق الفعلي ألسس الفصل ما بني السلطات، 
القضاء، هو مسألة حتتاج إىل فهم أكرب ووعي أعمق، خصوصا من قبل املسؤولني والقائمني على املؤسسات الرمسية 

 .املختلفة
 

 : ومنظومة العدلمن هذا املنطلق، تتقدم اهليئة بالتوصيات التالية على صعيد السلطة القضائية
 
إحداث  وبعد أخذ رأي جملس القضاء األعلى واجلهات األخرى ذات الشأن بضرورة قيام الس التشريعي. ١

ته بأجهزة العدل املختلفة، وتسهل إجراءات التقاضي، وذلك عرب عالقعمل القضاء وإصالحات تشريعية، تعزز 
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ى أن اإلجراءات املدنية واجلزائية، علمراجعة حزمة التشريعات القضائية، كقانون السلطة القضائية، وقوانني 
تيسري عمل القضاء وصون إستقالله والتحقق من مدى إنسجام تلك : تكون املراجعة قائمة على أساسني مها
يف الشأن القضائي، موحدة استكمال سن قوانني جديدة إضافة إىل . القوانني مع معايري محاية حقوق اإلنسان

قضائي الطب الشرعي واملعهد الم اإلدارية، وواحملاككالقوانني الناظمة للمحاكم العسكرية، واحملاكم الشرعية، 
 .والتعويض عن اخلطأ القضائي

العمل على تفعيل قيام جملس القضاء األعلى وجهات االختصاص األخرى مبا فيها جملس الوزراء بضرورة . ٢
نني القوانني القضائية، عرب وضع األنظمة واللوائح التنفيذية، حىت ال تكون هناك عوائق أمام تنفيذ القوا

 .ومن القوانني اليت حتتاج إىل أنظمة تنفيذية قانون السلطة القضائية وقانون التنفيذ وقانون النفقة. املختلفة
اختاذ خطوات عملية تعزز سرعة النظر والبت يف القضايا، واحلد من عدم ضرورة قيام جملس القضاء األعلى ب. ٣

وال مانع من إحداث . إضافة إىل تفعيل التفتيش القضائي. ربرانتظام القضاة، والتأجيل املتكرر، والتعطيل غري امل
تعديالت على بعض التشريعات اإلجرائية، دف وضع ضوابط زمنية وموضوعية، تكفل سرعة البدء بنظر 

ويف هذا . الدعوى بعد تسجيلها، وسرعة البت فيها حبيث يكون هلا بداية واية واضحتني منعا لتأبيد القضايا
 يف البت يف القضايا اجلزائية، قيام احملاكم والنيابة العامة والشرطة ببذل اجلهود لإلسراعبد من اإلطار، ال 

 .وامللفات ذات الطبيعة األمنية
ضرورة قيام وزارة الداخلية واألمن الوطين بوضع وتنفيذ خطط باستحداث قوة للشرطة القضائية تتوىل . ٤

، قيامها مبهامها يف أجواء مالئمة األمن الالزم هلا، مبا يضمن محاية مؤسسات القضاء والعدل وتوفريمسؤولية 
 القضاء وتفقده هيبته ووضع حد لكل املظاهر السلبية اليت تضعف. بعيدة عن االعتداء أو التهديد أو الضغوط

 .واستقالله
ها وجاهزيتها، ائزيادة املوازنات املخصصة ملؤسسات القضاء والعدل، وإنصافها مبا يساعد يف تفعيل أدضرورة . ٥

ويعزز استقالليتها، وذلك عرب دراسة معمقة لالحتياجات الفعلية لتلك املؤسسات، وعرب تعاون وزارة املالية 
 .عند تنفيذ تلك املوازنات بتوفري أي مبالغ أو اعتمادات الزمة وعدم وضع القيود على ذلك

حتياطات اليت حتد من أثر املعوقات  كافة االذاختاضرورة قيام السلطة التنفيذية وجهات االختصاص األخرى ب. ٦
النامجة عن االحتالل اإلسرائيلي، والعمل اجلاد بالضغط على اتمع الدويل للقيام بدور أكثر فاعلية إلزالة تلك 
املعوقات، وذلك عرب الضغط على اجلانب اإلسرائيلي يف هذا الشأن، خصوصا يف تنفيذ األحكام القضائية، أو 

 .على املخالفني، أو عند إجراء التبليغات أو التفتيشعند القبض 
وضع حد لظاهرة االعتقاالت السياسية التعسفية، ضرورة قيام مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية والنيابة العامة ب. ٧

واعتقال األشخاص دون إتباع إجراءات قانونية، أو احتجازهم يف أماكن غري مؤهلة قانونا، وعدم عرضهم 
إضافة إىل ضرورة احلد من مظاهر إساءة املعاملة واحتجاز . هات القضائية يف املواعيد احملددة قانوناعلى اجل

 .األشخاص يف سجون أو مراكز توقيف بعيدة عن احملكمة اليت تنظر قضاياهم، وتفعيل التفتيش على السجون
وأعضاء النيابة العامة، واحملامني، والعاملني استمرار الربامج التدريبية والتأهيلية، اليت تستهدف القضاة، ضرورة . ٨

 على أن تتضمن تلك الربامج موضوعات حمددة حول تعزيز محاية وثقافة .اإلداريني يف مرافق القضاء والعدل
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حقوق اإلنسان ومنها منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، وإتباع إجراءات قانونية يف التوقيف، وتوفري ضمانات 
 .، ومحاية حقوق السجناء وكيفية التعامل مع قضايا األحداث ومحايتهم"قوق الدفاعح"احملاكمة العادلة 

ضرورة أن يكون التعيني يف كافة الوظائف القضائية وفقا آلليات تقوم على املنافسة والشفافية واختيار . ٩
 .لألداءالكفاءات، وكذلك ضرورة التقييم املستمر 

لقضاء يف التحقيق يف ملفات الفساد واستثمار املال العام، والشروع يف  تفعيل دور النيابة العامة وا ضرورة.١٠
 .النظر يف قضايا من هذا النوع خصوصا ذات البعد العام منها

توفري متطلبات العمل لكافة مرافق القضاء والعدل على املستوى البنيوي، من القوى البشرية واملباين ضرورة . ١١
وأن يتم التركيز . فتتاح حماكم ومقرات عمل يف مجيع التجمعات السكانيةوالتجهيزات املادية املختلفة، وا

 . االستئجارأسلوبمستقبال على إنشاء مباين حديثة، واالبتعاد عن 
ضرورة قيام جملس القضاء األعلى ووزارة العدل والنيابة العامة بوضع خطة إستراتيجية موحدة لنظام العدالة . ١٢

سس اليت تبني جماالت العمل املشتركة ودور كل طرف ومسؤولياته وسبل تستهدف حتديد السياسات واأل
التعاون، ومستلزمات خطة العمل التنفيذية من اجل تفعيل القوانني القضائية، وحتويل نصوصها من مواد حمل 
خالف وجدل حول التفسري إىل بنود واضحة للتطبيق وفق منهجية سليمة، وعمل حقيقي وتقييم وتطوير 

 .مستمرين
تطوير وإحداث مراكز طب شرعي مؤهلة، وإقامة معامل جنائية ضرورة قيام السلطة التنفيذية بدورها يف . ١٣

 .تعزز عمل الشرطة والنيابة والقضاء، عند التحقيق يف اجلرائم، والبت يف القضايا اجلزائية
وضع حد ائي لظاهرة عدم لشرطة بضرورة قيام مجيع األطراف مبا يف ذلك السلطة التنفيذية والنيابة العامة وا. ١٤

 .تنفيذ واحترام األحكام واألوامر القضائية، وإحالة كل من ميتنع عن تطبيقها للقضاء، لنيل اجلزاء املقرر قانونا
القضاء العسكري وإحالة العسكريني من املخالفني أو مرتكيب اجلرائم إىل احملاكم دور تفعيل ضرورة . ١٥

القضاء إضافة إىل ضرورة قيام املسؤولني يف .  الشأن العسكريتلك احملاكم يفالعسكرية، وتركيز اختصاص 
، منعا للتنازع  بوضع آلية عمل حمددة تضمن أن حتال امللفات إىل جهة االختصاصالنظامي والقضاء العسكري

مهية وضع  إضافة إىل أ.حول ملفات العسكريني من مرتكيب اجلرائم، أو من املشتركني مع مدنيني يف ارتكاا
 .اإلطار القانوين الناظم لعمل القضاء العسكري، وعدم االكتفاء بتطبيق القوانني الثورية القدمية

يف حدود قيام وزارة العدل بدورها جتاه اإلشراف اإلداري على احملاكم، ودورها جتاه النيابة العامة، ضرورة . ١٦
تفعيل دائرة الشكاوى يف الوزارة مبا يستهدف وكذلك . القضائية، واحلفاظ على استقالل اجلهات القانون

معاجلة شكاوى املواطنني املتعلقة باجلهاز القضائي كاالمتناع عن تنفيذ األحكام وتيسري اللجوء للقضاء وتوفري 
 .حماكمات عادلة وسريعة

امني، وميكن أن ضرورة تنشيط دور نقابة احملامني يف محاية وصيانة وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان بني مجهور احمل. ١٧
يكون ذلك بوسائل متعددة منها طرح برامج توعية وتدريب للمحامني املتدربني واملمارسني، وتطوير برنامج 

، وتفعيل تلقي ومعاجلة شكاوى اجلمهور يف وجود ضمانات دفاع وحماكمات عادلةملساندة السجناء الفقراء 
 . القضائية ومراجعة التشريعات الفلسطينيةاملتعلقة مبهنة احملاماة، وعرب التعليق على األحكام
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 ثــل الثالــالفص
 

 السلطـــة التنفيذيـــة 
 
 

 مقدمــــة
 
 

، اختذت السلطة التنفيذية مجلة من القرارات اهلادفة إىل متكني املواطنني من ممارسة عـدد مـن              ٢٠٠٥خالل عام   
دة فقد مت إجراء انتخابات رئاسة السلطة الوطنية، ومنح الس التشريعي ثقته للحكومة اجلدي            . احلقوق واحلريات 

كما أجرت السلطة التنفيذية خالل هذا العام انتخابـات   . اليت تشكلت يف أعقاب انتخاب رئيس السلطة الوطنية       
 موعدا إلجـراء االنتخابـات      ٢٠٠٦ومت حتديد اخلامس والعشرين من كانون ثاين        . ملعظم جمالس اهليئات احمللية   

اء االنتخابات العامة واحمللية، دف توسـيع دائـرة         وكذلك مت تعديل التشريعات املتعلقة بإجر     . التشريعية الثانية 
: ولعل من أهم التعديالت اليت تضمنتها هذه القوانني لتحقيق تلك الغاية. املشاركة يف إدارة احلياة العامة للمواطنني

 حيد مـن  اعتماد النظام املختلط يف انتخاب أعضاء الس التشريعي القادم، بدال من نظام الدوائر االنتخابية الذي          
وكذلك االنتخاب على أساس القوائم، وليس علـى أسـاس اإلنتخـاب       . انتخاب الفئات األقل حظا يف اتمع     

 . الفردي، يف انتخابات جمالس اهليئات احمللية
 

ولكن يف املقابل، ظلت السلطة التنفيذية عاجزة عن توفري األمن للمواطن، وزادت احلوادث الدالة علـى ضـعف       
يف أراضي السلطة الوطنية، خصوصا مع عدم حماسبة حقيقية لألشخاص املسـؤولني عـن هـذه                سيادة القانون   

 . احلوادث
 

 العامة اليت تتبعها السلطة التنفيذية جتاه حقوق املواطن وحرياته ة عامة، يتناول هذا الفصل السياساتبصور
ذية، السياسات العامة، السياسات األمنية، البنية العامة للسلطة التنفي: األساسية، وذلك يف مخسة حماور رئيسية، هي

  .السياسات املالية، والسياسات التشريعية
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 البنية العامة للسلطة التنفيذية: أوال
 
 

تتألف السلطة التنفيذية الفلسطينية من رئيس السلطة الوطنية واملؤسسات األمنية واملالية التابعة له، ورئيس جملس               
وقد نص القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسـطينية        . ات العامة التابعة للمجلس   واملؤسسالوزراء، والوزارات   

على أن نظام احلكم يف فلسطني نظام دميقراطي نيايب يعتمد على التعددية السياسية واحلزبية، وينتخب فيه رئـيس        
أمام الـرئيس والـس     السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب، وتكون احلكومة الفلسطينية مسؤولة            

هو األداة التنفيذيـة    ) احلكومة(كما نص القانون األساسي على أن جملس الوزراء         ). ٥مادة  (التشريعي الفلسطيين   
واإلدارية العليا اليت تضطلع مبسؤولية وضع الربنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيـذ، ولـه كافـة                  

 ).٦٣مادة ( ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية الصالحيات اإلدارية والتنفيذية، عدا
 

، تقلبت السلطة التنفيذية، ومل تستقر يف طريقة إدارا للقطاعات احلكومية، أو ١٩٩٤منذ قيام السلطة الوطنية عام 
رة من الوقت، لفت) وزارة(فتارة يدار قطاع معني بشكل مركزي . يف عدد الوزارات أو املؤسسات الرمسية التابعة هلا

. ، مثل قطاع البيئة وقطاع الطاقـة      )مؤسسة عامة (مث تتم العودة عن ذلك وإدارة ذات القطاع بشكل أقل تركيزا            
وتارة يدار القطاع من خالل وزارة مستقلة، وبعد حني يتم دجمها يف وزارة أخرى، ورمبا العودة عن عملية الدمج                   

كمـا مت   . ة، مثل وزارات اإلعالم والثقافة، والتربية والتعليم العايل       وإدارة ذات القطاع بواسطة وزارة مستقلة ثاني      
دمج عدد من القطاعات يف وزارة واحدة، دون إجراء الدراسات الالزمة لذلك، مثل قطاعات الصناعة والتجـارة    

 . والتموين من جهة، ووزارات العمل والشؤون اإلجتماعية من جهة أخرى
 

فعلى الرغم من أن القـانون      .  إدارا للمؤسسات العامة التابعة للوزارات املختلفة      ومل تستقر السلطة التنفيذية يف    
، إال أن السلطة التنفيذية ال زالت تدير بعض         ١األساسي ينص صراحة على أن تنظم القوانني عمل هذه املؤسسات         

كمـا  .  املنوطة ـا  هذه املؤسسات دون وجود قانون خاص ا، حيدد أهدافها، وتشكيلها، واملهام والصالحيات           
قامت السلطة التنفيذية خالل هذا العام بإنشاء عدد من املؤسسات، لكن رافقتها ذات اإلشكاليات املذكورة، مثل           

 اهليئة الوطنية لشؤون الصناديق واهليئات املالية ٣ صندوق تطوير وإقراض البلديات،    ٢اهليئة الفلسطينية إلدارة املعابر،   
  ٤.الميةواإلمنائية العربية واإلس

                                                
 إنشاء أو إلغاء اهليئات واملؤسسات والسلطات أو ما يف حكمها من وحدات اجلهاز          -أ-٩: "خيتص جملس الوزراء مبا يلي    : " من القانون األساسي املعدل على أنه      ٦٩ادة  نصت امل  ١

وعلى الرغم من صدور عدد من القوانني اخلاصة بتنظيم عمل بعض املؤسسات، إال أن سياسة ". على أن ينظم كل منها بقانوناإلداري اليت يشملها اجلهاز التنفيذي التابع للحكومة، 
 .السلطة التنفيذية يف إنشاء مؤسسات دون سن القانون الذي ينظم أحكامها ال تزال مستمرة

 .٢٠/١٠/٢٠٠٥قرار جملس الوزراء الصادر بتاريخ  ٢
 .٢٧/٩/٢٠٠٥قرار جملس الوزراء الصادر بتاريخ  ٣
 .٢١/٩/٢٠٠٥ قرار جملس الوزراء الصادر بتاريخ ٤
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بشكل عام، يالحظ أن إدارة احلكومة للقطاعات املختلفة، واختالف طريقة إدارا بني فترة وأخرى، ال يستند إىل       
 يف السلطة الوطنية، األمر الذي يؤثر بشكل مباشـر علـى عمـل     أخرى حساباتسة متأنية، بقدر ما يستند  درا

 . خدماا للمواطننيمؤسسات السلطة التنفيذية، وحيد من فاعليتها يف تقدمي
 

ويف إطار الدور الذي قامت به السلطة التنفيذية لتحقيق مبدأ تداول السلطة من جهة، ومبدأ الفصل بني السلطات                  
 :من جهة أخرى، يالحظ ما يلي

 
 تطور مبدأ تداول السلطة يف السلطة الوطنية الفلسطينية .١
 

يف إطار توسيع قاعدة املشاركة يف إدارة احلياة العامة ، حدث التطور األهم لدى السلطة الوطنية   ٢٠٠٥خالل عام   
للمواطنني، فقد مت تبين نظام االنتخابات املختلط يف قانون االنتخابات العامة، الذي جيمع بني االنتخاب على أساس 

ختلفة ، األمر الذي يسمح باشتراك الفئات السياسية واالجتماعية امل        %)٥٠(، والقوائم   %)٥٠(الدوائر االنتخابية   
هذا على الرغم   . ، وبالتايل يسمح بتداول السلطة بني الفئات االجتماعية املختلفة        يف احلكم ويف إدارة احلياة العامة     

من الضغوطات الدولية اليت مارستها الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب على السلطة الوطنيـة، ملنـع                
 . بات التشريعية القادمةمشاركة بعض اجلهات الفلسطينية يف االنتخا

 
أما على صعيد حتقيق مبدأ تداول السلطة، وباإلضافة إىل إجراءات تشجيع املشاركة السياسية سالفة الذكر، فقـد    

، وذلـك   ٩/١/٢٠٠٥حدث تطور مهم متثل يف إجراء انتخابات رئاسية الختيار رئيس ثان للسلطة الوطنية، يف               
 . ١٩٩٦ بعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية اليت جرت عام للمرة األوىل يف تاريخ السلطة الوطنية

 
 الفلسطينية تطور مبدأ الفصل بني السلطات يف السلطة الوطنية .٢
 

من القانون األساسي على أن الشعب مصدر السلطات، وميارسها عن طريق السلطات التشريعية             ) ٢(نصت املادة   
كما نظّم القانون املذكور الصالحيات واملهام املنوطة       .  السلطات والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بني      

 .ذه السلطات
 

 تطورا مهما على هذا الصعيد، فرغم أن املشهد العام منذ قيام السلطة الوطنية، كان يغلب عليه                 ٢٠٠٥شهد عام   
تعترب استثناء جديدا على     ٢٠٠٥هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، إال أن احلكومة اليت تشكلت عام             

علما أن  . هذا املشهد، حيث كان معظم الوزراء من خارج الس التشريعي، باستثناء رئيس جملس الوزراء ونائبه              
التشكيلة الوزارية هذه مت التوصل إليها عقب جدال حاد بشأن الثقة باحلكومة اليت كان رئيسها قد تقدم ـا إىل                    
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إىل االقتراب من حجب الثقة عنها، لوال سحب التشكيلة الوزارية والتقدم بتشكيلة الس التشريعي، ووصل األمر 
  ٥.جديدة من خارج الس التشريعي

 
. أما على صعيد العالقة بني السلطتني التنفيذية والقضائية، فال تزال السلطة التنفيذية يمن على السلطة القضـائية    

، مل تتخذ اإلجراءات الالزمة من أجل بناء سلطة قضائية حقيقية           ١٩٩٤ فمنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام     
كما أن حالة االنفالت األمين وضعف      . وفاعلة، وقادرة على القيام بدورها يف حل الرتاعات وحفظ األمن والنظام          

يذية، وخاصـة   سيادة القانون يف تزايد، وليس هناك من إجراءات فاعلة تقوم ا األجهزة املختصة يف السلطة التنف               
األجهزة األمنية، من أجل ضبط األمن، ومالحقة املسئولني عن حوادث االنفالت األمين، وإحالتهم إىل القضـاء                

كما يبدو من جممل املعطيات  . ويف مرات عديدة جدا مل تقم السلطة التنفيذية بتطبيق األحكام القضائية          . حملاسبتهم
ة الوطنية، أنه ليس لدى السلطة التنفيذية رغبة حقيقية يف وجود سـلطة             املتعلقة بالسلطة القضائية منذ قيام السلط     

قضائية قوية وفاعلة، ألن من شأن تقوية هذه السلطة أن تقوم بدورها يف حماسبة املتجاوزين على القانون من أفراد                   
ألمين اليت ميارسها   السلطة التنفيذية يف قضايا هامة وخطرية، كقضايا الفساد وجتاوز القانون، وحوادث االنفالت ا            

 ٦.أفراد من األجهزة األمنية
 

 تطور فاعل على مبدأ الفصل بني السلطات بصورة عامة، وعلى العالقة بني             ٢٠٠٥يف املقابل، حدث خالل عام      
فقد سلّمت السلطة التشريعية مبا قامت به السلطة القضائية، ممثلـة           . السلطتني القضائية والتشريعية بشكل خاص    

، الـذي أقـره     ٢٠٠٥لعام  ) ١٥(عليا كمحكمة دستورية، عندما أبطلت قانون السلطة القضائية رقم          باحملكمة ال 
  .، واعتربته غري دستوري٥/١٠/٢٠٠٥الس التشريعي بتاريخ 

 
إن استقرار العالقة بني السلطات املختلفة يف الدولة يؤثر بشكل إجيايب على قدرة هذه السلطات على خدمة املواطن 

 . احلصول على حقوقه األساسية وحرياته العامةومتكنه من
 
 
 
 
 

                                                
 .للحصول على تفاصيل تشكيل احلكومة، ميكن مراجعة موضوع الثقة باحلكومة يف فصل األداء الرقايب للمجلس التشريعي من هذا التقرير ٥
السلطة القضائية معني الربغوثي، : وراجع كذلك.  التقرير والتقارير السنوية األخرى ملزيد من التفصيل حول أوضاع السلطة القضائية، راجع الفصل املتعلق بالسلطة القضائية يف هذا ٦

 ).٢٠٠٦اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا (ومنظومة العدل يف فلسطني
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 السياسات العامة للسلطة التنفيذية: ثانيا

 

على املستوى الدستوري، واستنادا إىل القانون األساسي، خيتص جملس الوزراء بوضع وتنفيـذ السياسـة العامـة                 
           لقد ركز الربنـامج    . لس التشريعي للحكومة يف حدود اختصاصه، ويف ضوء الربنامج الوزاري املصادق عليه من ا

، على الشأنني الداخلي واخلارجي معاً، اإلضافة إىل التعهد باالستمرار ٢٣/٢/٢٠٠٥احلكومي للحكومة املشكلة يف    
، واملقرة من قبل جملس الوزراء ٢٠٠٥ أيلول -٢٠٠٤يف تنفيذ خطة اإلصالح احلكومية عن الفترة الواقعة بني أيلول 

 .٢٠٠٤سنة ل) ٤٣(بالقرار رقم 

 فعلى صعيد الوضع الداخلي، ركز الربنامج احلكومي على ترتيب األوضاع الداخلية، مبا فيها إجراء االنتخابـات                
احمللية، واالنتهاء من إقرار قانون االنتخابات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز استقالل القضاء ونزاهته، وتعزيز               

وعلى صـعيد   . ة، واالهتمام باحتياجات فئات معينة كاملرأة، والطفل، والشباب       أمن املواطن وحتسني ظروفه املعيشي    
الوضع اخلارجي، ركز الربنامج احلكومي على اختاذ اإلجراءات الكفيلة بإاء االحتالل االسـرائيلي، واسـتئناف                

تحمـل اجلانـب   التحضـري ل و املفاوضات، وتنفيذ االلتزامات املترتبة على السلطة الوطنية حسب خارطة الطريق،      
الفلسطيين ملسؤولياته يف كافة ااالت بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، ومتابعة قضية اجلدار واالستيطان               

 إضافة إىل متابعة تطبيق تفامهات شرم الشيخ، ويف مقدمتها إطالق سراح األسرى             .والقدس يف كافة احملافل الدولية    
بعدين، واالنسحاب اإلسرائيلي من املناطق الفلسطينية للعودة باألوضاع إىل ما          واملعتقلني، وحل قضية املطلوبني وامل    

 وااللتزام بالبعد العريب يف عالقاا، ومتابعة تطوير عالقات السلطة الوطنية بـدول             ،٢٨/٩/٢٠٠٠كانت عليه قبل    
 . العامل الصديقة، وتطوير النظام الدبلوماسي يف السلطة الوطنية

 
امج احلكومي املذكور موضع التنفيذ، اختذت السلطة التنفيذية مجلة من القرارات التنفيذية يف هذا   يف إطار وضع الربن   

 :الشأن
 

، وباإلضافة إىل القرارات املالية واألمنية اليت أُفرد هلا بند خاص يف هذا الفصـل، اختـذت                 املستوى الداخلي فعلى  
قدمي الدعم املايل للهيئات احمللية والتعليم، وكذلك فيما يتعلق السلطة التنفيذية قرارات هامة يف الشأن القضائي، ويف ت

 .باالنتخابات احمللية والتشريعية
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 اجلهود احلكومية يف إطار تعزيز استقالل القضاء. ١
 

 على القيام جبملة من اإلجراءات لطة الوطنيةعملت السضمن خطة السلطة التنفيذية لتعزيز استقالل القضاء ونزاهته، 
  ٧.دفة لتحقيق ذلك اهلدف، ومتكني هذه السلطة من الفصل يف الرتعات املختلفة بني املواطننياهلا
 
 )املرأة، الطفل، الشباب(االهتمام بفئات اجتماعية معينة . ٢
 

، على فئات املرأة والطفل والشباب، إال أن ٢٠٠٥ احلكومي للحكومة التاسعة اليت تشكلت يف شباط         جركز الربنام 
 مليون دوالر ٥٠، اختذ جملس الوزراء قرارا بتخصيص ٢٧/١٠/٢٠٠٥فبتاريخ .  هذا الشأن كانت حمدودةقراراته يف

لبناء مدارس، كما اختذ العديد من القرارات اخلاصة بتخصيص مساعدات مالية، أو مشـاريع لـبعض اجلامعـات       
ة وزارية لوضع تصور شامل    ، على تشكيل جلن   ٩/٧/٢٠٠٥وكذلك صادق جملس الوزراء بتاريخ      . والفئات الشبابية 

كما قرر الس . لدعم األندية واالحتادات الشبابية، لكن مل يتم اإلفصاح عن اإلجراءات املتخذة من قبل هذه اللجنة
 .، إضافة االحتاد العام للمرأة الفلسطينية لعضوية اهليئة الوطنية ملكافحة الفقر١٤/٦/٢٠٠٥بتاريخ 

 
س الوزراء يف هذا الشأن الطابع اإلغاثي واالنتقائي، وابتعدت عن وضع القرارات   يف اإلمجال، غلب على قرارات جمل     

 .  أسس ومعايري عامة لتطوير القطاعات املختلفة، كالشباب واملرأة والطفلتضعاليت 
 

 :، عملت السلطة التنفيذية على ما يلياملستوى اخلارجيوعلى 
 
 تطوير أداء وفاعلية السلك الدبلوماسي) أ(

سة احلكومة اهلادفة إىل استكمال النظام الدبلوماسي، وتوحيد النظام املايل يف وزارة اخلارجية والسفارات ضمن سيا
الفلسطينية يف اخلارج، ومن أجل حتسني عالقات السلطة الوطنية بالدول الصديقة والشقيقة، اختذت السلطة الوطنية 

بشأن ) ٢٠٠٥(لسنة  ) ١٣(طة الوطنية قانون رقم     فقد وضعت السل  . خالل هذا العام عدة قرارات يف هذا الشأن       
السلك الدبلوماسي، الذي نظّم األحكام اخلاصة بالعمل الدبلوماسي الفلسطيين، واختصاصاته، واجلوانب اإلدارية            

كما قام رئيس السلطة الوطنية بإجراء عشرات التعيينات والتنقالت يف السـلك الدبلوماسـي       . واملالية اخلاصة به  
 .  وذلك دف وضع القانون أعاله موضع التنفيذالفلسطيين،

 
 

                                                
 . وتوفري األمن للمواطن راجع الفصل املتعلق بالسلطة القضائية يف هذا التقريرملزيد من املعلومات حول اإلجراءات املتخذة من السلطة الوطنية يف إطار تعزيز عمل السلطة القضائية ٧
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 القضايا السياسية) ب(

رغم أن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة كان من جانب واحد، إال أن السلطة الفلسطينية قامت بعـدد مـن                 
صدر جملـس  فقد أ. اإلجراءات، واختذت عددا من القرارات لتنظيم األوضاع القانونية واالستثمارية خالل هذا العام  

الوزراء بعض القرارات املتعلقة بالبنية التحتية واخلدمات العامة، والدفيئات الزراعية، واالستخدام املستقبلي للمناطق             
إضافة إىل تكليـف    . منطقة صناعية حسب قانون إدارة املدن الصناعية واملناطق احلرة        " إيرز"املخالة، واعترب منطقة    

الدويل بالوضع القانوين لألراضي املخالة، وأا سوف تبقى أراض حمتلـة وخاضـعة             وزارة اخلارجية بإعالم اتمع     
ولكن من ناحية عملية مل يتم محاية األموال العامة غري املنقولة اليت مت االنسحاب منها أو ما                 . التفاقية جنيف الرابعة  

 .طن يف هذه املناطق وسالمتهوجد فيها من ممتلكات، وتعرضت لكثري من التعديات، كما مل يتم حفظ أمن املوا

بسـبب تعنـت   بشأا لم حيصل أي تقدم ف، أما بالنسبة للقضايا السياسية األخرى اليت أوردا احلكومة يف برناجمها    
كما مل تقم سلطات    . اجلانب اإلسرائيلي، وعدم قيام اجلهات الدولية بأية ضغوط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي           

 ومل حيدث أي تقدم ملموس على ٨.سرى من سكان قطاع غزة واملناطق اليت انسحبت منهااالحتالل باإلفراج عن األ
 يف أراضي السـلطة     صعيد مل مشل العائالت الفلسطينية، أو تقليص التأثريات السلبية النامجة عن احلواجز اإلسرائيلية            

 .الوطنية

مل تستطع احلكومة   و. ة الوطنية الفلسطينية  اضي السلط بشكل عام، مل يطرأ أي تغير ملحوظ على الوضع العام يف أر           
احلالية تنفيذ كثري مما وعدت به يف بياا الوزاري الذي أعلنته عقب تشكيلها، ونالت على أساسـه ثقـة الـس                     

،  األساسية وأمهها السيادة    الدولة  متارس عملها يف ظل غياب مظاهر      ةمن الالفت أن احلكومة الفلسطيني    و. التشريعي
ويف  ، احلكـم ةمؤسسكما أن . البشرية واالقتصادية واالجتماعية عائق أساسي أمام التنميةالحتالل كحيث يستمر ا

 تكـريس لسـبيل   ، ال متلك مـن       الشاملة اليت يعاين منه اتمع الفلسطيين      ةضوء غياب االستقرار واألزمات البنيوي    
يس على أساس خطط وبرامج عمل ممنهجـة،       إال أن تتعاطى مع القضايا املختلفة مبنطق إدارة األزمات، ول          ،كمهاح

وذلك يف ضوء واقع دويل معقد يفرض بشكل مستمر حتديات جديدة، ويفرض يف أحوال كثرية تراجعا كـبريا يف                   
 .األساسية، اليت نص عليها القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينيةحقوق املواطن واحلريات جمال 

 
 
 

                                                
، وطالبته بالسعي من أجل العمل على اإلفراج عن املعتقلني من سكان قطاع غزة  لدى قوات ١٤/٨/٢٠٠٥ قد خاطبت جملس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ اهليئة كانت ٨

 .١٩٤٩عقاب انسحاا من القطاع، وذلك سندا ملا نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة للعام االحتالل اإلسرائيلي يف أ
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 ٩السياسات األمنية: ثالثاً
  
 

ضمن برنامج عملها للعام احلايل يف اال األمين، وعدت احلكومة بتعزيز سيادة القانون، وتـوفري األمـن للـوطن        
 .واملواطن، وتطوير بىن وهياكل األجهزة األمنية، وإاء مظاهر فوضى السالح، ووقف لغة التحريض والتعبئة السلبية

 
جهزة األمنية، كما عملت على حتديث بنية هذه األجهـزة،          عمليا، أصدرت احلكومة مجلة من القرارات لتنظيم األ       

كما عملت احلكومـة  . وذلك من خالل إحالة عدد من قادا كبار السن إىل التقاعد، وتعيني قادة جدد بدال منهم          
كمـا أصـدر   . على إجراء بعض التغيريات اهليكلية على هذه األجهزة، ووضعت العديد من التشريعات املتعلقة ا             

السلطة الوطنية عددا من القرارات واملراسيم، اليت أكدت على دمج كافة األجهزة األمنية الثمانية يف ثالثـة                 رئيس  
الشـرطة، واألمـن الوقـائي،      (أجهزة، هي جهاز األمن الوطين، وجهاز املخابرات العامة، وجهاز األمن الداخلي            

 ١٠).والدفاع املدين
 
ثة قوانني خاصة    ثال ٢٠٠٥وضعت السلطة الوطنية خالل عام      ،  األمنية جهزةألعلى صعيد تنظيم الوضع القانوين ل     و

  ١١.باألجهزة األمنية
 

 ، مهامه أداءفشل وزير الداخلية يف     ، أكدت   ٩٢٣/١/١٠اليت شكلها الس التشريعي بالقرار رقم       اللجنة  يذكر أن   
التعامل مع  كما أشارت اللجنة بأن . بناء املؤسسة األمنية وتوحيدها بشكل فعليإلعادةويف التأسيس لبداية صحيحة 

                                                
اهليئة : رام اهللا (تقرير حول حالة االنفالت األمين وضعف سيادة القانون يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية: ملزيد من التفصيل حول األجهزة األمنية والدور املنوط ا، راجع ٩

 ).٢٠٠٥نية املستقلة حلقوق املواطن، تشرين ثاين الفلسطي
 :ومن األمثلة األخرى على القرارات اليت صدرت يف الشأن األمين ١٠
 ، مجلة مـن   ١٠/٢/٢٠٠٥يف أعقاب االعتداءات اليت وقعت على مركز اإلصالح والتأهيل يف مدينة غزة وأدت إىل مقتل عدد من الرتالء فيه، أصدر رئيس السلطة الوطنية يف                          .١

 . القرارات الرئاسية اليت أحال فيها عددا من قادة األجهزة األمنية إىل التقاعد، وقبل استقالة البعض اآلخر منهم
، صادق رئيس السلطة الوطنية على تنفيذ حكم اإلعدام حبق عدد من املتعاونني مع سلطات االحتالل، حيث اشتركوا مع سلطات االحتالل يف قتـل بعـض                   ١٥/٢/٢٠٠٥يف   .٢

 . طننياملوا
 اهلادف إىل الدفع بعناصر شابة إىل قيادات األجهزة األمنية الفلسطينية، وإحالة العشرات من   ٢٠٠٥لسنة  ) ١٤(، أصدر وزير الداخلية واألمن الوطين القرار رقم         ٥/٣/٢٠٠٥يف   .٣

 . القيادات احلالية إىل التقاعد
 .ادة األجهزة األمنية يف الضفة الغربية، على تعيني عدد من ق٣/٤/٢٠٠٥صادق رئيس السلطة الوطنية بتاريخ  .٤
، قراراً يقضي مبعاملة املطاردين أسوة بزمالئهم يف األجهزة األمنية، وصرف مستحقام املالية، وإحلاقهم باألجهزة األمنية، وتسوية ٩/٤/٢٠٠٥أصدر رئيس السلطة الوطنية بتاريخ  .٥

 .، وشكل الرئيس جلنتني هلذا الغرض، واحدة يف الضفة الغربية، وأخرى يف قطاع غزةأوضاعهم، وحل مشكالم األمنية واالقتصادية واالجتماعية
 . ضابطاً من خمتلف الرتب العسكرية١١٥٠ل قرابة ، أن تطبيق قانون التقاعد مش١٩/٤/٢٠٠٥ذكرت وزارة الداخلية الفلسطينية واألمن الوطين يف بيان هلا يف  .٦
 .ملزيد من املعلومات راجع الفصل اخلاص بالسلطة التشريعية يف هذا التقرير ١١
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 وتداخل ، وتعدد القنوات واملرجعيات   ،فوضىالعتراه االرجتال و   من قبل اجلهات التنفيذية املختصة، ا      قضية املطلوبني 
 املذكورة اللجنةكما أكدت .  نتائج عمليةإىل تعميق األزمة وعدم التوصل إىل ما أدى ،يف الصالحيات واملسؤوليات

ـ مح و . وتقدمي املتورطني للعدالـة    ، وحماربة الفساد  واإلصالح، برامج التنمية    إجناز يف   س الوزراء قصور جمل  على ت ل
 حجب الثقـة عـن      بإجراءاتالبدء  وأوصت ب لسلطة التنفيذية مسؤولية التدهور األمين وفوضى السالح،        ا اللجنة
وبالتـايل، طالـب   . ألمن للمواطن ا تشكيل حكومة قادرة على حتقيق الوطنية والطلب من رئيس السلطة ة،احلكوم

وتعيني كوادر جديدة قادرة على ،  مهامهمأداء ونوام الذين فشلوا يف األمنية رؤساء األجهزة ةإقالالس التشريعي ب
 ١٢.القيام مبسؤولياا وفقاً للقانون

 
فظ األمن وفرض النظام    بشكل عام، ورغم كل القرارات واملراسيم اليت هدفت إىل تفعيل دور األجهزة األمنية يف ح              

           كمـا  . ، وتبعيتها، واملسئولني عنهااالعام، إال أنه ليس هناك ما يفيد استقرار حال هذه األجهزة، من حيث هيكليا
. ظلّت العالقة بني هذه األجهزة وجملس األمن القومي غري واضحة، سواء يف هيكلها، أو يف طبيعة الدور املنوط ـا        

األرض، وليس هناك ما يشري إىل اندماجها        مل تتوحد على     أا إال األمنية، األجهزةيد  وبالرغم من احلديث عن توح    
حملاسبة أفراد فاعلة  إجراءات لسلطة التنفيذيةكما مل تتخذ اجلهات املسؤولة يف ا. الفعلي يف ثالثة أجهزة باملعىن الدقيق

 .  االعتداء على املواطنني وممتلكامهذه األجهزة الذين ينتهكون القانون، ويستغلون مناصبهم ووظائفهم يف
 

فقد شهدت األراضي الفلسطينية    . وعلى صعيد أداء هذه األجهزة، يالحظ أا أخفقت يف عملها بصورة غري مقبولة            
إذ قُتل . السواءمجلة من مظاهر االنفالت األمين وعدم احترام القانون، امتدت لتشمل حياة املواطنني وممتلكام على   

، "شـرف العائلـة   " أو على خلفية      مواطناً على خلفية الثأر أو التعاون مع سلطات االحتالل         ١٧٦ل عن   ما ال يق  
كمـا  .  ووقعت عشرات حوادث اخلطف حبق عدد من املواطنني واألجانب، بعضهم مسئولون يف األجهزة األمنية             

 وممتلكام، وعلـى املؤسسـات   لنيواملسئومجلة كبرية من اجلرائم واالنتهاكات واالعتداءات على املواطنني       وقعت  
 أو حبـق اجلهـات   ١٣هذه اجلـرائم، حبق مرتكيب الكافية قانونية الوقائية وال جراءاتاإل  اختاذ الرمسية واخلاصة، دون  

املقصرة يف أداء واجبها يف مالحقة املسؤولني عنها، وحىت دون اإلعالن عن اختاذ أية خطوات يف سبيل الكشف عن                   
 ١٤.سبتهماملسؤولني عنها، وحما

 
 

                                                
 .ملزيد من التفاصيل، راجع األداء الرقايب للمجلس التشريعي يف هذا التقرير ١٢
اهليئـة  : رام اهللا ( االنفالت األمين وضعف سيادة القانون يف أراضي السلطة الوطنيـة الفلسـطينية  تقرير حول حالة: ملزيد من التفصيل حول حاالت االنفالت األمين، راجع   ١٣

 ).٢٠٠٥الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، تشرين ثاين 
 األمين يف مناطق السلطة الوطنية، يف حني طالب من أفراد العينة غري راضني عن الوضع% ٨٨,٥، أن ١١/١٠/٢٠٠٥كشف استطالع للرأي أعدته اهليئة العامة لالستعالمات بتاريخ  ١٤

من أفراد العينة أن املسؤول الرئيسي عن حالة االنفالت % ٤٩,٢من مجهور املستطلعني، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة قادرة على ضبط الوضع الداخلي الفلسطيين، ورأى % ٦٠,٣
 .وطنيةاألمين اليت تشهدها األراضي الفلسطينية تقع على السلطة ال
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 السياسات املالية للسلطة التنفيذية: رابعا
 
 

، أن خطتها املالية تقوم على      ٢٣/٢/٢٠٠٥أعلنت احلكومة الفلسطينية اليت عرضت على الس التشريعي بتاريخ          
وقد جاء  . ٢٠٠٥ أيلول   -٢٠٠٤أساس مواصلة تنفيذ خطة اإلصالح املايل، عن الفترة املمتدة ما بني شهر أيلول              

طة اإلصالح املذكورة، على الصعيد املايل، أن احلكومة سوف تستمر يف جهودها املبذولة من أجـل إنشـاء    يف خ 
نظام رقابة مالية حديث وفق أفضل املمارسات الدولية، واإلستمرار يف اجلهود املبذولة لتطوير شـفافية عمليـات    

ملؤسسات العامة وحماربة الغش، وضمان الشفافية يف السلطة الوطنية املالية، واختاذ خطوات فعلية ملعاجلة الفساد يف ا
أعماهلا، وخصوصا يف مسألة شراء اللوازم العامة، وتأسيس نظام تقاعد حديث وقادر على االستمرارية من الناحية              

، وإصدار ٢٠٠٥املالية، وتطوير النظام الضرييب، والبدء يف تطبيق قانون ضريبة الدخل املعدل اعتبارا من بداية عام              
 .التشريعات اليت ستساهم يف اإلصالح املايل

 
قد ألغيـت موازناـا   وأنه مت بالفعل دمج بعض اهليئات يف الوزارات ذات العالقة، إىل  تشري املوازنة العامة للسلطة     

  . ومت تضمني موازناا يف موازنة الوزارات املعنية،كمراكز صرف مستقلة يف املوازنة
 

، وألغيت إمكانيات الصرف     الوطنية  العمليات املالية، فتم توحيد معظم مداخيل السلطة       دت وزارة املالية  وحفعليا،  
خارج نطاق املوازنة، مبا يف ذلك النفقات اخلاصة مبؤسسة الرئاسة، حيث جرى تقليص ملحوظ يف النفقات التشغيلية 

مركزة كافة األموال العامة املقدمة من       كما متت    .٢٠٠٥ وفقا لألرقام الواردة يف املوازنة العامة لعام         ،لية هلا يوالتحو
توحيد األنظمة احملاسبية ، وكذلك  وعدم صرفها اال مبوجب قانون املوازنة العامة،الدول املاحنة عن طريق وزارة املالية

قارير ن وزارة املالية من نشر ت     لكتروين، األمر الذي مكّ   إ وربط هذه األنظمة بشكل      ،بني قطاع غزة والضفة الغربية    
 .تسديد جزء من مستحقات اهليئات احمللية من الضرائب والرسوم، وتفصيلية عن األداء املايل وفق معايري عاملية

 
فقد أصدرت  . وعلى املستوى التشريعي املايل، أصدرت السلطة الوطنية ونشرت العديد من القوانني ذات العالقة            

ن مهنة تدقيق احلسابات، وقانون األوراق املالية، وقانون هيئـة         خالل هذا العام قانونا خاصا بالتقاعد العام، وقانو       
سوق رأس املال، وقانون الكسب غري املشروع، وقانون معدل لقانون اللوازم العامة، وقانون ديوان الرقابة املاليـة         

 . واإلدارية
 

بيق قانون ضـريبة الـدخل   ويف إطار تطوير النظام الضرييب، عملت وزارة املالية يف السلطة الوطنية على نشر وتط   
وأصدرت العديد من األنظمة التنفيذية اخلاصـة       .  يف بدايات هذا العام    ٢٠٠٤لسنة  ) ١٧(الفلسطيين اجلديد رقم    

 . ذا القانون
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لكن يف املقابل، يسجل على السياسات املالية للسلطة التنفيذية العديد من األخطاء، منها التأخر يف تقدمي املوازنـة   
 للمجلس التشريعي مدة تزيد عن أربعة شهور ونصف، حيث قُدمت هذه املوازنـة بتـاريخ                ٢٠٠٥عام  العامة ل 

، تـنص   ١٩٩٨لعام  ) ٧(قانون تنظيم املوازنة العامة رقم       من   )٣١(من املادة   ) أ(الفقرة  ، علما أن    ١٦/٣/٢٠٠٥
 ٢٠٠٥يذكر هنا أيضا، أن عام . م من كل عا١/١١على تقدمي املوازنة قبل شهرين من بداية السنة املالية، أي قبل  
، واليت من املفترض أن تكون تقدمت ا قبل         ٢٠٠٦انتهى ومل تقدم السلطة التنفيذية املوازنة العامة املقترحة لعام          

١/١١/٢٠٠٥. 
 

ال وعلى الرغم من أن جملس الوزراء اختذ عدداً من القرارات واإلجراءات املتعلقة بالشأن الوظيفي واخلدمة املدنية، إ                
كما أن الترقيات . أن مشكة التضخم الوظيفي ال زالت قائمة، وال زال جزء كبري من املوازنة يذهب لسداد الرواتب

يف األجهزة املدنية والعسكرية، اليت يترتب عليها زيادة اإلنفاق على بند الرواتب يف املوازنة العامة، ال زالت منوطة                  
 . الواضح أا تتم وفق إجراءات قانونية سليمةبأكثر من جهة يف السلطة الوطنية، ومن غري

 
 

 السياسات التشريعية للسلطة التنفيذية: خامسا
 
 

 قتراح مشروعات القوانني وتقدميها إىل الس التشريعي،ا  صالحيةلسلطة التنفيذيةلمبوجب القانون األساسي، 
بوضع التشريعات الثانوية سلطة التنفيذية الكما ختتص . إصدار القوانني ونشرها يف الوقائع الفلسطينيةوصالحية 

يف إصدار السلطة الوطنية هذا إضافة إىل صالحية رئيس ). اللوائح وأاألنظمة (الالزمة لتنفيذ أحكام القوانني 
 . يف األحوال اليت ال يكون فيها الس التشريعي منعقداً،مراسيم بقوانني

 
 تقدمي مشاريع قوانني للمجلس التشريعي .١
 

 قدم جملس الوزراء، ت٢٣/٢/٢٠٠٥طار تنفيذ احلكومة لربناجمها احلكومي املقر من الس التشريعي بتاريخ يف إ
بعضها و ،بعضها قُبل باملناقشة العامة . مبا ال يقل عن عشرة مشاريع قوانني إىل الس التشريعي٢٠٠٥خالل عام 

  تلك املتعلقةاريع أهم هذه املشمن . إلبداء الرأي السأُقر بالقراءة األوىل، وبعضها اآلخر أحيل للجان املختصة يف
تقدمي مشاريع ب  تقم السلطة التنفيذيةومع ذلك، مل .مبجلس األمن القومي، والشرطة الفلسطينية، واألمن الوطين

 املنظمة  أو١٥القوانني اليت نص عليها القانون األساسي، كتلك املنظمة لعمل املؤسسات العامة يف السلطة التنفيذية،
 .ة غري املشروعة املنافسملوضوعات

 
                                                

 : ...خيتص جملس الوزراء مبا يلي: " على ما يلي٢٠٠٣من القانون األساسي الفلسطيين لعام ) ٦٩(ادة تنص امل ١٥
 ".نها بقانون إنشاء أو إلغاء اهليئات واملؤسسات والسلطات أو ما يف حكمها من وحدات اجلهاز اإلداري اليت يشملها اجلهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل م-أ-٩ 
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 ١٩٦

 إصدار القوانني ونشرها . ٢
 
 نــدار القوانيــإص) أ

لكن يف املقابل، ظلت . قانونا) ١٦(إصدار  ٢٠٠٥ خالل عاميف إطار اإلجراءات املتخذة لتعزيز سيادة القانون، مت 
 فعلى سبيل املثال، أحيل .١٦لوطنية منذ سنوات ستة مشاريع قوانني دون إصدار، رغم أا حمالة إىل رئيس السلطة ا

، ومشروع قانون اهليئة العامة ٩/٤/٢٠٠٠ إىل رئيس السلطة الوطنية مشروع قانون التشكيالت اإلدارية بتاريخ
وبالرغم من أن القانون . إال أن هذه القوانني مل تصدر فعال لغاية اآلن، ٧/١٢/١٩٩٧بتاريخ الفلسطينية للبترول 

 يوما على إحالتها إىل رئيس السلطة ٣٠ بعد مضي مدة ترب أن هذه القوانني تصبح مصدرة حكمااألساسي يع
الوطنية، دون أن يصدرها فعال أو يعيدها إىل الس التشريعي، إال أن هذه القوانني مل تنشر يف الوقائع الفلسطينية 

  ١٧.حىت اآلن
 
 )ينيةالوقائع الفلسط(نشر القوانني يف اجلريدة الرمسية ) ب

إجراًء إدارياً، ولكنه ذو مضمون تشريعي، وذلك من ) الوقائع الفلسطينية(يعترب نشر القانون يف اجلريدة الرمسية 
إذ ال يصبح القانون نافذا إال بعد نشره يف اجلريدة الرمسية للدولة، مباشرة أو بعد . أجل حتقيق قرينة العلم بالتشريع

 .فترة حمددة
 

 خالل هذا شر القوانني، يالحظ أن هناك تقدما ملحوظا يف نشر القوانني يف اجلريدة الرمسيةعلى املستوى العملي لن
 عملت السلطة التنفيذية ١٨ جملس الوزراء بتسريع نشر القوانني يف اجلريدة الرمسية،اهليئةففي أعقاب مطالبة . العام

 ونشرت مئات من ٢٠٠٥،١٩اية العام حىت ) الوقائع الفلسطينية(على إصدار تسعة أعداد من اجلريدة الرمسية 
األعمال التشريعية والقرارات اإلدارية، على الرغم من أن بعض هذه األعداد يضم قرارات وقوانني صدرت يف العام 

٢٠٠٤ . 
 

من مكان طباعتها يف قطاع غزة ) الوقائع الفلسطينية(لكن يف املقابل، ظلت مشكلة تأخر وصول اجلريدة الرمسية 
لغربية، وأحيانا لعدة شهور، قائمة، مما حيول دون حتقيق الغرض األساسي من نشر التشريعات يف إىل الضفة ا

 .اجلريدة الرمسية، وهو إثبات قرينة العلم

                                                
 .تنظيم متلك األجانب العقارات، اهليئة العامة الفلسطينية للبترول، التشكيالت اإلدارية، أمانة القدس، مكافحة التدخني، والدين العام: وهي حول املوضوعات التالية ١٦

رارها من الس التشريعي الفلسطيين خالل ثالثني يوما من تاريخ إحالتها إليه، وله يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانني بعد إق:"  من القانون األساسي على أنه٤١/١ نصت املادة  ١٧
وملزيد من التفصيل عن هذه القوانني، ميكـن       ". أن يعيدها إىل الس خالل ذات األجل مشفوعة مبالحظاته وأسباب اعتراضه، وإال اعتربت مصدرة، وتنشر فوراً يف اجلريدة الرمسية                  

 .٢٤، ص)٢٠٠٥فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيين، : رام اهللا" (سياسة احلكومة يف نشر القوانني يف الوقائع الفلسطينية"  مقال بعنوانمعن إدعيس،: راجع
 ).الوقائع الفلسطينية(ينية  رئيس الوزراء الفلسطيين بضرورة اإلسراع يف نشر القوانني واألنظمة يف اجلريدة الرمسية للسلطة الوطنية الفلسطاهليئة، طالبت ٢٨/٤/٢٠٠٥بتاريخ  ١٨
 . من جملة الوقائع الفلسطينية٦٠-٥٢األعداد  ١٩
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  نشر القوانني يف وسائل اإلعالم)ت
 أن اجلريدة   ال يعترب النشر يف اجلريدة الرمسية كاف إلعالم املواطن بالقانون ومبا يفرضه عليه من التزامات، وخاصة               

الرمسية ال يعلم ا سوى القانونني وذوي العالقة املباشرة، واملقصود منها توفر قرينة العلم يف حق كافة املواطنني من 
وهذا يفرض على السلطة التنفيذية أن تعمد إىل نشر القوانني يف وسائل اإلعالم املختلفة . أجل تطبيق القانون عليهم

 . عالم املختلفة من أجل إعالم املواطن مبا سيطبق عليه من قواننيكالصحف احمللية ووسائل اإل
 
 )قرارات تنفيذية، لوائح تنفيذية(اإلجراءات التنفيذية للقوانني  .٣
 

وضعها موضع التطبيق، وإصدار و  العمل على تنفيذ القوانني، خططهاة ضمناملتعاقبالفلسطينية احلكومات وضعت 
قد وضعت عشرات اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانني الصادرة، إال أن ذلك مل  و.ا هل الالزمةاللوائح التنفيذية

يعتمد، يف الغالب، على سياسة عامة ومدروسة يف تنفيذ القوانني، ووضع اللوائح والقرارات التنفيذية الالزمة هلا، 
نفيذية للقوانني غائبة، ومل وظلت النسبة األكرب من التشريعات الت. بقدر ما اعتمد على سياسة عشوائية وعفوية

فبعضها تضمن . هذا باإلضافة إىل املشكالت القانونية اليت تضمنتها تلك األعمال التنفيذية. تصدر حىت اآلن
أحكاماً خمالفة للقانون، وبعضها مل يسهم كثريا يف تطبيق القوانني اليت صدرت تنفيذا هلا، وبعضها تضمن نصوصاً 

فمثال، مل تعاجل الالئحة التنفيذية لقانون  . تضيف أي حكم جديد يسهل تنفيذه، والمكررة ملا جاء يف القانون
 .املعاق كافة املسائل اليت تيسر تطبيق قانون املعاق، ومل تصدر اللوائح الالزمة لتنفيذ قانون السلطة القضائية

 
 يــس التشريعـــ على ال"القرارات بقانون"رض ــع. ٤
 

 يف حاالت الضرورة اليت ال حتتمل ، لرئيس السلطة الوطنيةاملعدل القانون األساسي من )٤٣(ملادة مسحت ا
عرض هذه ، شريطة أن يتم ة القانوننعقاد الس التشريعي، أن يصدر قرارات هلا قوا فتراتيف غري و ،التأخري

ات، وإال زال ما كان هلا على الس التشريعي يف أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرار ،"القرارات بقوانني"
القرار "أصدر رئيس السلطة الوطنية عشرات األعمال التشريعية من نوع على املستوى العملي، . ة القانونمن قو
لنيل  القوانني بعرض هذه  تقم السلطة التنفيذيةملحىت اآلن لكن  ٢٠،منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية" بقانون
 تزال تعمل مبوجبها، على الرغم من أن املادة املذكورة من القانون األساسي تنص ي، وال الس التشريعموافقة

على زوال أي أثر هلذه القوانني، طاملا مل تقر من الس التشريعي، األمر الذي يشكل خمالفة مستمرة خالل عام 
٢٠٠٥ .  

 
 
 

                                                
 .، ومل يعرض أغلبها على الس التشريعي٢٠/١/١٩٩٦ يف قبل قيام الس التشريعي الفلسطيينعن الرئيس عرفات صدرت " قانون" عمل قانوين أطلق عليها إسم ٢٣ هناك  ٢٠
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 استنتاجات وتوصيات: خامتة
 
 

 استنتاجات

يف أراضي السـلطة الوطنيـة    األمين واالجتماعي واملايل والتشريعي     وضع  حوظ على ال  عامة، مل يطرأ تغير مل    بصورة  
فلم تستطع احلكومة احلالية تنفيذ برناجمها احلكومي الذي نالت ثقة الس التشريعي على أساسـه يف                 . الفلسطينية

ادت مظاهر ضـعف سـيادة   فقد ز. يف جمال السياسة الداخلية واخلارجية   وأ يف اال األمين،     سواء،  ٢٢/٢/٢٠٠٥
القانون يف أراضي السلطة الوطنية بشكل مفرط خالل هذا العام، وتفاقمت احلالة عندما تعرض الكثري من املسؤولني            

وزاد من حدة . يف السلطة الوطنية إىل االغتيال أو االختطاف، ووقعت العديد من االعتداءات على املؤسسات الرمسية
كما بقيت اجلهود احلكومية الرامية إىل تعزيـز        . اءلة وحماسبة فعلية للمسؤولني عنها    هذه االعتداءات عدم وجود مس    

 . سلطة القضاء يف الفصل يف الرتاعات ومكافحة الفساد، حمدودة

وعلى الرغم من قيام السلطة الوطنية بالعديد من اإلجراءات اهلادفة إىل تعزيز العمل الدبلوماسي فيها، إال أن اجلمود            
 تقدم سياسي بالنسبة لكافة املسائل العالقة مع االحتالل، كما مل تفلح اجلهات الدولية املتعـددة يف                 غلب على أي  

 . حتريك املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

وبالرغم من اإلجراءات املتخذة من قبل السلطة الوطنية يف إطار احلد من التوظيف وزيادة نسبة مسامهة التحصيالت   
زنة العامة، إال أن املشكالت النامجة عن زيادة األموال املنفقة على الرواتب واألجـور يف السـلطة               الداخلية يف املوا  

 .الوطنية، واعتماد املوازنة العامة للسلطة الوطنية بشكل أساسي على املساعدات اخلارجية، ال تزال قائمة

الية واألمنية والتشريعية، وقد جنح يف بشكل عام، وعد جملس الوزراء بالعديد من خطوات اإلصالح يف السياسات امل        
 .تنفيذ بعضها، لكن الصفة العامة غلب عليها التقصري يف معظم اخلطوات الضرورية

 
 توصيات

 
، ودفعها باجتاه القيام باإلجراءات الكفيلة بتمكني املـواطنني مـن           السلطة التنفيذية من أجل حتسني أداء     ومما سبق،   

 : مبا يلياهليئة، توصي احلصول على حقوقهم
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 يف إطار البنية العامة للسلطة التنفيذية
ضرورة العمل على وضع الدراسات الالزمة لبيان األسلوب األمثل إلدارة القطاعات العامة يف السلطة الوطنية،                .١

، أو إدارة عامـة     )وزارة(وحتديد فيما إذا كان األسلوب األمثل إلدارا هو من خالل إدارة عامـة مركزيـة                
 .، أو إدارة هذه القطاعات من خالل نظام االمتياز العام)مؤسسة عامة (المركزية

ضرورة وضع اإلجراءات اهلادفة إىل تنفيذ ما جاء يف خطة اإلصالح احلكومية، إلصالح أوضاع السلطة الوطنية               .٢
 .التنفيذية والقضائية والتشريعية: بكافة فروعها

 
 يف إطار السياسات العامة للسلطة التنفيذية

االقتصادية، وذلـك بعـدة   ملواطنني االتخفيف من معاناة  على ٢٠٠٦التركيز يف سياسة احلكومة لعام    ة  ضرور .١
ـ و، االتصاالتختفيض أسعار وة، عقولممدروسة و نقل تعرفهوضع وتطبيق   وسائل، منها      موحـدة هوضع تعرف

ذلك وضع اإلجراءات اإلدارية   واحملروقات يف كافة أراضي السلطة الوطنية، وك        ألسعار الكهرباء واملياه   ومعقولة
 .من االعتداءات اإلسرائيليةتعويض املتضررين والقانونية الالزمة ل

ضرورة أن حترص السلطة التنفيذية على تنفيذ السياسات العامة اليت تضعها يف ااالت املختلفـة اإلقتصـادية                .٢
 .واملالية واألمنية والتشريعية

 أمهية خاصة لتطوير وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيين، علـى          ٢٠٠٦ام  ضرورة أن تويل احلكومة يف برناجمها لع       .٣
 %. ٥٢، خصوصا وأن فئة األطفال يزيد جمموعها عن مستوى التشريع واملمارسة

 
 يف إطار السياسة األمنية للسلطة التنفيذية

 .  واألمان للمواطن وتوفري األمن ضرورة وضع خطة جادة وشاملة لفرض سيادة القانون يف أراضي السلطة الوطنية. ١
ضرورة توضيح مرجعية األجهزة األمنية بشكل واٍف، مبا يشمل عالقاا مع بعضها البعض، والصالحيات املنوطة     . ٢

 . بكل منها
 ، كل جهاز وبراجمه التطويرية    وأهداف وهياكلها التنظيمية مبا يتطابق      األمنية األجهزة صياغة مهام    إعادةضرورة  . ٣
 .األجهزةلسيطرة على املوارد البشرية واملالية هلذه يضمن االذي شكل وال
ضرورة وضع األساس القانوين الواضح لس األمن القومي، مبا يشمل تكوينه، وصالحياته، وتبعيته، وعالقتـه               . ٤

 . ، واألجهزة األمنيةباجلهات الرمسية املختلفة، كرئيس السلطة الوطنية، ووزارة الداخلية
 التشريعات الالزمة لتنظيم عمل األجهزة األمنية املختلفة، وحتديد صالحيات كل منـها   وضعاستكمال  ضرورة  . ٥

 . تهومرجعي
ضرورة وضع برنامج شامل يهدف إىل تكوين ثقافة قانونية وأمنية ألفراد األجهزة األمنية، مبا يف ذلك تطـوير                  . ٦

 .التشريعات النافذة املفعولمعرفة أفراد األجهزة األمنية بالصالحيات القانونية املنوطة م، و
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 للسلطة التنفيذية يف إطار السياسة املالية
ضرورة االستمرار يف حتسني نسبة اإليرادات الداخلية يف املوازنة العامة للسلطة الوطنية، والتقليل من االعتمـاد             .١

 .على املساعدات اخلارجية
 نسبة النفقات املخصصة للرواتب من املوازنـة        ضرورة وضع اإلجراءات الالزمة للحد من االرتفاع املتزايد يف         .٢

ويف هذا الصدد، من الضروري وضع اإلجراءات الالزمة لضبط التعيينات والترقيات يف            . العامة للسلطة الوطنية  
 .، وتطبيق أسس عامة ومتساوية بني املواطنني يف التعني يف الوظيفة العامة والترقي فيهاالوظيفة العامة

 .حكام قانون تنظيم أعمال املوازنة، ومنها موعد تقدمي املوازنة السنوية بأمضرورة االلتزا .٣
 

 يف إطار السياسة التشريعية للسلطة التنفيذية
 يف الوقـائع    نشر القـوانني  و التزام احلكومة بتقدمي مشاريع القوانني اليت نص عليها القانون األساسي،         ضرورة   .١

اإلجراءات الالزمة لوضع القوانني اليت أصبحت سـارية موضـع    اختاذ  و،  معقولة ضمن فترة قانونية     الفلسطينية
 إضافة إىل ضـرورة  .على الس التشريعي) القرارات بقوانني (التنفيذ، والتسريع يف عرض كافة القوانني املؤقتة        

طاع ، من ق  )الوقائع الفلسطينية (وضع احللول املالئمة لتفادي التأخر يف وصول اجلريدة الرمسية للسلطة الوطنية            
 .غزة إىل الضفة الغربية

ضرورة عرض التشريعات املؤقتة، اليت صدرت عن رئيس السلطة الوطنية، على الس التشـريعي والسـري يف               .٢
 .تشريعها باإلجراءات املعهودة

ضرورة وضع األنظمة واللوائح التنفيذية لكافة القوانني الصادرة، ووضع دليل خاص بآلية سـن التشـريعات                 .٣
 .واننيالثانوية للق
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االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطنني 
الفلسطينيني وأثرها على أداء أجهزة السلطة 

 الوطنية الفلسطينية 
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 ٢٠٢ 
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 وأثرها على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية  االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطنني الفلسطينيني
 
 

 مقدمــــة
 
 

 بآمال وتطلعات لتحقيق انفراج سياسي، إثر االنتخابات الرئاسية الفلسطينية ٢٠٠٥ عام  الفلسطينيوناستقبل
 إال أن التطورات السياسية مل تتجه حنو . للسلطة الوطنية الفلسطينية، وانتخاب رئيس جديد٩/١/٢٠٠٥بتاريخ 
 ووضع حد تلةإاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية احملاملنشود حبدوث االنفراج السياسي، الوضع 

، واحترام القانون الدويل واحلقوق النتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيين من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
 . مصريهتقرير الشعب الفلسطيين يف املشروعة للشعب الفلسطيين، وعلى رأسها حق 

 
ملعاهدات الدولية، ما زال املواطن ورغم أن هناك العديد من النصوص القانونية اليت حتمي اإلنسان يف املواثيق وا

الفلسطيين، وبالتأكيد الشعب الفلسطيين مبجموعه، يعاين يوميا من مجلة من االنتهاكات الصارخة حلقوقه 
 يف انتهاك صارخ للقانون الدويل اإلنساين ومواثيق األساسية، واليت متارس ضده من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي

 املزيد من االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطن يف أراضي السلطة الوطنية ٢٠٠٥ام فقد شهد ع. حقوق اإلنسان
وقامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باقتحامات متفرقة . الفلسطينية، واليت استهدفت املدنيني الفلسطينيني وممتلكام

 . زاد من معاناة املواطن اليوميةوفرض إجراءات خنق وحصار، مما ومتكررة، ملناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،
وقد سبق ذلك خالل سنوات االنتفاضة اخلمس، تدمري البنية التحتية واملؤسساتية الفلسطينية، بشكل أضاف أعباء 
جديدة على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية للقيام مبهامها وتقدمي اخلدمات املنوطة ا، وإعادة بناء هياكلها 

 .املتضررة
 

، ومع استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطن الفلسطيين، تنفيذ احلكومة اإلسرائيلية ٢٠٠٥م شهد عا
.  االنتشار من أربع مستوطنات يف مشال الضفة العربيةةمن قطاع غزة، وإعاد" خطة االنفصال أحادي اجلانب"لـ

، وخلق وقائع جديدة على األرض ولكن مقابل االنسحاب من غزة، شهدت الضفة الغربية تكريسا لالحتالل
، وسياسة اإلغالق، والعقاب اجلماعي، وهدم املنازل، وجتريف اجلدار الفاصلبتوسيع املستوطنات، واستمرار بناء 

كما استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي باقتراف املزيد من االنتهاكات حبق الفلسطينيني، ومنها . األراضي
 حالة احلصار وتقييد حركة املواطنني وتنقالم، رواملعاملة الالإنسانية، واستمرااالعتداء على احلياة والكرامة 

والسيطرة على كافة املعابر واملنافذ احلدودية، وعزل املناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، منع عشرات اآلالف 
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فمنذ اندالع انتفاضة . ينيمن العمال من الوصول إىل أماكن عملهم يف إسرائيل، واستمرار اعتقال آالف الفلسطين
، بلغ عدد القتلى من املدنيني الفلسطينيني حوايل ٣١/١٢/٢٠٠٥، وحىت تاريخ ٢٨/٩/٢٠٠٠األقصى يف 

طفالً، وحنو )٣٠١(أسرية، و) ١١٦(أسريا، منهم )٩٢٠٠(وأكثر من ١جرحيا) ٥٦٠٠٣(، و)٤٠٤٣(
إدارة السجون اإلسرائيلية يف تقدمي أسري مريض، متاطل )١٠٠٠( منرمعتقل إداري دون حماكمة، وأكث)١٠٠٠(

 يف ممارسة أعمال ٢٠٠٥ كما استمرت قوات االحتالل خالل عام ٢.العالج أو العمليات اجلراحية الالزمة هلم
مواطنا نتيجة تلك ) ٦٥( ، واستهداف الناشطني الفلسطينيني، حيث اغتيل"االغتياالت"القتل خارج نطاق القانون 

لفصل بإيجاز ملخص ألبرز االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني ويستعرض هذا ا. ٣العمليات
 .٢٠٠٥على مدار عام 

 
 

إن الظروف السياسية واالقتصادية اليت مير ا الشعب الفلسطيين عامة، تعد ظروفا قاهرة للتنمية يف ظل استمرار 
طينية املختلفة، مبا فيها القطاعات احليوية وأدت إىل إضافة املزيد من األعباء على القطاعات الفلساالحتالل، 

كما سامهت االنتهاكات اإلسرائيلية املتمثلة يف تدمري مقرات السلطة، واقتحام املناطق املسماة . كالصحة والتعليم
 الزي العسكري ومحل السالح، يف تدهور الوضع األمين، وإعاقة ء، ومنع قوات األمن الفلسطيين من ارتدا)أ(

يف األراضي وسيادة القانون ة الفلسطينية يف السيطرة على األوضاع األمنية، وفرض النظام العام جهود احلكوم
 . الفلسطينية احملتلة

 
 حلقوق املواطن الفلسطيين يف تقريرها اإلسرائيليةتتناول االنتهاكات إن اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، 

على حقوق املواطنني اليت ضمنتها االتفاقيات واملواثيق الدولية بشكل مباشر، ، نظرا لتأثري تلك االنتهاكات السنوي
إضافة إىل تأثري تلك االنتهاكات بصورة مباشرة على أداء وقدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على القيام باملهام 

لباب أا تناولت االنتهاكات وال تدعي اهليئة يف هذا ا. والواجبات املوكلة إليها، ومحاية حقوق املواطن الفلسطيين
اإلسرائيلية وأثرها على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية بصورة شاملة ومفصلة، إال أننا رأينا التركيز على بعض 

وملن أراد االستزادة . اجلوانب اليت متس مباشرة حقوق املواطن الفلسطيين وقدرته على االستمرار والعيش والكرمي
ت اإلسرائيلية بشكل مفصل الرجوع إىل املؤسسات احلقوقية الفلسطينية املختصة برصد حول موضوع االنتهاكا

 . االنتهاكات اإلسرائيلية وتوثيقها على مدار العام
 
 

                                                
 http://www.moh.gov.ps  ٤/١/٢٠٠٦تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية نشر على الصفحة اإللكترونية للوزارة بتاريخ  ١
 http://www.mod.gov.ps األسرى واحملررين منشور على موقعها االلكتروين تقرير لوزارة شؤون ٢
 .٣١/١٢/٢٠٠٥ تقرير صادر عن مركز املعلومات الوطين الفلسطيين يف اهليئة العامة لالستعالمات، نشر على الصفحة اإللكترونية للمركز الصحايف الدويل بتاريخ  ٣

http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/arabic/studies/details.asp?name= 

http://www.moh.gov.ps
http://www.mod.gov.ps
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/arabic/studies/details.asp?name
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 ل األولــالفص  
 
 نتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطنني الفلسطينينياال 
 
 

، وأبرز االنتهاكات اإلسـرائيلية     ١٩٦٧حملتلة عام   يعرض هذا الفصل بإجياز الوضع القانوين لألراضي الفلسطينية ا        
، حيث يركّز على االعتداء على احلـق يف احليـاة، االسـتيطان             ٢٠٠٥حلقوق املواطنني الفلسطينيني خالل عام      

، احلصار واإلغالق وتقييد احلريات،  وهدم املنازل واملمتلكـات    اجلدار الفاصل واعتداءات املستوطنني، االعتقال،    
   .ةالفلسطيني

 
 
 الوضـع القانونـي لألراضـي الفلسطينيـة: أوالً

 
 

الحتالل عسكري متواصل   " قطاع غزة والضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية       "ختضع األراضي الفلسطينية احملتلة     
بشأن وعليه، فإنّ أحكام القانون الدويل اإلنساين، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة  . ١٩٦٧من قبل إسرائيل منذ عام      

 . احملتلةة، تنطبق على األراضي الفلسطيني١٩٤٩محاية املدنيني يف زمن احلرب لعام 
 

تـوفري احلمايـة لضـحايا    إىل  الرابعة بشكل خاص، جنيف واتفاقية  بشكل عام،  القانون الدويل اإلنساين  يهدف  
 ليست مطلقة االحتاللدولة : "أنّفاتفاقية جنيف تؤكّد على  .األراضي احملتلةاملدنيني يف  للسكان  وحتديداً،احلروب

أن تراعي عليها  القوة أو اإلجراءات أو السياسات يف إدارا لألراضي احملتلة، وجيب ن ما تشاء ماستخدامدين يف يلا
محياة و إىل أقصى حدال تغري من الوضع القانوين لتلك األراضيأ و،مصاحل السكان املدنيني ومحاية ممتلكا ."  

 
 اإلسرائيلية على االدعاء بأنّ أحكام القانون الدويل اإلنساين، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، ال تنطبق  دأبت احلكومة 

 أحكام االتفاقية ال تتمتع بالسمو واألفضلية على القـانون          أنّ ، حبجة ١٩٦٧على األراضي الفلسطينية احملتلة عام      
 القانوين حقيقة االنطباقيغير من عتراف اإلسرائيلي هذا مل إالّ أنّ عدم اال .٤اإلسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية

                                                
تقرير املنسق اخلاص بوضع حقوق اإلنسان يف :  حول احلجج اإلسرائيلية للتهرب من تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية املدنيني يف زمن احلرب والرد عليها، راجع ٤

: موقع اإلنترنت(، ٤/١٠/٢٠٠١مم املتحدة، والصادر بتاريخ ، املقدم للجنة حقوق اإلنسان التابعة لأل١٩٦٧ احملتلة عام ةاألراضي الفلسطيني
unid/nsf.rwb/w/int.reliefweb.www.( 
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 وهو األمر الذي أكّده اإلعالن الصادر عن مؤمتر         . يف شيء  الفلسطينية احملتلة األراضي   جنيف الرابعة على     التفاقية
جاء فيه  ، وقد   ٥/١٢/٢٠٠١األطراف السامية املتعاقدة علي اتفاقية جنيف الرابعة، والذي عقد يف جنيف بتاريخ             

إن الدول املتعاقدة تعبر عن عميق قلقها من تدهور الوضع اإلنساين للمدنيني، وخاصة األطفـال يف األراضـي     "..
إجياد مراقبني دوليني حمايدين يف األراضي الفلسطينية احملتلة، للتأكّد من       "كما ودعا اإلعالن إىل     ".  احملتلة ةالفلسطيني

 ".تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة
 

ا أنّ حالة احلرب أو االحتالل ال يعفيان الدولة احملتلة من مسؤولياا يف احترام حقوق اإلنسان يف األراضي اليت   كم
ومبا أنّ إسرائيل، الدولة احملتلـة،      . حتتلها، خاصةً إذا كانت الدولة احملتلة طرفاً تعاقدياً يف اتفاقات حقوق اإلنسان           

: ، والثاين١٩٦٦اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام : طرف تعاقدي يف العهدين الدوليني، األول
والعهدان املذكوران  . ، فهي بالضرورة ملزمة باحترام ما ورد فيهما       ١٩٦٦اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام      

كـاحلق  "ن، يؤكّدان على ضرورة ضمان حق الشعوب يف تقرير مصريها والسيطرة علي مواردها، وحقوق اإلنسا        
يف احلياة، احلق يف العمل، حرية السفر والتنقل، حقّه يف مستوى معيشي كاٍف له وألسرته، حقّه يف التمتع بأعلى                   
مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه، حقّه يف التربية والتعليم، حظر إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة 

 ". احلاطّة بالكرامة، وكافة احلقوق الواردة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسانأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
 

إنّ كون األراضي الفلسطينية أراٍض حمتلة، وأنّ إسرائيل دولة احتالل ملزمة باحترام القانون الدويل اإلنساين لدى 
ملوضوع يف القرارات الصادرة عن إدارا األراضي الفلسطينية احملتلة، أصبح أمراً حمسوماً، نظراً لتأكيد هذا ا

، والذي أدان ٢٠/١٢/٢٠٠١لصادر بتاريخ اقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة : "مؤسسات األمم املتحدة، منها
، ١٩٤٩االحتالل اإلسرائيلي، وأكّد علي وجوب التزام إسرائيل كقوة حمتلة باتفاقية جنيف الرابعة لعام 

كما اعتربت اجلمعية العامة لألمم املتحدة االنتهاكات اليت . ١٩٧٧ ا لعام والربتوكول اإلضايف األول امللحق
ترتكبها إسرائيل يف األراضي احملتلة، من قبيل جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، وطالبت بتشكيل قوات محاية 

تضمن كما . ٥"سكري اإلسرائيلي من االحتالل العدولية ملراقبة تطبيق اتفاقيات جنيف، ومحاية املدنيني الفلسطينيني
بضرورة محاية والقاضية  ، ما تضمنته القرارات السابقة١٩/٥/٢٠٠٤الصادر بتاريخ  ١٥٤٤رقم قرار جملس األمن 
 على ٩/٧/٢٠٠٤ العدل الدولية يف الهاي، الصادر يف ةوأخرياً، أكّد قرار حمكم.  جنيفاتفاقيةاملدنيني وتطبيق 

 .لرابعة على األراضي الفلسطينية احملتلةانطباق أحكام اتفاقية جنيف ا
 

ولكن املشكلة كانت، وما زالت، تكمن يف عدم تفعيل آليات األمم املتحدة األخرى، ويف مقدمتها قيام جملس 
 .األمن بإرغام إسرائيل على اخلضوع للقانون الدويل والشرعة الدولية حلقوق اإلنسان

 
                                                

و ١٠، الفقرات )ch.unhchr.www:  على اإلنترنتموقع (تقرير اللجنة اخلاصة للتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية املؤثرة على حقوق اإلنسان والشعب الفلسطيين،: راجع٥ 
٩٦. 



 الباب الثالث: اإلنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطنني الفلسطينيني وأثرها على اداء أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية

 ٢٠٧ 

 انب من قطاع غزةخطة الفصل اإلسرائيلي األحادي اجل: ثانياً
 
 

، وكان ٦/٦/٢٠٠٤نشرت خطة الفصل املعدلة من قبل مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرئيل شارون بتاريخ 
وأشارت اخلطة إىل إخالء إسرائيل لقطاع غزة . ٢٠٠٣ديسمرب /شارون قد كشف عن خطته يف كانون األول

، "مبحور فيالدلفيا"املنطقة احلدودية املعروفة بـ وإعادة االنتشار خارجه، مبا ال يشمل االنتشار العسكري يف 
من اخلطة إىل أن إسرائيل ستواصل حراسة ومراقبة ) ٣(من املادة ) ١(ويشري البند . الواقعة بني مصر وقطاع غزة

كما وستواصل ممارسة النشاط األمين يف . احلدود الربية اخلارجية، والسيطرة املطلقة على اال اجلوي للقطاع
ومينح البند الثالث من نفس املادة إسرائيل احلق يف االحتفاظ لنفسها حبق . ر وعلى طول شواطئ قطاع غزةالبح

 .الدفاع عن النفس كفعل وقائي، ويف الرد مبا يشمل استخدام القوة حال وجود ديدات تنبعث من قطاع غزة
 

 والتنصل من التزاماا القانونية جتاه إىل إخالء مسؤولياا دف إسرائيل من خطة االنفصال أحادي اجلانب،
السكان املدنيني الفلسطينيني حتت االحتالل وفقا لقواعد القانون الدويل، واىل إكمال مشروعها االستيطاين يف 

 .، وويد مدينة القدساجلدار الفاصلالضفة الغربية، واستكمال بناء 
 

طاع غزة مبوجب خطة الفصل اإلسرائيلية، ابتداًء من قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بإخالء مواقعها داخل ق
حيث، .  عاماً من احلكم العسكري لقطاع غزة والسيطرة املطلقة عليه٣٨، وذلك بعد ١٥/٨/٢٠٠٥تاريخ 

 ٢١وتنفيذا لبنود اخلطة، مت إخالء كافة املستوطنات اإلسرائيلية غري الشرعية يف قطاع غزة واليت بلغ عددها 
 . تساؤالت حول الوضع القانوين لقطاع غزة بعد إخالء قوات االحتالل اإلسرائيلي ملواقعهوثارت ال. مستوطنة

 
إن إلخالء املستوطنات اإلسرائيلية يف قطاع غزة تبعات قانونية، وإجراءات تنفيذية تنعكس على نواحي متعددة 

ية إلاء حالة اجلمود كما أن خطة االنفصال تقطع الطريق على أيه مفاوضات سياس. حلياة سكان قطاع غزة
وأن عدم التنسيق مع السلطة الفلسطينية يف هذا اال، وممارستها النتهاكاا املستمرة جتاه كل . السياسي الراهنة

من الشعب واألرض الفلسطينية، يعيق من جهود احلكومة الفلسطينية يف السيطرة على األمن وفرض القانون 
 .نيةوالنظام العام يف األراضي الفلسطي

 
إن احتفاظ إسرائيل لنفسها بصالحيات أمنية واسعة يؤثر بشكل مباشر على السكان املدنيني، وخيلق واقعا جديدا 
يفرض كثريا من التحديات على السلطة الفلسطينية، حيث إن إخالء املستوطنات يستلزم توفري آليات وأدوات 

 . ، وإدارا بشكل نزيهمحاية لألراضي واألمالك بشكل قانوين يف املناطق املخالة
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، بقيت كافة املعابر الربية والبحرية واجلوية للقطاع مغلقة بشكل كامل، ومل يتم ٢٠٠٠سبتمرب عام / منذ أيلول
ومل تسمح سلطات االحتالل اإلسرائيلي بدخول وخروج األفراد والبضائع إىل . فتحها إال لفترات مؤقتة وقصرية

وعليه، ظلت . ل حرم اجلانب الفلسطيين من سيطرته على معابر قطاع غزةالقطاع، وبقيت تتحكم مبعابره بشك
السيطرة اإلسرائيلية على املعابر اليت تربط قطاع غزة بالضفة الغربية ومبصر كما كانت من قبل، مما يعين بقاء 

 .القطاع حماصرا وبقاء الناس حمدودي التنقل واحلركة
 

ستوطنات واجليش اإلسرائيلي داخل القطاع مربرا إلخالء مسؤوليتها من جهتها، ترى إسرائيل يف إاء تواجد امل
القانونية واإلنسانية جتاه السكان املدنيني فيه، إال إن املزاعم اإلسرائيلية خبصوص إاء احتالل قطاع غزة، وتغيري 

ويل اإلنساين، كما املركز القانوين هلا إثر االنسحاب، يتعارض مع أحكام القانون الدويل مبا فيه القانون الد
من اتفاقية جنيف ) ٦(فاملادة رقم . ويتعارض مع االلتزامات السياسية والقانونية إلسرائيل وفقا التفاقيات أوسلو

يوقف تطبيق هذه االتفاقية يف أراضي أي طرف يف الرتاع عند انتهاء العمليات احلربية بوجه "الرابعة تنص على أنه 
م بأحكام مواد أساسية لالتفاقية طوال مدة االحتالل، ما دامت هذه الدولة متارس ، وأن دولة االحتالل تلتز"عام

 . وظائف احلكومة يف األراضي احملتلة
 

إن بقاء السيطرة العسكرية واالقتصادية اإلسرائيلية على اإلقليم اجلوي والبحري والربي لقطاع غزة، والسيطرة 
، واحتفاظ إسرائيل حبق إعادة احتالل قطاع غزة ٦ا خلطة االنسحاباجلزئية أو الكاملة على املعابر احلدودية وفق

حتت ذرائع أمنية، وبقاء االحتالل اإلسرائيلي مصدر الصالحيات املدنية واألمنية املمنوحة للسلطة الوطنية 
ر مبا يستتبع الفلسطينية يف قطاع غزة، وعدم سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على امليناء البحري، واملطار، واملعاب

ذلك من سيطرة مجركية إسرائيلية، إضافة إىل عدم انطباق وصف الدولة اليت تتحمل املسؤولية القانونية العامة يف 
حالة زوال االحتالل على السلطة الوطنية، وعدم توفر حرية املرور للمواطنني الفلسطينيني القاطنني يف قطاع غزة، 

سيادة إىل السلطة الفلسطينية، إال أن ملء الفراغ الذي قامت به السلطة منه واليه، كل ذلك ال يتضمن نقال لل
الفلسطينية بعد االنسحاب اإلسرائيلي، قد مت بناء على أمر واقع، وليس باالتفاق بني الطرفني بشكل يعد انتهاكا 

 .للسيادة الفلسطينية ولالتفاقيات املوقعة
 

من ) ٤(لضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة، حيث أكدت املادة اعترب اتفاق إعالن املبادئ كال من قطاع غزة وا
االتفاق على اعتبار كل من الضفة والقطاع وحدة إقليمية واحدة، يتم احلفاظ على وضعها القانوين خالل املرحلة 
 االنتقالية، وعليه فإن االنسحاب أحادي اجلانب ال يؤثر على الوضع القانوين هلا كأرض حمتلة، وال ينفي عن

 التأكيد على الوحدة اجلغرافية ١٩٩٤كما وأعادت اتفاقية القاهرة عام . إسرائيل صفة قوة االحتالل احلريب
وحيث أن اخلطة اإلسرائيلية أحادية اجلانب مل يتم ). ٢٣( من املادة ٧ و ٦لألراضي الفلسطينية يف الفقرتني 

                                                
 http://www.oppc.pna.net/mag/mag/new.htm: أنظر بنود خطة فك االرتباط على املوقع ٦

http://www.oppc.pna.net/mag/mag/new.htm
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دة اجلغرافية ما بني الضفة والقطاع، فإا تعترب خرقا االتفاق حوهلا مع اجلانب الفلسطيين، وختل نصوصها مببدأ الوح
 . للتعهدات وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقيات املوقعة مع حكومة إسرائيل

 
كما أن انتهاء حالة االحتالل مرهون باتفاق تسوية ائي بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وهو ما مل يتم 

ة إىل أن إاء االحتالل ينهي واجب إسرائيل جتاه السكان املدنيني يف القطاع مبوجب قواعد إضاف. حتقيقه حىت اآلن
يضاف إىل ذلك أن عدم اإلشارة إىل إلغاء األوامر العسكرية اإلسرائيلية، اليت فرضت ا إسرائيل . القانون الدويل

 إسرائيل قانونا ملسؤوليات وصالحيات سلطتها وتدخلها بشؤون سكان قطاع غزة، واستمرار سرياا، يعين ممارسة
 .فوق إقليمية

 
، وأن سلطات ١٩٦٧يؤكد كل ما سبق أن قطاع غزة ال يزال يعد جزءا من األراضي الفلسطينية احملتلة عام 

االحتالل اإلسرائيلي ال تزال تتحمل املسؤولية القانونية عنها، وأا ملزمة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية 
 يف قطاع غزة، كما وأا ملزمة بتأمني احتياجات املواطنني الفلسطينيني ١٩٤٩دنيني وقت احلرب لسنة امل

من جانب آخر، ما زالت إسرائيل مستمرة يف احتجاز املعتقلني الفلسطينيني يف . األساسية والصحية والتعليمية
لذي يعترب انتهاكا واضحا ملا تنص عليه اتفاقية سجون خارج األراضي احملتلة، وخاضعة للسيادة اإلسرائيلية، األمر ا

 .١٩٤٩أغسطس / آب١٢جنيف الرابعة بشأن معاملة أسرى احلرب، املؤرخة يف 
 

على املستوى العملي، فإن اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية اجلانب، واليت من شأا تغيري وضع األراضي الفلسطينية 
، واالنتهاك املنظم لدولة االحتالل اإلسرائيلي حلقوق الفلسطينيني وممتلكام، احملتلة، مبا فيها الضم الفعلي والقانوين

اجلدار واليت وصلت حد تشريع القتل العمد، والتعذيب، ومصادرة األراضي من أجل إقامة املستوطنات، وبناء 
نية، وقيام جيش عليها، واالعتقال اإلداري، وتقييد حرية احلركة والبناء، وتشتيت العائالت الفلسطيالفاصل 

االحتالل اإلسرائيلي مبحاصرة األراضي الفلسطينية، وفرض اإلغالقات املتكررة عليها، وسيطرة جيش االحتالل 
اإلسرائيلي على احلدود الداخلية واخلارجية، والتحكم يف حركة املواطنني الفلسطينيني والبضائع من وإىل األراضي 

االً للشك أن إسرائيل ملزمة بتطبيق أحكام وقواعد القانون الدويل الفلسطينية؛ كل هذا يؤكد مبا ال يدع جم
كما أا ملزمة بتطبيق قواعد . ١٩٤٩، واتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٠٧اإلنساين، وخصوصاً الئحة الهاي لعام 

، والعهد ١٩٦٦القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وخصوصاً العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 
، وهو ما ١٩٨٩، واتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٦٦الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

، بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن بناء اجلدار ٩/٧/٢٠٠٤أكدته الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية بتاريخ 
 .                  لفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية وما حوهلاالذي تقوم إسرائيل بإقامته يف األراضي ا
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 انتهاك احلـق فـي احليـاة: ثالثاً
 

      
 يف احلياة، والسـالمة      انتهاكاا حلق املواطنني الفلسطينيني    ٢٠٠٥واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل عام       

وات االحتالل اإلسرائيلي يف استخدام القوة املفرطة يف تعاملها مع املدنيني فقد استمرت ق. البدنية واألمن الشخصي
الفلسطينيني يف األراضي احملتلة، حيث ارتفع عدد القتلى الفلسطينيني املدنيني منذ اندالع انتفاضـة األقصـى يف                 

 نسـاء،   )١٠٦(طفـال و    ) ٦٥١(، بينهم   ٧ شخصا )٤٠٤٣(، إىل حوايل    ٢٠٠٥اية عام   ، وحىت   ٢٠٠٠سبتمرب
رغم االخنفاض النسيب يف عـدد    و. وأصيب عشرات اآلالف جبراح خمتلفة، منهم املئات ممن أصيبوا بإعاقات دائمة          

 مقارنة بالسنوات السابقة من انتفاضة األقصى، فقد قتلت قوات االحتالل ٢٠٠٥الضحايا الفلسطينيني خالل عام   
 ) ٧(طفـالً، و   ) ٤٦( مواطنني فلسطينيني، من بينهم     ) ٢٠٧(التقرير  واملستوطنون خالل الفترة اليت يغطيها هذا       

وتعددت أشـكال  . ٨مدنيا مل يشكلوا أبدا ديدا حلياة أي من اجلنود أو املستوطنني اإلسرائيليني         ) ١٨٧(نساء، و   
  قرب وبدم بارد، وقصف األماكن نالقتل اليت مارستها قوات االحتالل اإلسرائيلي ما بني القنص، وإطالق النار ع           

السكنية يف املناطق اخلاضعة للسلطة الفلسطينية، واالجتياحات املتكررة للمدن والقرى واملخيمات الفلسـطينية،             
 مدنيا سقطوا على أيدي     ١٨٧ومن جمموع   . وإطالق النار على املدنيني خالل املواجهات واملسريات، واالغتياالت       

 منهم بواسـطة القـذائف      ٤٥وا باألعرية النارية، و      فلسطينيا منهم قتل   ١٢٧قوات االحتالل واملستوطنني، هناك     
 آخرون يف ظروف تراوحت ما بني القتل على أيـدي      ١٥املدفعية، أو قذائف الطائرات والبوارج احلربية، وسقط        

 .٩املستوطنني، االختناق بالغاز، والقتل نتيجة اليار املباين أثناء اقتحام قوات االحتالل للمدن الفلسطينية
مواطناً من نشطاء املقاومة الفلسطينية واملواطنني املدنيني ) ٦٥(ليات االغتيال، متّ استهداف وتصفية من بني عم

 عملية اغتيال إسرائيلية، متت من خالل القصف باستخدام ٣١بعمليات قتل خارج نطاق القانون، وذلك يف 
وقضى معظمهم يف النصف الثاين من . اصةاملروحيات احلربية، وإطالق النار من قبل أفراد الوحدات اإلسرائيلية اخل

. ، أي بعد اإلعالن عن وقف إطالق النار، واإلعالن عن عملية االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة٢٠٠٥عام 
عاما ) ٢٥(يناير، وهي عملية اغتيال املواطن سند غنام كنوح، /حصلت أول عملية االغتيال يف شهر كانون ثاين

ربية، حيث مت إعدامه ميدانيا بتعرضه إلطالق النار من قبل وحدة إسرائيلية خاصة من طولكرم مشال الضفة الغ
ديسمرب، اغتالت / مواطنا يف شهر كانون أول٢١ويف الوقت الذي استشهد فيه . حاصرت املرتل الذي تواجد فيه

رات، حيث  مواطنني يف أربع عمليات اغتيال، وذلك من خالل استخدام الطائ٩قوات االحتالل اإلسرائيلي 
سجلت أول عملية اغتيال عندما قصفت طائرات االحتالل سيارة كان يستقلها املواطن حممود سليمان العرقان، 

ورغم أن النصف األول من العام شهد اخنفاضا يف عدد عمليات االغتيال، . عاما، يف رفح جنوب قطاع غزة) ٢٨(
                                                

 http://www.moh.gov.ps .٤/١/٢٠٠٦ بتاريخ تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية نشر على الصفحة اإللكترونية للوزارة ٧
 http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm:كز الفلسطيين حلقوق اإلنسان للمزيد، راجع املوقع االلكتروين للمر ٨
 http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm:للمركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان للمزيد، راجع املوقع االلكتروين  ٩
 

http://www.moh.gov.ps
http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm
http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm
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جواء التهدئة اليت أعلنت منذ بداية العام، حيث سقط ما إال أن النصف الثاين منه قد شهد ارتفاعا ملحوظا، رغم أ
 كانت على وترية أقل منها ٢٠٠٥ عملية اغتيال، رغم أن عمليات االغتيال خالل عام ٢٤ شهيدا يف ٥٩يقارب 

 . ٢٠٠٥، وميكن أن يعود ذلك إىل التهدئة اليت أعلنتها الفصائل الفلسطينية يف شباط ١٠يف سنوات االنتفاضة املاضية
 
بالرغم من تنفيذ خطة الفصل اإلسرائيلي أحادي اجلانب عن قطاع غزة، إال أن القوات اإلسرائيلية استمرت يف و

فقد تناقلت وسائل اإلعالم . اقتراف املزيد من االنتهاكات وأعمال القتل حبق املدنيني الفلسطينيني يف القطاع
إلسرائيلي، ورئيس هيئة األركان، بأن سياسة  على لسان كل من رئيس الوزراء ا٨/١١/٢٠٠٥اإلسرائيلية يوم 

، وهو التعبري الذي تطلقه إسرائيل على جرائم القتل خارج إطار القضاء، واليت تقترفها ضد "القتل املستهدف"
، وأن القتل املستهدف والضغط العسكري على "النشاطات اإلرهابية"الفلسطينيني، قد أثبتت تأثريها يف احلد من 

وهذا مثال واضح على جرائم القتل العمد اليت تقوم ا إسرائيل ضد . سيستمران" هابيةاملنظمات اإلر"
 .الفلسطينيني، ومبوافقة رمسية من أعلى املستويات السياسية والقضائية اإلسرائيلية

 
ملزيد ، حيث مت اغتيال ا٢٠٠٥لقد استمر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل األشهر الثالثة األخرية من عام 

وتقوم قوات االحتالل اإلسرائيلي بتنفيذ االغتياالت دون االكتراث حبياة غـري           . من الناشطني الفلسطينيني يف غزة    
 سـيارة  ٢٧/١٠/٢٠٠٥املستهدفني من املدنيني وقت تنفيذ اجلرمية، فقد قصفت طائرات االحتالل مثال بتـاريخ     

م أحد الناشطني يف سرايا القدس، مما أسفر عن مقتلـهم           مدنية يف خميم جباليا، كان يستقلها أربعة أشخاص بينه        
 .١١ مدنيا من املارة، من بينهم سبعة أطفال١٩كافة، ومقتل ثالثة أطفال آخرين، وإصابة 

 
 ٢٠٠٥ وحىت اية عام ٢٠٠٠وارتفع عدد جرائم القتل خارج نطاق القانون منذ بدء انتفاضة األقصى يف سبتمرب         

 ١٧١ فلسطينيا كانوا مسـتهدفني، إضـافة إىل   ٣٤٤ فلسطينيا، من بينهم ٥١٥ جرمية، ذهب ضحيتها ٢٣٦إىل  
 .  طفال٥١آخرين من غري املستهدفني، من بينهم 

 
 مئات اجلرحى يف صفوف املواطنني الفلسطينيني، عدد كـبري منـهم            ٢٠٠٥باإلضافة إىل ذلك، أصيب يف عام        

 .شخصا يف قطاع غزة) ١٢٩( منهم أُصيب أثناء عمليات االغتيال واالستخدام املفرط للقوة،
 

 لالستخدام املفرط للقوة وعدم احتـرام مبـدأ   يعود ارتفاع عدد القتلى واجلرحى يف صفوف املدنيني الفلسطينيني      
" بـاملطلوبني "التناسبية، حيث استخدمت قوات االحتالل يف تصديها للمظاهرات، أو لدى استهداف من تصفهم      

سلحة احلربية املوجهة والقذائف املسمارية، مما يعترب جتـاوزاً صـارخاً للقواعـد             الدبابات والصواريخ وكافّة األ   
                                                

  http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/arabic/details.asp?name:لكتروين للمركز الصحايف الدويلوقع اال للمزيد، راجع امل ١٠
 http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm:للمركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان راجع املوقع االلكتروين  ١١
 

http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/arabic/details.asp?name
http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm
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األساسية للقانون الدويل اإلنساين، والذي يقضي بعدم جواز استخدام أسلحة أو وسائل للقتال من شأا أن تسبب 
يف استخدام القوة ووسائل القتال إنّ حق أطراف الرتاع وأفراد قواا املسلحة . خسائر ال مربر هلا، أو معاناة مفرطة

ليس حقا مطلقاً، وإمنا جيب التفريق، يف مجيع األوقات، بني السكان املدنيني واملقاتلني، وجيب معاملة األشـخاص          
، ١٩٧٧وقد أكد الربوتوكوالن اإلضافيان لعام . املدنيني واألشخاص العاجزين عن القتال بإنسانية، ودون أي متييز

 ل من الربوتوكو  ٤٨املادة  (ت جنيف األربعة، وبصفة خاصة، علي احترام مبدأ التناسب والتمييز           امللحقان باتفاقيا 
، حيث يهدف القانون الدويل اإلنساين إىل إقامة توازن بني مصـلحتني            ) من الربوتوكول الثاين   ١٣األول، واملادة   

. ل الثانية فيما متلية مقتضيات اإلنسـانية      متعارضتني، تتمثل أوالمها فيما متليه اعتبارات الضرورة العسكرية، وتتمث        
كما وتنص املادة الثانية من مدونة السلوك بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفـني                 

يف سياق قيامهم بواجبهم، جيب على املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون احترام ومحاية            : "... بإنفاذ القانون، على أنه   
أما املادة الثالثة من ذات املدونة ". مة اإلنسان، واحلفاظ على احلقوق اإلنسانية جلميع األشخاص، والدفاع عنهاكرا

ال جيوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون استخدام القوة إال عندما تكـون ضـرورية للغايـة     : " فنصت على أنه  
  .١٢"وبالقدر الالزم ألداء واجبهم

 
 القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ         استعمالألساسية لألمم املتحدة بشأن      ا املبادئ كما أن 
 القوة يف إنفاذ القانون، مبـا يف ذلـك   باستعمال التوجيهات الرمسية حول املعايري الدولية اخلاصة        ، تتضمن القانون

 تنطبق علـى مجيـع      ذه املبادئ وه. عنفحاالت إشراف الشرطة على أحداث التجمهر غري املشروع املتسمة بال         
 صـالحيات  أو قوات األمن احلكومية الـيت متـارس          ،العاملني بتطبيق القانون، مبا يف ذلك السلطات العسكرية       

 . ١٣الشرطة
 

، عن فداحة جرائم االحتالل وخروجها عن أي سياق قـانوين أو            ٢٠٠٥يعبر قتل واستهداف املدنيني خالل عام       
فقد نصـت   . ملدنيني الفلسطينيني انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين ومواثيق حقوق اإلنسان        ويشكل قتل ا  . منطقي
 من اتفاقية جنيف الرابعة، على حترمي كافّة أشكال االعتداء على حياة وأمن املدنيني احملميني، واعتربت                ١٤٧املادة  

لفات اجلسيمة من جرائم احلرب حسب املـادة        وتعترب املخا . االعتداء على احلق يف احلياة من املخالفات اجلسيمة       
، واملتعلـق حبمايـة ضـحايا       ١٩٧٧ من الربتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف األربعة لسنة           ٨٥/٥

، ١٩٩٨ من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعـام  ٨املنازعات املسلحة الدولية، وكذلك حسب املادة    
كما ويعترب من جـرائم احلـرب توجيـه    ".  يف قتل أو جرح اخلصم يشكّل جرمية حرب     الغدر"واليت تقضي بأنّ    

 من اإلعالن العـاملي حلقـوق       ٣ونصت املادة   . هجمات مع العلم املسبق بأنها ستؤدي إىل قتل أو إصابة مدنيني          
إضافة إىل ذلك، فإنّ    . "لكلّ فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه         : "  على أنه  ١٩٤٨اإلنسان لعام   

                                                
 .١٩٧٩ كانون أول  ١٧ املؤرخ يف ٣٤/١٦٩قرار اجلمعية العامة  مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، اعتمدت ب ١٢
 .١٧/١٢/١٩٧٩ املدونة املتعلقة بقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني املعتمدة بتاريخ  من)٩( املادة  ١٣



 الباب الثالث: اإلنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطنني الفلسطينيني وأثرها على اداء أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية

 ٢١٣ 

احلق يف احليـاة  : " نصت صراحة على أن١٩٦٦ّ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام          ٦املادة  
 ".حق مالزم لكلّ إنسان، وعلى القانون أنّ حيمي هذا احلق، وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفاً

 
 نقتـل وجـرح األطفــال الفلسطينييـــ

 
يتمتع األطفال الفلسطينيون باحلماية مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية املدنيني يف زمن احلرب، كوم جزء 

ويعترب قتل األطفال من قبيل جرائم احلرب، وفقـاً للنظـام األساسـي             . من السكان املدنيني يف األراضي احملتلة     
 . للمحكمة اجلنائية الدولية

 
 طفـال يف    ٢٠ طفال يف قطاع غزة، و       ٢٦ فلسطينياً، منهم    طفالً) ٤٦ (٢٠٠٥ل عام   قتلت قوات االحتالل خال   

الضفة الغربية، وجرحت مئات األطفال اآلخرين، غالبيتهم قتلوا أو جرحوا نتيجة إطالق النار علـيهم بصـورة                 
غتيال، أو خالل أو خالل تنفيذ عمليات ا عشوائية، أو خالل قصف األحياء السكنية يف املدن والقرى واملخيمات،    

األمر الذي جنم عنه سقوط العديد من الضحايا يف صفوف املـدنيني العـزل، وخصوصـاً            عمليات هدم املنازل،    
، ما ٢٠٠٥، وحىت اية عام ٢٠٠٠وعليه، يرتفع عدد القتلى من األطفال منذ بداية االنتفاضة يف سبتمرب . األطفال

فرط للقوة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، وأحيانا إطالق   طفال، وذلك نتيجة لالستخدام امل     ٦٥١يقارب من   
 . النار عليهم عمدا، دون أن يشكلوا ديدا حلياة اجلنود اإلسرائيليني

 
 النار باجتاه مدرسة ابتدائية يف مدينـة رفـح،          ٣١/١/٢٠٠٥لقد فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي مثال بتاريخ        

 عاما، اثر إصـابتها  ١١احة املدرسة، استشهدت منهما الطفلة نوران ذيب،     وأصابت طفلتني أثناء تواجدمها يف س     
، استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي سبعة أطفال فلسطينيني بقذيفة ٤/١/٢٠٠٥وبتاريخ . بعيار ناري يف الرأس

جسادهم مدفعية يف قطاع غزة أثناء تواجدهم داخل حقل زراعي، مما أسفر عن استشهادهم على الفور، وحتويل أ                
 .١٤إىل أشالء، كما وأصيب سبعة مدنيني آخرين جبراح من بينهم مخسة أطفال، مت بتر سيقان أربعة منهم

 
 عاما، من خميم ١٣ قتل الطفل عدي طنطاوي،  ،٢٠٠٥ومن أبرز األمثلة على حوادث قتل األطفال يف أواخر عام 

 يشكل أي ديـد علـى حيـاة اجلنـود           عسكر، وقد أثبتت حتقيقات جيش االحتالل اإلسرائيلي أن الطفل مل         
 أيضا سقط سبعة أطفال فلسطينيني خالل تنفيذ قوات االحـتالل اإلسـرائيلي             ٢٠٠٥ويف عام   . ١٥اإلسرائيليني

  قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مخسة مدنيني        ٢٤/٨/٢٠٠٥وبتاريخ  . لعمليات اغتيال حبق مدنيني فلسطينيني    
ثة أطفال إثر تسلل جمموعة من املستعربني إىل داخل املخيم، وإطالق النار جتاه عزل يف خميم طولكرم، من بينهم ثال    

 .املواطنني العزل
                                                

 http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm :للمركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان راجع املوقع االلكتروين  ١٤
 . ٢/١٠/٢٠٠٥ راجع الصفحة االلكترونية لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية بتاريخ  ١٥

http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm
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وتؤكد جرائم االغتيال اليت نفذا قوات االحتالل اإلسرائيلي حبق املدنيني الفلسطينيني على اسـتخفاف قـوات                
أماكن تستهدفها تلك القوات، مما يعكـس     االحتالل حبياة املدنيني، وحياة األطفال الذين قد يتواجدون صدفة يف           

لقد أكد تقرير ملنظمة الصحة العاملية أن القنابل الصوتية اليت تقوم قوات االحتالل . استخفافا أيضا بصحتهم النفسية
باستخدامها، أدت، إضافة إىل إحداثها أضرارا باملمتلكات املدنية، إىل إصابة عشرات األطفال حبـاالت خـوف                

ويف معظم حاالت القتل اليت متّت، وكعادا، مل تفتح السلطات اإلسرائيلية أي حتقيق             . ة شديدة واضطرابات نفسي 
.   ومل تتخذ أية إجراءات عقابية عادلة حبق القتلة   مل يتم حماكمة اجلنود املتسببني بعمليات القتل،      جدي مع اجلنود، و   

الت متّ فيها استخدام القوة املفرطة، أو التقاعس عن  ويعترب عدم إجراء حتقيق من جانب احلكومة اإلسرائيلية يف حا         
                   تقدمي اجلناة للمحاكمة، تستراً على الفاعلني، وتشجيعاً رمسياً هلم علي مواصلة أعمـال العنـف والقتـل ضـد

 .١٦الفلسطينيني
 
 

 ةاحلـق فـي احلمايـة مـن التعذيـب واألمـن الشخصـي والسالمـة البدنيـ: رابعاً
 
 

حتالل اإلسرائيلي منذ اندالع انتفاضة األقصى مئات احلواجز العسكرية، الثابتة واملتنقلة، ووضعت أقامت قوات اال
ويف وقت الحق، متّ حتصني الكثري . مئات العوائق الترابية والصخرية على مداخل التجمعات السكانية الفلسطينية

وقد أصبحت احلواجز . ة للمعابر احلدوديةمن احلواجز العسكرية وتدعيمها باألجهزة اإللكترونية، وأصبحت مشا
العسكرية نقاطا للتفتيش واإلذالل والتعذيب املتواصل، خاصةً للشباب الفلسطينيني، حيث يمارس اجلنود 
اإلسرائيليون طرقا كثرية للتنكيل باملواطنني وإهانتهم، كإجبار املئات منهم على االنتظار لساعات طويلة على 

 الكالب يف عمليات التفتيش على احلواجز وأثناء مدامهة واستعماللسماح هلم باملرور، احلاجز العسكري قبل ا
 ، على الشبان الفلسطينيني بالضرب، وأيضا إجبار املواطنني الفلسطينينياالحتالل قوات اعتداءاملنازل، وكذلك 

 .وخاصة فئة الشبان على التجرد من مالبسهم
 

قوم ا احلكومة اإلسرائيلية خمالفة للقانون الدويل اإلنساين، وللقـانون الـدويل          إنّ أعمال التنكيل واإلذالل اليت ت     
حتظـر  : "....  من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية املدنيني يف زمن احلرب تنص على            ٣فاملادة  . حلقوق اإلنسان 

االعتداء ) ج: (وقات واألماكن األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص املذكورين أعاله، وتبقى حمظورة يف مجيع األ           
 مـن ذات    ٢٧وتنص املـادة    ". على الكرامة الشخصية، وعلى األخص املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة اإلنسانية         

وجيب معاملتهم يف مجيـع     ... لألشخاص احملميني يف مجيع األحوال حق االحترام ألشخاصهم       : "االتفاقية على أنه  
ايتهم بشكل خاص ضد مجيع أعمال العنف أو التهديد، وضد السـباب وفضـول              األوقات معاملة إنسانية، ومح   

 ". اجلماهري
                                                

    www.amnesty.org: ، املوقع اإللكتروين"نفوس حمطمة " تقرير منظمة العفو الدولية  ١٦

http://www.amnesty.org
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، وذلك بشكل   ٢٠٠٥استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي باستخدام املدنيني الفلسطينيني كدروع بشرية يف عام            
 مرافقة اجلنـود أثنـاء      يعرض حياة املدنيني للخطر حبجة درء اخلطر احملتمل عن قوات االحتالل، وتتراوح ما بني             

تنقالم، وإيقافهم يف جماالت رمي احلجارة من قبل املتظاهرين أثناء تنفيذ عمليات تـدمري البيـوت أو جتريـف            
 ٥٢ويعد ذلك انتهاكا للمادة . األراضي، والدخول إىل املنازل قبل قوات االحتالل أثناء عمليات املدامهة والتفتيش    

 الدولة احملتلة إجبار املدنيني من سكان ى، اليت حتظر عل١٩٤٩ة السكان املدنيني عام من اتفاقية جنيف الرابعة حلماي
وحيظر القانون الدويل اإلنساين استغالل املدنيني كدروع بشرية . األراضي اليت حتتلها على اخلدمة يف قواا املسلحة    

 تعمد إحداث آالم شـديدة، أو اإلضـرار          من االتفاقية أن   ١٤٧كما تعترب املادة    . حلمايتها أو إلبعاد اخلطر عنها    
يف هذا السياق، قامت احملكمة العليا اإلسرائيلية . اخلطري بالسالمة البدنية لألشخاص احملميني، يعد من جرائم احلرب

، بإصدار حكم بعدم قانونية استخدام قوات االحتالل اإلسرائيلي للمدنيني الفلسـطينيني            ٢٠٠٥أخريا يف أكتوبر    
 . ةكدروع بشري

 
 

 االعتداء علــى األطقــم الطبيـــة وانتهاك احلق يف الصحة : خامساً
 
 

فلم تسلم طواقم اإلسعاف والدفاع املدين، وغريهم ممن ، أدت املمارسات اإلسرائيلية إىل إعاقة عمل الطواقم الطبية
االت اليت قتلـت أو  ، سجلّت عشرات احل٢٠٠٥فخالل عام .  يقدمون خدمات إنسانية، من ممارسات االحتالل  

وأدى فـرض احلصـار     . أصابت أو منعت فيها قوات االحتالل الطواقم املذكورة من القيام بواجباا ومهامهـا            
واإلغالق وممارسات جيش االحتالل اإلسرائيلي على احلواجز العسكرية واملعابر إىل انتهاك حق الفلسـطينيني يف               

حتجاز الطواقم الطبية لساعات طويلة دون أسـباب، واالعتـداء   احلصول على اخلدمات الصحية، إضافة إىل أن ا   
عليهم يف كثري من األحيان، ومنعهم من الوصول إىل املرضى واملصابني لنقلهم إىل املستشفيات، يعيق حصوهلم على 

ـ          . الرعاية الصحية الالزمة للحفاظ على حيام      ذي ومن األمثلة على ذلك، إعاقة مرور املواطن بشار القادري، ال
استشهد جراء احتجازه من قبل جنود االحتالل يف حفرة، وهو مقيد اليدين، ألكثر من ساعتني حتت أشعة الشمس 

 . ، قرب بلدة بيت إيبا يف نابلس١٤/٨/٢٠٠٥احلارقة بتاريخ 
 

ية  حالة وفاة ملرضى توفوا على احلواجز العسكرية منذ بدا١٢٩لقد قام مركز املعلومات يف وزارة الصحة بتسجيل  
، وذلك بسبب منع قوات االحتالل اإلسرائيلي لسيارات اإلسعاف من ١٤/٨/٢٠٠٥انتفاضة األقصى وحىت تاريخ 

 ١٢نقلهم إىل املستشفيات، أو إعاقة مرورهم على احلواجز العسكرية، بالرغم من تدين وضعهم الصحي، منـهم                 
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منهم من حرم . ١٧ا على احلواجز العسكرية توفو١٠٧ توفوا على املعابر احلدودية، و ٢٢، ٢٠٠٥توفوا خالل عام   
 .من التمتع بأبسط أنواع اخلدمات اليت تسد احتياجام األساسية على املعابر واحلواجز

 
 :١٨ ما يلي٢٠٠٥ومن األمثلة على ممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي على احلواجز العسكرية خالل عام 

 على معرب رفح احلدودي، بعد قيام قـوات         ٢٠/١/٢٠٠٥ مواطنني من سكان قطاع غزة بتاريخ        ٧استشهاد   -
، مجيعهم من املسـنني     ٢٠/١/٢٠٠٥-١٢/١٢/٢٠٠٤ يوما متواصال، وذلك منذ      ٤٠االحتالل بإغالقه ملدة    

 . عاما٧٠-٥٠الذين تتراوح أعمارهم بني 
 قوات  ، وذلك بعد إصابته برصاص    ٢٠٠٥ عاما يف اخلليل يف شباط       ١٥استشهاد فىت فلسطيين يبلغ من العمر        -

االحتالل اإلسرائيلي، إثر اعتراض تلك القوات لسيارة إسعاف تابعة جلمعية اهلالل األمحر الفلسطيين، ومنعها              
 .من تقدمي اإلسعاف الالزم له

، سبيل سيارة إسـعاف  ٢٠٠٥اعتراض جنود االحتالل اإلسرائيلي املتواجدين على حاجز بيت ايبا يف نيسان        -
اما، يعاىن من وجود ماء يف الرئة، وعدم اكتراث اجلنود بإعطاء إشارة مرور              ع ٨٧تقل مريضا يبلغ من العمر      

 .للسيارة إال بعد فترة طويلة، حيث مت اإلعالن الحقا عن وفاة املريض بعد وصوله للمستشفى
إجهاض املواطنة ابتسام اللحام من غزة، حيث مت إعاقة سيارة اإلسعاف اليت تقلها على حاجز التفاح يف نيسان  -

 ملدة ساعة كاملة، وكانت تعاين من أمل ونزيف حاد، ومل يكترث اجلنود املتواجدون علـى احلـاجز                  ٢٠٠٥
 .حلالتها

 مريضا من السـفر السـتكمال       ٥٠إغالق قوات االحتالل اإلسرائيلي ملعرب رفح احلدودي، ومنع أكثر من            -
 اضـطر املرضـى     ، حيث ٢٢/٧/٢٠٠٥-٧/٧/٢٠٠٥عالجهم خارج قطاع غزة خالل الفترة الواقعة بني         

 .لالنتظار عدة ساعات على املعرب للمرور
 

هذا رغم نص املواثيق الدولية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة 
عية وتضمن العهد الدويل للحقوق االقتصادية االجتما. النفسية والعقلية، واختاذ التدابري اليت تكفل ممارسة هذا احلق

تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق "... منه واليت جاء فيها ) ١٢(والثقافية النص على احلق يف الصحة يف املادة 
 ....".كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه 

 
، )٥٦(ق يف الصحة يف املادة  على احل١٩٤٩كما أكدت اتفاقية جنيف بشأن محاية املدنيني وقت احلرب لسنة 

من واجب دولة االحتالل أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، ومبعاونة السلطات الوطنية " واليت جاء فيها
واحمللية، على صيانة املنشآت واخلدمات الطبية واملستشفيات، وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية يف األراضي 

ق اعتماد وتطبيق التدابري الوقائية الالزمة ملكافحة انتشار األمراض املعدية احملتلة، وذلك بوجه خاص عن طري
 . واألوبئة

  
                                                

 .١٥/٨/٢٠٠٥االحتالل اإلسرائيلية على احلواجز العسكرية واملعابر بتاريخ  انظر تقرير وزارة الصحة الفلسطينية حول املرضى الفلسطينيني الذين استشهدوا نتيجة ملمارسات جيش  ١٧
 .، م س١٥/٨/٢٠٠٥ تقرير وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ  ١٨
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، واليت تـنص    ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام       ١٦لمادة  إنّ املمارسات اإلسرائيلية املذكورة تشكل خرقاً ل      
 على  ١٧املادة  وتنص  ".  خاصني مواحترا موضع محاية    ، وكذلك العجزة واحلوامل   ،يكون اجلرحى املرضي  : " على
يعمل أطراف الرتاع علي إقرار ترتيبات حملية لنقل اجلرحى واملرضي والعجزة واملسنني واألطفال والنسـاء               : " أن

النفاس من املناطق احملاصرة أو املطوقة، وملرور رجال مجيع األديان، وأفراد اخلدمات الطبية واملهمات الطبية إىل هذه 
 ."املناطق

 
من واجب دولة االحتالل أن تعمل بأقصى ما تسـمح بـه     : " من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه      ٥٦ؤكد املادة   وت

وسائلها، ومبعاونة السلطات الوطنية واحمللية، على صيانة املنشآت واخلدمات الطبية واملستشفيات، وكذلك الصحة 
 ".فراد اخلدمات الطبية بكلّ فئام بأداء مهامهمويسمح جلميع أ... العامة والشروط الصحية يف األراضي احملتلة

 
جدير بالذكر أنّ هذه املمارسات تعد خرقاً واضحاً التفاقية جنيف الرابعة، والربتوكول اإلضايف األول التفاقيات               

احترام  من اتفاقية جنيف الرابعة تضمن محاية و       ٢٠فاملادة  . جنيف املنطبقة قانونيا على األراضي الفلسطينية احملتلة      
 أيضـا علـى     ٢١ كما تنص املادة      .املوظفني املختصني بالبحث عن املرضى واجلرحى املدنيني ونقلهم ومعاجلتهم        

وجوب متتع املركبات الطبية باالحترام واحلماية، اليت تقررها االتفاقيات والربتوكوالت اإلضافية للوحدات الطبية             
 .املتحركة

 
 

 علـى املمتلكـات الفلسطينيـة اخلاصة والعامــةاالعتداءات اإلسرائيليـة  :سادساً
 

 
 االستيطان وجتريــف األراضــــي ومصادرا. ١
 

 مصادرة مئات الدومنات من األراضي الفلسـطينية يف الضـفة           ٢٠٠٥واصلت إسرائيل ومستوطنوها خالل عام      
ع القائم منها، وإنشاء طرق التفافية الغربية ألغراض التوسع االستيطاين، وذلك بإقامة مواقع استيطانية جديدة وتوسي

 عن مناقصات لبناء    ٢٦/١٢/٢٠٠٥وقد أعلنت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية بتاريخ       . جديدة الستخدام املستوطنني  
 وحدة سكنية جديدة، يف كل من مستوطنيت بيتار عيليت وإفرات يف الضفة الغربية، وعليه يرتفـع عـدد                   ٢٢٨

 إىل ٢٠٠٥زارة عن مناقصات لبنائها يف مستوطنات الضفة الغربية منذ مطلع عام الوحدات السكنية اليت أعلنت الو
 .١٩ وحدة سكنية، وذلك وفقا ملا نشرته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية١١٣١

  
                                                

   http://www. haaretzdaily.com .٢٧/١٢/٢٠٠٥ انظر الصفحة االلكترونية لصحيفة هآرتس باللغة االجنليزية  بتاريخ  ١٩
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بلغ عدد املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية بعد االنسحاب اإلسرائيلي أحادي اجلانب من قطـاع غـزة،               
.  مستوطنة يف القـدس    ٢٢ مستوطنة، منها    ١٥٥ركزي لإلحصاء الفلسطيين، حوايل     حسب تقديرات اجلهاز امل   

، ٢٠٠٥ مستوطنة غري قانونية يف الضفة الغربية حىت آب          ١٠١وحسب تقديرات حركة السالم اآلن، فإن هناك        
تفكيك  وقامت قوات االحتالل اإلسرائيلي ب.٢٠ منها منذ انتخاب ارئيل شارون رئيسا للوزراء  ٥١حيث مت إنشاء    

 مستوطنة وأربع مستوطنات يف مشال الضفة الغربيـة،         ٢١املستوطنات اإلسرائيلية يف قطاع غزة اليت بلغ عددها         
وذلك كجزء من خطة انفصال إسرائيلية أحادية اجلانب من قطاع غزة، بشكل خيدم تكريس وقائع جديدة على                 

، تكثيـف للنشـاط     ٢٠٠٥وخالل العـام    رافق ذلك من جهة أخرى،      . األرض، لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية   
االستيطاين اإلسرائيلي يف الضفة الغربية، وتزايد عمليات االستيالء على األراضي الفلسطينية ألغـراض التوسـع            

 مسـتوطنة يف الضـفة      ١٣٠ ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون يف أكثر من         ٤٠٠وما زال أكثر من     . االستيطاين
.يطانية داخل ويف حميط مدينة القدس كجزء من خمطط ويد املدينة املقدسةالغربية، يعيش نصفهم يف جتمعات است  

 
 ٥٦ مسـتوطن يف  ١٧٠٠٠٠ويوجد معظم املستوطنني على اجلانب اإلسرائيلي من اجلدار، حيث يعيش قرابـة          

لك توسيع ، اليت جيري التخطيط لبناء مستوطنات جديدة وتوسيع القائمة فيها، مثال ذ"املنطقة املغلقة"مستوطنة يف 
وكتأكيد علـى توسـيع     ". املنطقة املغلقة "مستوطنة زوفني لتتوغل أكثر يف حقول مزارعي جيوس الواقعة قرب           
، بأن إسرائيل شيدت يف الربع األول       ٢٠٠٥املستوطنات، أفاد املكتب املركزي اإلسرائيلي لإلحصاء يف حزيران         

من جهـة أخـرى،     . ٢٠٠٤ة نفسها من عام      ضعف ما شيدته من منازل للمستوطنني يف الفتر        ٢٠٠٥من عام   
 بثالث كتل استيطانية رئيسية، هي غوش عتصيون، معاليه ادوميم، وارئيل، بشكل يقسم             اجلدار الفاصل سيحيط  

األرض الفلسطينية إىل كانتونات، تربطها طرق وأنفاق خاصة بشكل يعيق الوحدة اإلقليمية الضرورية إلقامـة               
 .٢١قاءالدولة الفلسطينية الصاحلة للب

 
تكرس إسرائيل نظاما عنصريا يتمتع املستوطنون فيه بكامل االمتيازات واحلماية القانونية، يف الوقت الذي يـأيت                
ذلك على حساب معاناة السكان املدنيني الفلسطينيني، وخنقهم والتضييق علـيهم يف سـبيل تـوفري الرعايـة                  

ضي السكان الفلسطينيني، اليت خيصص معظمها      وتسيطر املستوطنات على مساحات واسعة من أرا      . للمستوطنني
 .لتوسيع املستوطنات، وتوفري املناطق العازلة حول املستوطنات، وشق الطرق االلتفافية اخلاصة مبرور املستوطنني

، واصلت سلطات االحتالل سياسة جتريف األراضي، تارة حبجة وقف أعمال املقاومة، وتارة             ٢٠٠٥خالل عام   
، اجلدار الفاصل قي النار والقذائف الصاروخية على جنودها ومستوطنيها، أو حبجة بناء           أخرى حبجة إيقاف مطل   

، أن ما   ٢٠٠٥لقد كشف تقرير أعدته النيابة العامة اإلسرائيلية يف يناير           .وتوسيع املستوطنات والبؤر االستيطانية   
                                                

٢٠  www.passia.org 
، "املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان الفلسطيين للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس الشرقية" انظر مذكرة األمني العام لألمم املتحدة حول    ٢١
 . ٢٠٠٥أغسطس /آب

http://www.passia.org
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رية بدعم مسـتمر مـن قبـل     موقعا استيطانيا غري قانوين قد أقيمت خالل السنوات العشر األخ        ١٢٠يزيد عن   
 . مؤسسات الدولة املختلفة

على صعيد آخر، إنّ ما تقوم به سلطات االحتالل من استيطان ومصادرة لألراضي، أو إتالفها من خالل 
 الذرائع اليت تسوقها احلكومة اإلسرائيلية، يعترب جتريف نوبغض النظر ع. التجريف، يسبب مضاعفات بيئية خطرية

يطان من العقوبات اجلماعية وجرائم احلرب مبوجب القانون الدويل اإلنساين، وأحكام اتفاقية األراضي واالست
 ثابتة ،ر أي ممتلكات خاصةدم أن تاالحتالل دولة ىحظر علي: "  منها على أنه٥٣املادة جنيف الرابعة اليت تنص يف 

 كما أنّ ." أو التعاونيةاالجتماعيةة، أو املنظمات  تتعلق بأفراد أو مجاعات، أو بالدولة أو السلطات العام،أو منقولة
ل أو تنقل جزءا من سكاا املدنيني إىل رح أن تاالحتالل جيوز لدولة ال: "من ذات االتفاقية تنص على أنه ٤٩املادة 

 ٥٤ادة ، يف امل١٩٧٧هذا وحيظر الربتوكول األول اإلضايف التفاقيات جنيف األربعة لعام ". األراضي اليت حتتلها
وذا الصدد، دعا ". مهامجة أو تدمري أو نقل أو تعطيل األعيان واملواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني"منه 

تفكيك املستوطنات القائمة، : " ... إسرائيل إىل١٩٨٠ آذار ١ الصادر يف ٤٦٥جملس األمن الدويل يف قراره رقم 
إنشاء وبناء مستوطنات يف األراضي العربية احملتلة منذ العام وأن تكف، بشكل خاص وبصورة عاجلة، عن 

العامة لألمم املتحدة اجلمعية  من  صدرت جمموعة مـن القـرارات عن كلّوقد ".٢٢، مبا فيها القدس١٩٦٧
، عدم شرعيتهاعلى د إسرائيل بالتوقف عن بناء أو توسيع املستوطنات، وتؤكّفيها وجلنة حقوق اإلنسان تطالب 

 ٤٦٥قرار جملس األمن الدويل رقم و، ٢٠٠٠ نيسان ١٧يف  املؤرخ ٢٠٠٠/٨ار جلنة حقوق اإلنسان رقم قر مثل
 .١٩٨٠لعام 

 
) ٦ (٤٩وعليه، تعد املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية وغزة مستوطنات غري قانونية، تشكل خرقا للمـادة     

اجلدار ة عدم قانونيتها يف فتواها األخرية الصادرة بشأن كما وأكدت حمكمة العدل الدولي. من اتفاقية جنيف الرابعة
 .٩/٧/٢٠٠٤ بتاريخ الفاصل

 
 
 اعتداءات املستوطنيـن علــى ممتلكــات الفلسطينييــن. ٢
 

شارك املستوطنون يف العديد من احلاالت بعمليات االعتداء على املدنيني الفلسطينيني، وأشارت البيانات إىل تصاعد 
، خاصـةً يف    ٢٠٠٥ملستوطنني اإلسرائيليني على املدنيني الفلسطينيني وممتلكام خالل العـام          عنف واعتداءات ا  

ويف معظم احلاالت، مل يتدخل اجليش اإلسرائيلي بشكل كاٍف حلماية الفلسطينيني . املناطق القريبة من املستوطنات
 ٦٨وقد مت التبليغ عن     . د املستوطنني من العنف الذي ميارسه املستوطنون، كما وتندر إقامة الدعاوى القضائية ض          

 .  حادثا يف حزيران٦٧، إضافة إىل ٢٠٠٥حادثا من حوادث العنف من قبل املستوطنني يف شهر أيار 
                                                

     org.amenesty.www :لكتروين ملنظمة العفو الدوليةاملوقع اإل ٢٢ 
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كما .  ٢٣ ٢٠٠٥ حماولة بناء غري قانونية خالل النصف األول من عام ١٩٦وقام املستوطنون بتنفيذ ما ال يقل عن     

اليت قام بارتكاا املستوطنون املسلحون ضد املدنيني الفلسطينيني وأمالكهم،          املزيد من اجلرائم     ٢٠٠٥شهد عام   
وختريب املمتلكات واألراضي الزراعية، وقام املستوطنون بقتل ما ال يقل عن مخسة مدنيني فلسطينيني خالل عام                 

ستوطنني اإلسرائيليني ، وإصابة عشرات جبراح، وبذلك يرتفع عدد القتلي الفلسطينيني املدنيني على أيدي امل٢٠٠٥
 . أطفال٩ فلسطينيا، بينهم ٣٥منذ بداية انتفاضة األقصى، إىل ما ال يقل عن 

  
، حيث قام مستوطن من مسـتوطنة       ١٧/٨/٢٠٠٥من األمثلة على اجلرائم البشعة للمستوطنني ما حصل بتاريخ          

الصناعية التابعة للمستوطنة، مما أدى إىل      شيلو بإطالق النار على أربعة من العمال الفلسطينيني العاملني يف املنطقة            
 على سيارة مدنية تقل عماال أثناء ٦/٨/٢٠٠٥كما وفتح مستوطن إسرائيلي النار بتاريخ       . استشهادهم على الفور  

ومنها أيضا اعتداء مستوطين كريـات أربـع،        . عودم إىل منازهلم غريب مدينة اخلليل، وأصيب عدد منهم جبراح         
احلديدية والزجاجات الفارغة، على منازل السكان يف حي واد احلصني يف اخلليل، وإصابة طفل باحلجارة والقضبان 

كما قام املستوطنون املقيمون يف البؤر االستيطانية يف وسـط          . جبراح بالغة، وإحلاق أضرار مادية مبنازل املواطنني      
 يف احملال ة الفلسطينيني، وإحلاق أضرار مادية خمتلفمدينة اخلليل باالعتداء مرارا على املنازل واحملال التجارية للمدنيني

، قامت جمموعة من مستوطين مستوطنة قدوميم بالقرب مـن          ١٦/٥/٢٠٠٥وبتاريخ  . التجارية، ومنازل املواطنني  
 ٣٠قلقيلية بتجريف عشرات الدومنات من أراضي قرية كفر قدوم، حتت محاية قوات االحتالل، طالت مسـاحة                 

، قامت جمموعة أخرى بإشعال النريان يف أشجار الزيتون والبيوت          ١٩/٨/٢٠٠٥ويف  . لزراعيةدومنا من األراضي ا   
 . ٢٤البالستيكية اململوكة ملواطنني من بلدة عزون عتمة

 
 
 هـــدم املنـــازل .٣
 

، دأبت قوات االحتالل اإلسرائيلي على ممارسة سياسة هدم البيوت واملنشآت ألسباب خمتلفة، ويف ١٩٦٧منذ عام 
دمتها اهلدم ألسباب أمنية، أو اهلدم حبجة عدم حصول أصحاا على التراخيص الالزمة من السلطات اإلسرائيلية مق

 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية املدنيني يف زمن احلرب، واليت تنص على              ٥٣املختصة، وذلك خالفاً للمادة     
 أو ، تتعلق بأفراد أو مجاعات، ثابتة أو منقولةخاصة،كات تدمر أي ممتل  احلريب أناالحتاللحيظر على دولة  ":أنه

 ". أو التعاونيةاالجتماعية أو املنظمات ،السلطات العامة بالدولة أو

                                                
 .٦/٦/٢٠٠٥ الصفحة االلكترونية لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية باللغة االجنليزية بتاريخ  ٢٣
   .  والصادر عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان يف غزة على الصفحة االلكترونية للمركز٢٠٠٥ انظر التقرير السنوي حول أوضاع حقوق اإلنسان للعام  ٢٤

http://www. http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm 
 

http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm
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 مقارنة بالسنوات السابقة، مل يكفل مصادقة احلكومـة         ٢٠٠٥رغم التراجع يف عدد البيوت املهدومة خالل عام         

. ار بوقف سياسة هدم منازل النشطاء الفلسطينيني يف الضفة والقطاع          على قر  ٢٠٠٥فرباير  / اإلسرائيلية يف شباط  
فقد هدمت قوات االحتالل، على سبيل املثال، مرتل املواطن ماجد عرار من قراوة بين زيد مشايل رام اهللا بتـاريخ                    

، قامـت قـوات االحـتالل       ٥/٧/٢٠٠٥وبتاريخ  . ، بدعوى اختباء اثنني من نشطاء املقاومة فيه       ١٣/١/٢٠٠٥
.  مرتال يف بلدة بيت فوريك، أسفرات عن تشريد ما ال يقل عن مائيت مواطن              ١٧إلسرائيلي بتدمري ما ال يقل عن       ا

إضافة إىل عشرات عمليات اهلدم، وجتريف مئات الدومنات الزراعية يف قطاع غزة، وعشرات املنازل اليت تضررت                
وقد متـت   .  باملنازل واملدارس واملمتلكات العامة    جراء عمليات القصف اجلوي اإلسرائيلي، مما احلق أضرارا كبرية        

ويف القدس، متت معظمها حتت ذريعة . معظم عمليات اهلدم أثناء اجتياح قوات االحتالل للمدن والقرى الفلسطينية
ومن جهة أخرى، متّت معظم عمليات هدم البيوت دون إعطاء أصحاا إنذارا مسبقا، ومل يتم            . البناء غري املرخص  

وقد أدت عمليات هدم البيوت إىل تشريد مئات املواطنني الفلسطينيني إىل العراء بـال   .  هلم بأخذ أمتعتهم   السماح
 .مأوى

  
إنّ ما قامت وتقوم به قوات االحتالل يف هذا الصدد يعترب من قبيل العقاب اجلماعي، ويتنـاقض بشـكل علـين       

، ١٩٤٩الرابعة بشأن محاية املدنيني وقت احلرب لعام        وصريح مع القانون الدويل اإلنساين، خاصة اتفاقية جنيف         
حظر معاقبـة أي شـخص   "  منها على٣٣واليت حرمت اللجوء إىل فرض العقوبات اجلماعية، حيث نصت املادة  

 ".حممي عن خمالفة مل يقترفها هو شخصيا
 
 
٤ .اإلقامـة يف القــدس الشرقية مصادرة حق  
 

بوضع قيود شديدة على بناء املساكن الفلسطينية يف القدس الشرقية، وال تصادق تقوم سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
، حيث تصدر البلدية مثل هذه اخلطـط  "خطط رئيسية"السلطات اإلسرائيلية على البناء إال يف مناطق تعترب ضمن       

 .ملناطق خمصصة للتنمية االستيطانية، وليس للمناطق الفلسطينية
 

فلسطينيني من محلة البطاقة الزرقاء، خارج اجلدار، إىل القدس الشرقية، مما جيـربهم             كما وتتزايد صعوبة وصول ال    
على البحث عن اخلدمات التعليمية والصحية والدينية يف بقية أحناء الضفة الغربية، مما يهدد بفقدان حقـوقهم يف                  

، وتعـين أن  ١٩٩٩-١٩٩٨ العام اإلسرائيلية، اليت طبقتها إسرائيل يف " مركز احلياة "اإلقامة بالقدس وفقا لسياسة     
. هؤالء الذين حيملون بطاقة زرقاء إذا وجدوا يعيشون أو يعملون خارج القدس الشرقية، تسحب منهم بطاقـام           

دف بشكل صريح إىل ختفيض عدد الفلسطينيني املقيمني اليت انتهجتها احلكومة اإلسرائيلية حفة اسياسة ال وهذه
. هم يف اإلقامة الدائمة يف املدينة مصادرة حقّيلا، وبالتهويام خالل سحب بطاقات يف القدس الشرقية، وذلك من 
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 وقانون الدخول إىل إسرائيل ،١٩٥٢ من قانون املواطنة لسنة  أحكام كلّإىلوتستند السلطات اإلسرائيلية يف ذلك 
 . ١٩٥٢لسنة 

 
 . اإلقامة يف املدينة ألبنائهم وأزواجهم     نح حق ، ال يستطيع سكان القدس الفلسطينيون م      املذكورينلقانونني  ل طبقاً

د يف القدس كمقيم يف املدينة إذا كان والده ليس من محلة اهلويـة  وكما ترفض وزارة الداخلية تسجيل الطفل املول  
  ذا يتمحرمانه من احلصول على اخلدمات الصحية ضمن نظام التأمني الصحي اإللزامي وكـذلك              اإلسرائيلية، و 

 من قانون املواطنة وقـانون الـدخول إىل    على كل٢٠٠٣ّ ووفقاً لتعديل متوز عام   . املدارس احلكومية  الدراسة يف 
 إذا كان   ، أو القدس الشرقية   ، النظر يف طلبات احلصول على املواطنة أو اإلقامة الدائمة يف إسرائيل            ال يتم  ،إسرائيل

، ٢٠٠٤٢٥يسري هذا املنع حىت شهر آب من العـام  أحد الزوجني مقيماً يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، و   
 من أجل ويـدها ووضـعها   ، ملدينة القدساالحتاللوقد رفض اتمع الدويل اإلجراءات اليت قامت ا سلطات  

 .١٩٦٧٢٦ عام احتالهلاحتت السيطرة اإلسرائيلية منذ 
 

قـد  ى كافة أشكال التمييز العنصري      وجلنة القضاء عل  التابعة لألمم املتحدة    جلنة حقوق اإلنسان    وكانت كل من    
 ٢  املوادان مع مبدأ عدم التمييز، وخيالفان يتعارضما ال سيما أما، وطالبت بإلغائهالقانونني جتاه قلقهاعن أعربت 

 الدولية للقضاء على كافة أشكال   االتفاقية من   ١  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة        ٢٦و
 االقتصـادية  من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        ٢ املادةو حقوق الطفل،    اتفاقية من   ٢ العنصري، واملادة التمييز  

 .٢٧ أحكامهاباحترام وهي ملزمة باختيارها، عليها اليت صادقت إسرائيل ، والثقافيةواالجتماعية
 
 

 االعتداء علـــي احلريـــات: سابعاً
 
 

فقد تواصل اإلغالق احملكـم     . ممارساا احلادة أو املعيقة للحريات     ٢٠٠٥واصلت سلطات االحتالل خالل العام      
 اجلدار الفاصل كما واصلت عمليات البناء إلمتام      . للمدن الفلسطينية بواسطة احلواجز العسكرية والسواتر الترابية      

 اجلماعي احملظور ويعترب االعتداء على احلريات من قبيل العقاب. الذي يشكّل أكرب معيق حلرية وحركة الفلسطينيني
كمـا حيظـر   . والعقاب اجلماعي هو معاقبة األشخاص على جرائم مل يرتكبوها     . مبوجب القانون الدويل اإلنساين   

القانون الدويل اإلنساين امتهان الكرامة اإلنسانية، ويفرض على دولة االحتالل أن تعمل بأقصى ما تسـمح بـه                  
                                                

اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، كانون ثاين : رام اهللا (٢٠٠٣االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطن الفلسطيين خالل الربع األخري من العام :  تقرير خاص حول ٢٥
٢٠٠٤.( 

 .)٢٠٠١مؤسسة احلق، : رام اهللا ( والتسوية السياسيةاالنتدابالوضع القانوين ملدينة القدس بني نزار أيوب، :  راجع، القدسلمزيد حول الوضع القانوين ملدينة ل ٢٦
 ).٢٠٠٤متوز  منظمة هيومان رايتس ووتش، :org.hrw.www://http (، يسحب قانون متييز ٢٧ 
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 من ٣٣فاملادة . سية، ال سيما اخلدمات الصحية والصحة العامةوسائلها لتأمني مستوى مناسب من اخلدمات األسا  
حتظر ... ال جيوز معاقبة أي شخص حممي عن عقوبة مل يقترفها هو شخصياً           : "اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه     

 وفيما يلي أبرز انتهاكات االحـتالل حلريـات املـواطنني         ". تدابري االقتصاص من األشخاص احملميني وممتلكام     
 :الفلسطينيني

 
 احلصار وإعاقــة حركـة مـرور وسفــر املواطنيــن والبضائـــع. ١
 

ـ                ةتكرس قوات االحتالل اإلسرائيلي سياسة اإلغالق واحلصار الشامل لألراضي احملتلة كنوع من العقوبة اجلماعي
ة السكان املدنيني وقت احلـرب   من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاي٣٣للسكان املدنيني، وهو ما يتناىف مع املادة  

، واليت حتظر على قوات االحتالل احلريب القيام مبعاقبة األشخاص على جرائم مل يرتكبوهـا، كمـا                 ١٩٤٩للعام  
فقد واصلت قوات االحـتالل     . وحتظر على تلك القوات اختاذ تدابري اقتصاص من األشخاص احملميني وممتلكام          

احلصار الشامل واملشدد على مجيع األراضي احملتلة، مما أثر سـلباً علـى              فرض   ٢٠٠٥اإلسرائيلي على مدار عام     
واستمر عزل القدس الشرقية عن حميطها الفلسطيين . حقوق املواطنني الفلسطينيني االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

عزل املـدن والقـرى   وقامت إسرائيل ب. يف الضفة الغربية، كما استمر الفصل التام بني الضفة الغربية وقطاع غزة      
واملخيمات الفلسطينية يف الضفة الغربية عن بعضها البعض، عرب احلواجز العسكرية الثابتة واملتحركة والبوابـات               

مشل اإلغـالق  . اإللكترونية، واليت تعيق حركة املواطنني واملركبات واملنتجات وجتعلها مستحيلة يف بعض األحيان       
معرب رفح الذي يربط بـني      : حلدودية اليت تربط املناطق احملتلة بالعامل اخلارجي      واحلصار قيودا مشددة على املعابر ا     

 . قطاع غزة ومصر، ومعرب الكرامة الذي يربط الضفة الغربية باألردن
 

واستمرت سلطات االحتالل كذلك بفرض إجراءات احلصار الداخلي اخلانق، ويف تقطيـع أوصـال األراضـي                
فقد أقامت سلطات االحتالل على مداخل التجمعات السكانية .  شبه معازل منفصلةالفلسطينية احملتلة وحتويلها إىل

ما يزيد عن ستمائة حاجز عسكري، مما جيعل من تنقل املواطنني الفلسطينيني             الفلسطينية يف الضفة الغربية وحدها    
الحتالل إىل مضـاعفة    وقد أدى احلصار واإلغالق الداخلي الذي تفرضه قوات ا        . أمراً مستحيال يف أحيان كثرية    

أعداد العاطلني عن العمل يف صفوف الفلسطينيني، حيث حال احلصار واإلغالق دون متكن املئات من املـوظفني                 
والعاملني من الوصول إىل أماكن عملهم، ما دفع أرباب العمل إىل االستغناء عن عدد كبري منهم، أو استبدال من                   

 وحرم طالب قطاع غزة من إكمال تعليمهم يف جامعـات الضـفة   كما. يتأخرون يف الوصول إىل أماكن عملهم 
الغربية، وحرم مئات املرضى من العالج يف مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحد من الزيارات العائلية           

 .كما ويلقى املواطنون عادة معاملة مهينة وحاطة بالكرامة اإلنسانية على احلواجز. وممارسة الشعائر الدينية
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 يوما منذ انتشار قوات     ٨٠، ومت إغالقه ملدة     ٢٠٠٥وكان معرب رفح احلدودي قد خضع لقيود مشددة طيلة العام           
االحتالل اإلسرائيلي خارج القطاع، باستثناء فتحه لعدة ساعات للسماح بعودة الفلسطينيني العالقني على اجلانب              

 .اخلاصةاملصري من املعرب، أو للحاالت االستثنائية واإلنسانية 
 

واستمرت نقاط التفتيش يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف االنتقاص من حق الفلسطينيني يف حرية احلركة والتنقل                 
، إال أن ذلك أدى إىل      ٦٠٥ إىل   ٦٨٠ مت ختفيض عدد نقاط التفتيش من حوايل         ٢٠٠٥ففي نيسان   . بشكل كبري 

 ٣٧٤ حـوايل    ٢٠٠٥رق، حيث بلغ عددها يف حزيران       ازدياد نقاط التفتيش العسكرية املتنقلة عشوائيا على الط       
كما وال يزال اللجوء إىل وسيلة حظر التجول، . ٢٨نقطة، مما يشكل امتهانا لكرامة اإلنسان وانتهاكا حلقه يف التنقل

 .٢٠٠٥ حظرا يف حزيران ١٦ حظرا للتجول يف أيار،  و ٢٣معموال ا لتقييد حرية التنقل، فقد مت تسجيل فرض 
 

رار احلصار واإلغالق، وما جنم عنه من أزمة اقتصادية حادة مير ا االقتصاد الفلسطيين، كان هلا دور كبري              إن استم 
 حال السوق الفلسطينية الداخلية، اليت باتت   يف تسريح عدد كبري من العمال الفلسطينيني، كما انعكس ذلك علي          

 .   عرب املعابر احلدوديةتعاين من نقص شديد يف العديد من السلع واملواد اليت تدخل
 

وتكرر يف قطاع غزة، إغالق البحر أمام الصيادين الفلسطينيني، ومتّ منعهم ولفترات متفاوتة من ممارسـة مهنـة                  
الصيد، وظلوا على مدار العام عرضة النتهاكات قوات البحرية اإلسرائيلية، ما أدى إىل تدهور أكثر يف ظـروفهم             

 .٢٩ أسرة٤٠٠٠ حوايل ون يعيل، صياد٢٥٠٠ عدد الصيادين يبلغ قرابة ومن اجلدير ذكره أنّ. املعيشية
 

كما واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فرض حصارها على مدينة القدس احملتلة وعزهلا عن حميطها، وحظر دخول 
ـ ومت إضافة حواجز جديدة وبناء مقاطع مـن         . املواطنني الفلسطينيني من الضفة الغربية وقطاع غزة إليها        دار اجل

 عزل مدينة القدس عن باقي مدن الضفة الغربية، وفرض مزيـدا مـن              الفصلكما واحكم جدار    .  حوهلا الفاصل
العراقيل أمام حركة املواطنني وتنقلهم ما بني مدن الضفة الغربية وقراها، وذلك بتحكم قوات االحتالل بتحركام    

ا يضاعف من املعاناة اليومية للمواطنني الفلسـطينيني،  من خالل البوابات االلكترونية اليت أقيمت داخل اجلدار، مم      
لقد خلفت القيود على احلركة آثارا سلبية على متتع املواطنني الفلسطينيني حبقـوقهم             . ويضر بكافة جماالت احلياة   

لت االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية، كما وأدت إىل خلق حالة من التدهور االقتصادي، وشك             
 .انتهاكا للحق يف العمل، والصحة، والتعليم، والسكن، واحلق يف مستوى معيشي مالئم

 
 

                                                
 /، آب"املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان الفلسطيين للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس الشرقية"مم املتحدة حول مذكرة األمني العام لأل  ٢٨

 . ٢٠٠٥أغسطس 
 . مرجع سابقاهليئة العامة لالستعالمات، :  ملزيد من املعلومات حول معاناة الصيادين يف قطاع غزة راجع ٢٩
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 حتجاز األســرى واملعتقليــن وانتهاك حقوقهــــم ا.٢
 

تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي ممارسة سياسة االعتقال التعسفي والعشوائي آلالف الفلسطينيني، وإخضـاعهم   
من اتفاقية جنيف  " ٩٦-٨٣"سية والالإنسانية واحلاطة بالكرامة، وذلك خالفا ألحكام املواد للتعذيب واملعاملة القا

 . الرابعة
 

 سجنا ومعتقال ومركز ٢٨ أسرياً فلسطينياً يقبعون خلف القضبان يف ٩٢٠٠ حوايل ل، ال يزا٢٠٠٥مع اية العام 
 قوات االحتالل اإلسرائيلي قد اعتقلت منذ       وعليه، تكون .  امرأة ١١٦ طفال، و    ٣٠١توقيف إسرائيلي، من بينهم     

مـن  % ٢٠ ألف أسري ومعتقل فلسطيين، أي ما يقارب ٦٥٠، ما يزيد عن ٢٠٠٥ وحىت اية العام   ١٩٦٧العام  
وبالرغم من حالة التهدئة القائمة إال أن أعداد األسرى يف تزايد            .٣٠إمجايل عدد مواطين األراضي الفلسطينية احملتلة     

مت قوات االحتالل اإلسرائيلي يف اآلونة األخرية على افتتاح العديد من األقسام اجلديـدة يف               مستمر، كما وأقد  
ومل يقتصر التصعيد على محالت االعتقال بل امتد ليشمل . ، دف استيعاب أعداد املعتقلني"شطة"و" عوفر"سجين 

تالل على االعتـداء علـى   حياة األسرى وظروف اعتقاهلم، كما حصل يف سجن عوفر عندما اقدمت قوات االح            
 ابني املعتقلني عضـو   ما زال من    و. األسرى بالضرب والغاز والرصاص احلارق، مما أدى إىل إصابة العشرات منهم          

الس التشريعي الفلسطيين، مروان الربغوثي وحسام خضر، وعضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية عبد 
 ومجيع هؤالء حمتجزون يف ظروف اعتقال غاية يف السوء، وغـري  .دية أخرىالرحيم ملوح، وشخصيات سياسة قيا  

إنسانية، تشمل التعذيب واملعاملة احلاطة بالكرامة، واحلرمان من أبسط حقوقهم األساسية، مبا يف ذلك احلـق يف                 
  .الئمااللتقاء مبحاٍم، واحلق يف تلقي الزيارات العائلية، وكذلك حقوق الرعاية الصحية والغذاء امل

 
مت اعتقال غالبية املعتقلني خالل عمليات االجتياح والتوغل ومحالت املدامهة اإلسرائيلية للقرى واملدن واملخيمات              
الفلسطينية، واليت تستمر قوات االحتالل اإلسرائيلي يف القيام ا منذ بداية انتفاضة األقصى، إضافة إىل عمليـات              

ونفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي يف الربع األخري من عـام          . ابر احلدودية االعتقال على احلواجز العسكرية واملع    
 محالت اعتقال مجاعية واسعة يف الضفة الغربية طالت مئات املدنيني الفلسطينيني من أنصار حركيت اجلهاد                ٢٠٠٥

، ومشلـت    مواطن فلسطيين يف أواخر سبتمرب     ٣٠٠اإلسالمي ومحاس، ومن أبرز تلك احلمالت احلملة اليت طالت          
 .٣١شخصيات سياسية ودينية واجتماعية وأكادميية بارزة

 
 

                                                
 وزارة شؤون األسرى واحملررين، /التخطيط واإلحصاءدائرة  :رام اهللا (وزارة شؤون األسرى واحملررين -التقرير اإلحصائي الشهري الصادر عن دائرة التخطيط واإلحصاء  ٣٠

 .)٢٠٠٥ل  أوكانون
 .٢٠٠٥ انظر التقرير السنوي للمركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان لعام  ٣١
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كما تقوم قوات االحتالل باعتقال األطفال وحماكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف اعتقالية سيئة للغايـة، خمالفـة      
 بداية  وتنتهج إسرائيل منذ  . بذلك القواعد القانونية الدولية، ومن ضمنها املواثيق اليت وقعت عليها إسرائيل نفسها           

انتفاضة األقصى سياسة منظمة جتاه األطفال األسرى، مثل إجراءات احملاكمة، التعذيب أثناء التحقيـق، فـرض                
الغرامات املالية، نقص الطعام ورداءته، انعدام الرعاية الصحية، واحتجازهم يف ظروف غري إنسانية، ومعاملتـهم               

ري الدولية، اخلاصة حبقوق أسرى احلرب عامـة، وحقـوق          بقسوة، بشكل يفتقر إىل احلد األدىن من احترام املعاي        
 .األطفال خاصة

 
 طفال من األطفال األسرى الذين يعانون أمراضا خمتلفة، وحيرمون من الرعاية الصحية والعالج، كما أن        ٧٩يوجد  

 ٤٠٠٠ومن بني قرابـة  .  داخل السجن، وال يزالون يف األسر   ١٨هناك املئات من األطفال األسرى، جتاوزوا سن        
منهم للتعذيب، خاصة بوضع الكيس يف الرأس والشـبح         % ٩٩طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة األقصى، تعرض        

 .٣٢والضرب
 

 أسرية اعتقلن خـالل انتفاضـة   ٤٠٠ أسرية فلسطينية من بني  ١١٦وتواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي احتجاز      
 أسريات من حمافظات قطاع     ٣سريات من القدس،     أ ٦ أسريات من حمافظات الضفة الغربية،       ١٠٧األقصى، منهن   

 أسرية مت اعتقـاهلن   ٢٥ومن جمموع املعتقالت، هناك     .  عاما ١٨ أسريات مل تتجاوز أعمارهن الـ       ٦غزة، وهناك   
وتتعرض األسريات إىل املعاملة الالانسانية والظروف القاسية، حيث حيتجزن يف أماكن غـري            . ٢٠٠٥خالل العام   

 .زازات السجانات واعتداءان، إضافة إىل التفتيش املذل عند التنقل ما بني األقسامالئقة ويعرضن الستف
 

 صـارخاً  انتهاكا ، اإلداري والتوقيف لفترة طويلة دون حماكمة    االعتقال، خاصة   االحتاللممارسات سلطات   تعترب  
الـيت تمكّـن   ضمانات القانونية  كافة ال  خالهلاحماكمة عادلة توفر    قواعد القانون الدويل اإلنساين، الذي يشترط       ل

املعايري الدولية اليت تقضي بتبليغ املقبوض عليـه   تنتهك االحتالل  سلطاتكما أنّ .  عن نفسه  لدفاعالشخص من ا  
 ومـا   .ه يف لقاء حماميه دون تأخري      حقّ واحترام،  احتجازه، وإبالغ عائلته فوراً مبكان      االعتقال بأسباب   اعتقالهفور  
عون لالعتقال اإلداري على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي، مما يشكل مساسـا حبـق            فلسطيين خيض  ٧٠٠زال  

. املعتقل باختاذ اإلجراءات القضائية الرتيهة، مبا يف ذلك حقه يف معرفة التهم املوجهة إليه، وتلقي الدفاع العـادل                  
 اليت تؤكد على عـدم جـواز        من اتفاقية جنيف الرابعة،   ) ٧٨(ويشكل االعتقال اإلداري انتهاكا جسيما للمادة       

 ".االستثنائية القهرية"استخدام هذا االعتقال كإجراء عقايب، وعدم استخدامه إال يف احلاالت 
 

 ٢٠٠٥إىل ذلك، ما زال غالبية املعتقلني الفلسطينيني يتعرضون ألساليب التعذيب احملرمة دوليا، ووردت خالل عام 
 من املعتقلني ألشكال خمتلفة من التعذيب من قبل أجهـزة األمـن             العديد من اإلفادات اليت تؤكد تعرض العديد      

                                                
 وزارة شؤون األسرى واحملررين، /التخطيط واإلحصاءدائرة  :رام اهللا (وزارة شؤون األسرى واحملررين -هري الصادر عن دائرة التخطيط واإلحصاءالتقرير اإلحصائي الش  ٣٢

 .)٢٠٠٥ل  أوكانون
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اإلسرائيلية، بشكل يشكل انتهاكا جسيما التفاقية جنيف الرابعة، واالتفاقية اخلاصة مبناهضة التعذيب، وغريه من              
ا خالفاً للمادة   وتتذرع إسرائيل بالظروف االستثنائية اليت متر       . ١٩٨٤أشكال املعاملة القاسية والالانسانية للعام      

ال جيوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت "من اتفاقية مناهضة التعذيب، اليت تنص على أنه ) ٢(
هذه الظروف حالة حرب أو ديد باحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة 

 أجهزة األمن اإلسرائيلية ما زالت متارس أشكال  أنّالدولية والفلسطينيةقوقية تؤكد املصادر احلو". كمربر للتعذيب
 .توقيفهم فترة  أثناء، خصوصاًوقد مشل التعذيب األطفال املعتقلني .٣٣التعذيب ومنها الضرب

 
لعليا ألجهزة ومتارس إسرائيل التعذيب كوسيلة رمسية حتظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية، اليت وفرا احملكمة ا

احلق يف استخدام التعذيب وأساليب الضـغط     " الشاباك"، بعد أن منحت جهاز      ١٩٩٦األمن اإلسرائيلية يف العام     
 ١٢٠٠ أسريا يعانون من أوضاع صحية صعبة وأمراض خمتلفة، إضافة إىل ١٤٠هناك . اجلسدي واهلز ضد املعتقلني 

لعالج الالزم، مما يعرض حيام للخطر، حيث تفتقر السجون آخرين ممن يعانون من أمراض مزمنة، وال يقدم هلم ا         
عاما، ) ١٨(وقد استشهد الشهيد األسري جواد عادل أبو مغيضب،         . للرعاية الطبية الضرورية واألطباء املتخصصني    

 نتيجة لإلمهال الطيب، وكان قد اعتقل وهو يف اخلامسة عشر مـن          ٢٨/٧/٢٠٠٥يف معتقل النقب الصحراوي يف      
 .٣٤ شهرا٣٣كان يقضي حكما بالسجن مدته عمره، و

 
تقوم إسرائيل بنقل واحتجاز آالف املعتقلني الفلسطينيني إىل مراكز االعتقال والسجون داخل أراضـي إسـرائيل         

تنص من اتفاقية جنيف الرابعة اليت    ) ٧٦(، يف انتهاك للمادة     ١٩٦٧وخارج حدود األراضي الفلسطينية احملتلة عام       
 وتزامنا مع خطة    ".األشخاص احملميون املتهمون يف البلـد احملتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينواً          حيتجز  "ه  على أن 

االنفصال اإلسرائيلي أحادي اجلانب من قطاع غزة، شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتوجيه لوائح اـام إىل                
سرائيلية يف بئر السبع، لتشريع اسـتمرار        معتقل أمام احملاكم املدنية اإل     ٦٠٠معتقلي قطاع غزة الذين بلغ عددهم       

، وإلغـاء   "ايريز"احتجاز معتقلي قطاع غزة داخل السجون اإلسرائيلية، إثر حل احملكمة العسكرية اإلسرائيلية يف              
 . األوامر العسكرية اإلسرائيلية املطبقة على قطاع غزة

 
من اتفاقية جنيف ) ٧٧(طاع غزة مفتوحا مع املادة تتناىف اإلجراءات اإلسرائيلية اليت دف إىل إبقاء ملف معتقلي ق

الرابعة، اليت تلزم الدولة احملتلة بتسليم األشخاص احملميني الذين أدانتهم حماكمها يف األراضي احملتلة، إىل سـلطات              
 .األراضي احملررة

 
 

                                                
 .www.ppsmo.or: اإللكتروينوقع املراجع   ٣٣
 .، م سؤون األسرى واحملررينوزارة ش -التقرير اإلحصائي الشهري الصادر عن دائرة التخطيط واإلحصاء  ٣٤

http://www.ppsmo.or
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 فاصلاجلدار ال: ثامناً
 
 

ويف حزيران من العام .  يف الضفة الغربية الفاصلاجلدار خطة إنشاء ٢٠٠٢اعتمدت احلكومة اإلسرائيلية يف نيسان     
نفسه، بدأت إسرائيل بتطبيق املرحلة األوىل من بناء هذا اجلدار، الذي ميتد من مشال الضفة الغربيـة إىل جنوـا،    

 . وخاصة حول القدس
  

 أخرى مل   %٤٣، واملصادقة على نسبة     اجلدار الفاصل من مسار   % ٣١ استكمال إنشاء    ٢٠٠٥ اية عام    مت حىت 
كـم،   ٦٨١من مسار اجلدار الذي سيبلغ طولـه        % ١٦,٥يتم البدء ببنائها، ويواصل العمل على إنشاء مساحة         

 كم على حدود اخلط األخضر، أي أكثر من ضعفي طول اخلط ١٣٥ كم يف السابق، وميتد على طول ٧٢٠مقابل 
ففـي  .  رحلته أشكاالً وإلتواءات معقدة متراً، آخذاً يف٨٠ – ٦٠األخضر، ويتراوح متوسط عرض اجلدار ما بني     

ويف أماكن أخرى   .  أمتار تنتشر على طوله أبراج املراقبة      ٨مناطق مثل قلقيلية، يتكون اجلدار من اإلمسنت بارتفاع         
يتكون اجلدار من سلسلة من األسيجة بعضها مكهرب، وتشتمل يف أماكن أخرى على خنادق وشوارع، وأسالك             

ويف بيت حلم يتكون اجلدار من السياج املكهرب، ومناطق عـزل،           . تتبع آثار األقدام  شائكة وكامريات، وطرق ل   
 .وجمسات، وخنادق، وأسالك شائكة، ويشمل شارعاً التفافياً، وذلك لعزل املدينة متاما عن الضفة الغربية

  
ة، وحييط باملدن والقرى من املسار الذي يسلكه اجلدار يقع يف األراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربي% ٩٠قرابة  

ويعزل التجمعات السكنية والعائالت عن بعضها البعض، ويعزل املزارعني عن أراضيهم، والعمال عـن أمـاكن                
 .عملهم، ويفصل اتمع كافة عن املؤسسات التعليمية والصحية، وغريها من اخلدمات الضرورية للمجتمع

 
ت اإلسرائيلية الواقعة داخل األراضي احملتلة اليت بنيت ويسـتمر          صمم اجلدار حبيث حييط بعدد كبري من املستوطنا       

 يف القدس الشـرقية، وعلـى األراضـي         ١٢ مستوطنة إسرائيلية يف الضفة الغربية، و        ٥٤وتقع حوايل   . توسيعها
 ألف مستوطن إسرائيلي،    ٣٢٠سيعيش  . الفلسطينية اليت جيري عزهلا عن سائر أحناء الضفة الغربية بواسطة اجلدار          

من املستوطنني الذين يقطنون يف األراضي احملتلة، يف اجلانب الغريب من اجلـدار، وبالتـايل               % ٨٠أي ما يقارب    
 .٣٥سيتمتعون بالتواصل اجلغرايف مع إسرائيل

 

                                                
 ).٢٠٠٤منظمة العفو الدولية، شباط  (وثيقة حول وضع السياج يف القانون الدويل  ٣٥
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 خمـالف للقـانون     الفاصـل ، أن بناء إسرائيل للجدار      ٩/٧/٢٠٠٤رأت حمكمة العدل الدولية يف فتواها بتاريخ        
إال أن .  التوقف عن بنائه، وتفكيك األجزاء اليت انتهى البناء فيها على األراضي الفلسطينية    ، وجيب أن يتم   ٣٦الدويل

وتتجلى انتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيين خاصة . احلكومة اإلسرائيلية واصلت بناء اجلدار ومل تعبأ بتلك الفتوى
 . واطنني الفلسطينيني عامةبشكل واضح للساكنني مبحاذاته، إضافة إىل انتهاكه حلقوق مئات آالف امل

 
، الذي يطلب من حمكمة ١٠/١٤-ES، القرار رقم ٨/١٢/٢٠٠٣بتاريخ اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

العدل الدولية أن تقدم رأياً استشارياً حول اآلثار القانونية الناشئة عن قيام إسرائيل ببناء اجلدار، استنادا إىل قواعد 
وجاء يف قرار احملكمة أن إسرائيل قامت بتدمري ومصادرة امللكية . يل وقرارات األمم املتحدةومبادئ القانون الدو

الفلسطينية يف انتهاك حلقوق اإلنسان، وأن يف التقييدات اإلسرائيلية حلركة املواطنني الفلسطينيني انتهاكا للقانون 
ورأت احملكمة يف الضم الفعلي .  والتعليمالدويل، وأن اجلدار حيرم الفلسطينيني من حقهم يف العمل، والصحة،

 .ألجزاء من الضفة الغربية إىل إسرائيل، خرقا حلق تقرير املصري
 

 أما فيما يتعلق بقانونية اجلدار على ضوء القانون الدويل حلقوق اإلنسان، فقد رأت احملكمة أن اجلدار ميس مبختلف 
عليها إسرائيل، فاجلدار ميس احلق يف حرية احلركة، وعدم التدخل احلقوق املقننة يف االتفاقيات واملواثيق اليت وقعت 

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واحلق ) ١٧(و ) ١٢(يف خصوصية العائلة، واملقننة يف البنود 
) ١٣(و ) ١٢(، )١١(، )٦(يف العمل، واحلق يف مستوى حياة الئق، واحلق يف الصحة والتعليم، واملقننة يف البنود 

 عند الفصلجدار ثار آكما أن من أخطر .٣٧من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 .اكتمال بنائه، هو منع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة األجزاء

 
اإلنساين، ذلك أنّ أي إجـراء تتخـذه      إنّ بناء اجلدار يف عمق أراضي الضفة الغربية احملتلة ينتهك القانون الدويل             

كما أن مصـادرة  . إسرائيل يف األراضي احملتلة باسم األمن ينبغي أن يتقيد بالواجبات املترتبة عليها يف هذا القانون   
 من اتفاقية جنيـف  ١٤٧األراضي الفلسطينية، وتدمري املمتلكات املدنية ألغراض بناء اجلدار حمظور مبوجب املادة        

 أنه يشكل انتهاكا للرأي االستشاري الذي أصدرته حمكمة العدل الدولية، والذي أكـد أن اجلـدار        كما. الرابعة
جيب على إسرائيل أن تعمل وفق التزاماا الدولية، بوقف العمل على "مناف للقانون الدويل، وجاء يف قرار احملكمة 

طع اجلدار الواقعة ضمن األراضي احملتلـة  بناء اجلدار، مبا يف ذلك املقطع داخل وحول شرقي القدس، وتفكيك مقا      
 ". وشرقي القدس، ودفع التعويضات عن األضرار اليت نتجت جراء ذلك

 

                                                
ل يف حتليل قانوين للرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية حول بناء اجلدار الفاصكلودي بارات، :  ملزيد من التفاصيل حول الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية، راجع ٣٦

 ).٢٠٠٤اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا(، األراضي الفلسطينية احملتلة
  asp.international_court_decision/separation_barrier/rabica/org.btselem.www://httpحول اجلدار الفاصل " بتسيلم" انظر تقرير ٣٧ 
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إال أن قوات االحتالل اإلسرائيلي استمرت يف بناء اجلدار بوترية متسارعة، غري مبالية بقرارات مؤسسات الشرعية                
ع التوسعية اإلسرائيلية وكافة االنتهاكات حلقوق املـدنيني        الدولية، كما ودعم القضاء اإلسرائيلي بقراراته املشاري      
 ة الضوء األخضر للحكومة اإلسرائيلية ملواصل١٥/٩/٢٠٠٥الفلسطينيني، وأعطت احملكمة العليا اإلسرائيلية بتاريخ 

ـ   ٤٤بناء اجلدار، مما سيؤثر سلبيا على ما يقارب من       فة  التماسا مطروحا أمام احملكمة ضد بنـاء اجلـدار يف الض
 .٣٨الغربية

 
وتركز العمل .  كيلومتر من اجلدار٢٠٠ قد انتهت من بناء أكثر من ٢٠٠٥وكانت قوات االحتالل مع اية العام 

 كيلـو متـرا يف     ٢٢ بالبناء حول مدينة القدس احملتلة، ويف حمافظة سلفيت يف عمق ما يقارب              ٢٠٠٥خالل عام   
ورغـم  . ملستوطنات اإلسرائيلية يف مشال الضـفة الغربيـة       أراضي الضفة الغربية، حول مستوطنة أرئيل، كربى ا       

التعديالت اليت أجريت على مسار اجلدار، إال أن اخلطة هدفت إىل ضم املستوطنات الكربى، كمستوطنة ارئيل،                 
. االستيطاين جنويب الضفة الغربية، إىل إسرائيل     " غوش عتصيون "ومعاليه ادوميم شرقي مدينة القدس احملتلة، وجتمع        

ق اخلطط اإلسرائيلية املعلنة، سيصبح ما يقارب من نصف مساحة الضفة الغربية جزءا من األراضي اإلسرائيلية                ووف
 .بضمها خلف اجلدار عند االنتهاء من العمل يف بنائه

 
ومع بناء اجلدار، وتشغيل حاجز قلنديا كمعرب حدودي، وإكمال معرب مفترق زعترة قرب نابلس، تكون قـوات                 

رائيلي قد شرعت يف تقسيم الضفة الغربية عمليا إىل ثالث كانتونات، يف الشمال والوسط واجلنوب، االحتالل اإلس
بشكل يضم إليها مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، وحيصر التجمعات الفلسطينية حتت الرقابة األمنيـة                

 .اإلسرائيلية، كما ويلغي مقومات قيام دولة فلسطينية مستقبلية
 

اء اجلدار مبدأ عاما يف القانون الدويل اإلنساين، وهو أن قوة االحتالل ال ميكنها تغيري طبيعة املنطقة اليت                  وخيالف بن 
. حتتلها باستثناء الضرورة العسكرية، ويف حال أن من شأن تلك التغيريات أن تفيد السكان الواقعني حتت االحتالل

سكرية رغم االدعاء اإلسرائيلي بذلك، كما أنه ال يفيـد    الذي ال يعترب ضرورة ع     الفصل على جدار    اال ينطبق هذ  
فهو يهدف إىل املس بالتواصل اإلقليمي للضفة الغربية، ويهدف إىل . السكان الفلسطينيني يف أي حال من األحوال 

 .ضم أراض فلسطينية حمتلة إىل إسرائيل
  

 جنيف  اتفاقية من   ٤٧ املادة   خيالف نص  ما   وهوسيمنع اجلدار يف حال اكتماله إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة،           
 األشـخاص احملميـون   مال حير"أنه على واليت تنص  ،١٩٤٩  لعامبشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب  

رأ يط  سواء بسبب أي تغيرياالتفاقية، ذه االنتفاع وال بأية كيفية من ، بأي حال،إقليم حمتليف أي الذين يوجدون 
                                                

   .  والصادر عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان يف غزة على الصفحة االلكترونية للمركز٢٠٠٥ انظر التقرير السنوي حول أوضاع حقوق اإلنسان للعام  ٣٨
http://www. http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm 
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 اإلقليم يعقد بني سلطات اتفاق  أو بسبب أيحكومته، املذكور أو اإلقليم على مؤسسات األراضي، احتاللنتيجة 
كما حتظر املادة ".  أو جزء من األراضي احملتلة كلّالدولة بضم  أو كذلك بسبب قيام هذهاالحتالل،احملتل ودولة 

 مـن  ١٤٧، وتعتـرب املـادة   "اصة أو العامةتدمري املمتلكات اخل" من هذه االتفاقية إقدام دولة االحتالل على    ٥٣
تدمري واغتصاب املمتلكات على حنو ال تربره ضرورات حربية، وعلـى           "االتفاقية ذاا أن من املخالفات اجلسيمة       
 ".نطاق كبري بطريقة غري مشروعة وتعسفية

 
 للمسار  ١٣/٣/٢٠٠٥ة يف   كما سيعمل اجلدار على تعزيز عزل مدينة القدس، فبناًء على إقرار احلكومة اإلسرائيلي            

 حول مدينة القدس، فإن اخلطة تعمل على عزل األحياء والقرى والبلدات الشمالية بشكل              للجدار الفاصل اجلديد  
كامل عن مدينة القدس، كما ويعمل على عزل مناطق شعفاط، وكفر عقب، وضاحية الربيد، ومسرياميس، وبلدة                

وعليه فإن ما يقارب    . قرى مشايل القدس وخميم شعفاط عن املدينة      الرام عن القدس، إضافة إىل عزل تسع قرى من          
  ٣٩. ألف مواطن فلسطيين سيتم فصلهم قسريا عن املدينة وفقا لذلك١٥٠من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . على خمتلف جوانب حياة املواطنني الفلسطينيني، أنظر الفصل الثاين من هذا الباباجلدار الفاصلملعرفة آثار  ٣٩
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 اينـــل الثالفص
 
  الفلسطينيةعلى أداء السلطة الوطنيةاالنتهاكات اإلسرائيلية أثر  
  

 
يستعرض هذا الفصل من التقرير السنوي األثر الذي جنم عن االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطن الفلسطيين على 

 السيادة، والتنمية، واخلدمات،  جماالتنتهاكات علىوبشكل خاص، أثر هذه اال. فلسطينيةأداء السلطة الوطنية ال
يف الفلسطينية ، على أداء السلطة الوطنية اجلدار الفاصلامة واالنفالت األمين، إضافة إىل اآلثار النامجة عن إق

 .ة املختلفةميالقطاعات اخلد
 
 
 الوضع القانوين لألراضي الفلسطينية احملتلة يف ضوء القانون الدويل: أوالً

 
 

  احتالل ما تبقى من أرض فلسطني، باحتالل قطاع غزة والضفة الغربية١٩٦٧استكملت القوات اإلسرائيلية عام 
ومنذ ذلك الوقت أقر اتمع الدويل بأن إسرائيل تشكل . مبا فيها القدس الشرقية، وفرض احلكم العسكري عليها

 وأن األراضي الفلسطينية تعد أراض حمتلة، ،١٩٠٧من الئحة الهاي لعام ) ٤٢( حسب املادة قوة احتالل حريب
، املتعلقة حبماية السكان املدنيني ١٩٤٩ الرابعة لعام اتفاقية جنيفأحكام القانوين الدويل اإلنساين، وتنطبق عليها 

 . ٤٠وقت احلرب، والئحة الهاي املذكورة
 

، ٩/٧/٢٠٠٤وقد كان آخر قرار دويل يقر بالصفة االحتاللية إلسرائيل، هو قرار حمكمة العدل الدولية الصادر يف 
قاضيا هم أعضاء اهليئة ) ١٥(اً، من أصلقاضياً دولي) ١٤(وهي أعلى جهة قضائية دولية، وقد صدر القرار بأغلبية

 .القضائية يف احملكمة
 

تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة العديد من القرارات اليت أشارت إىل انطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة قانوناً 
طراف السامية وهو ما أكده اإلعالن الصادر عن مؤمتر األ. ٤١على األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس

وكانت االتفاقية املرحلية، . ٥/١٢/٢٠٠١املتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، والذي عقد يف جنيف بتاريخ 
، ١٣/٩/١٩٩٣املعروفة باسم إعالن املبادئ، املوقع بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، يف واشنطن بتاريخ 

                                                
سطينية املستقلة اهليئة الفل: رام اهللا(كلودي بارات، حتليل قانوين للرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية حول بناء اجلدار الفاصل يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مترجم : أنظر ٤٠

 .٧٩، ص)٢٠٠٤حلقوق املواطن، 
  ES, RES , RES, RES :  اليت أصدرا اجلمعية العامة، ذات العالقة بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية احملتلةت  من القرارا٤١ 
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ونصت . ٤/٥/١٩٩٤ أرحيا يف - تبدأ من تاريخ توقيع اتفاق غزة قد نصت على فترة انتقالية مدا مخس سنوات،
، على أن تؤدي املفاوضات إىل ٤/٥/١٩٩٦االتفاقية املذكورة على أن تبدأ مفاوضات الوضع النهائي مبا ال يتعدى 

احملتلة ، ومبا يؤدي إىل إاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية )٣٣٨(و ) ٢٤٢(تطبيق قراري جملس األمن 
اإلسرائيلية -إال أن املرحلة االنتقالية ما زالت مستمرة حىت اآلن، يف ظل فشل املفاوضات الفلسطينية. ١٩٦٧عام 

 .٢٠٠٠٤٢حول قضايا احلل النهائي، واندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 
 

.  غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي منهوما ينطبق على الضفة الغربية والقدس من الناحية القانونية، ينطبق على قطاع
فاالنسحاب ال يلغي طابع إسرائيل كدولة حمتلة لقطاع غزة، حيث ما زال القطاع، حسب القانون الدويل، مناطق 
واقعة حتت االحتالل اإلسرائيلي، وإن االلتزام األساسي إلسرائيل كقوة حمتلة لألراضي الفلسطينية، يتطلب تنفيذ 

الرابعة تنفيذاً فعلياً، حىت زوال االحتالل ائيا عن الضفة الغربية وقطاع غزة، وبسط السيادة أحكام اتفاقية جنيف 
الفلسطينية عليها، ذلك أن إاء االحتالل يعين انسحاب احملتل من األراضي اليت كان حيتلها، تاركاً شؤون تلك 

حتالل هذه تفترض التخلي عن كامل السيادة وعملية إاء اال. األراضي جلهة أخرى تتوىل استالمها بعد االنسحاب
عن تلك املناطق، براً وحبراً وجواً، للسلطة اليت ستتوىل تسلمها، مث النظر يف التبعات القانونية إلاء االحتالل، واليت 

 .تشمل تعويض املتضررين الذين احتلت أراضيهم، وإعادة الالجئني، وهذا مل حيدث قطعاً يف قطاع غزة
 
 
 النتهاكات اإلسرائيلية للسيادة الفلسطينيةا: ثانياً

 
 

  تقرير املصريالفلسطينية وحقالسيادة 
 

إن حق الشعوب يف تقرير مصريها ليس حقا تعاقديا، بل هو حق متارسه الشعوب بإرادة منفردة، أقرتـه املواثيـق     
 اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام      وقد أصدرت  .من ميثاق األمم املتحدة    )٥٥(يف املادة   عليه   الدولية، ومت التأكيد  

أكد اإلعـالن أن إخضـاع الشـعوب        حيث   .٤٣"منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة     إعالن" ١٩٦٠
 وينكر حقوق اإلنسان األساسية، ويشـكل       ، يناقض ميثاق األمم املتحدة    ،لالستعمار األجنيب وسيطرته واستغالله   

                                                
رار من احلكومة اإلسرائيلية السماح لزعيم املعارضة يف حينه ارئيل شارون بدخول احلرم القدسي  بعد ق٢٨/٩/٢٠٠٠بتاريخ ) انتفاضة األقصى(بدأت االنتفاضة الفلسطينية الثانية ٤٢

 .الشريف
 .ويعرف يف القانون الدويل حبق تقرير املصري، ١٩٦٠كانون األول ١٤ املؤرخ يف ،)١٥_د(١٥١٤ صدر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها ٤٣
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حق الشعوب  " وتناول اإلعالن مبدأً هاماً وأساسياً يف حقوق اإلنسان، وهو         .٤٤عائقاً أمام السلم والتعاون العامليني    
 .٤٥" وسعيها حبرية لتحقيق إمنائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف ،يف تقرير مصريها ومركزها السياسي

لسيادة الدائمة ا"قراراها حول  ١٩٦٢  أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام،نح االستقالل ملومن أجل التهيئة    
لشعوب ممارسة حقها يف السيادة الدائمة على ثرواـا  امن حق " أشار اإلعالن إىل أنه   و. ٤٦" على املوارد الطبيعية  
واعترب انتهاك حق    .٤٧" ورفاهة شعب الدولة املعنية    ، ومبا يتناسب مع املصلحة والتنمية القومية      ،ومواردها الطبيعية 

 منافياً مليثاق األمم املتحدة ومبادئه، وعائقاً إلمناء التعاون الدويل وصـيانة            ،بيعيةالشعوب يف ثرواا ومواردها الط    
 . ٤٨السلم

 
 االقتصـادية  ، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق     اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     الدويل العهدلقد أقر كل من     

 ومنائها االقتصادي واالجتماعي    ،لسياسي وتعزيز مركزها ا   ،واالجتماعية والثقافية، حق الشعوب يف تقرير مصريها      
 شريطة عدم اإلخالل مبقتضيات التعاون االقتصادي الـدويل         ،والثقايف، والتصرف احلر بثرواا ومواردها الطبيعية     

 . والقانون الدويل
 

  رقـم   ومنها قـرار   ، اجلمعية العامة لألمم املتحدة العديد من القرارات       أصدرت ،القضية الفلسطينية بوفيما يتعلق   
 غري القابلـة    هواليت أكدت على احلقوق األساسية للشعب الفلسطيين، وحقوق        ٤٩،)٣٢٣٧(قرار رقم   و،  )٣٢٣٦(

 . مبا يف ذلك حقوقه يف العودة وتقرير املصري واالستقالل والسيادة الوطنية،للتصرف
 

لتحرر من االحتالل، وترتبط قضية السيادة الفلسطينية يف الفكر السياسي الفلسطيين حبق تقرير املصري، وا
لقد منح . واالستقالل، وذلك ببناء كيان سياسي مستقل على األرض الفلسطينية، يف الضفة الغربية وقطاع غزة

 حمدودة على األرض الفلسطينية، حيث منحت ةاتفاق إعالن املبادئ السلطة الوطنية الفلسطينية سيادة فلسطيني
ة السيادة على املواطن الفلسطيين وإدارة شؤونه، دون احلق يف بسط هذه صالحيات مدنية وأمنية معينة، مبعىن ممارس

وخالل انتفاضة األقصى، اجتاحت القوات اإلسرائيلية بتاريخ . السيادة على األرض واملوارد واجلو واملياه اإلقليمية
ضعة للسيادة ، اخلا)أ( املدن الفلسطينية يف الضفة الغربية، وهي ما كانت تعرف باسم مناطق ٢٨/٣/٢٠٠٢

لقد تعاملت . الفلسطينية، وأعادت احتالهلا يف انتهاك صارخ وواضح للسيادة الفلسطينية ولالتفاقيات املربمة

                                                
 .من اإلعالن) ١( املادة ٤٤
 .من اإلعالن) ٢( املادة ٤٥
 .١٩٦٢ كانون األول ١٤املؤرخ يف ، )١٧_د(١٨٠٣ قرار اجلمعية العامة ٤٦
 .من اإلعالن املذكور) ١( املبدأ٤٧
 .من اإلعالن املذكور) ٧( املبدأ ٤٨
 .١٩٧٤تشرين الثاين  ٢٢ن عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ ان القرارا صدر هذ٤٩
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واملواثيق الدولية ذات  ،سلطات االحتالل مع موضوع السيادة الفلسطينية بشكل خمالف ملعاهدة جنيف الرابعة
  .صريه ومركزه السياسيالصلة، بإنكارها حلق الشعب الفلسطيين يف تقرير م

 
من عدة جوانب، منها السيادة على سيادة الفلسطينية للاالنتهاكات اإلسرائيلية باختصار،  نستعرض فيما يلي،

 :اإلقليم الربي، واملعابر، واال اجلوي، واإلقليم البحري، والسيادة على املوارد الطبيعية
 
 :السيادة على اإلقليم الربي .أ

 
سيادة حمدودة على األراضي الفلسطينية، وقسمت االتفاقيـة          أوسلو السلطة الوطنية الفلسطينية    منحت اتفاقيات  

، وهي اليت تكون فيها السيادة املدنية واألمنية للسلطة )أ(املناطق الفلسطينية إىل ثالث مناطق، تسمى األوىل مناطق 
اب االجتياح اإلسرائيلي للمـدن الفلسـطينية    الفلسطينية، إال أن السلطة فقدت السيادة على هذه املناطق يف أعق          

اليت متلك السلطة الفلسطيين فيها املسؤولية اإلدارية دون املسؤولية األمنية،          ) ب(، واملناطق   ٢٨/٣/٢٠٠٣بتاريخ  
وبذلك تكون اتفاقية أوسلو أعطت إسـرائيل       . اليت أبقتها االتفاقية خاضعة لسيادة إسرائيلية كاملة      ) ج(واملناطق  
 جملس  ي أساس قرار  ، رغم قيام االتفاقية على    ١٩٦٧ احملتلة عام    ةلى السيادة يف غالبية األراضي الفلسطيني     احلفاظ ع 

واليت تنص على االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة عـام          ،  ٢٤٢ و   ٣٣٨ األمن الدويل 
١٩٦٧.  
 

 يف ظل قرار معدومة  تبقىدة الفلسطينية على اإلقليم الربين السياورغم االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، إال أ
 مترا مشال قطاع غزة، مما يشكل انتهاكا        ١٥٠ متر، وعرض    ١٥٠٠احلكومة اإلسرائيلية إقامة منطقة أمنية، بطول       

 يف بشكل كامـل  السيادة الفلسطينية الربية للسيادة الفلسطينية على التراب الفلسطيين، يف الوقت الذي تنعدم فيه           
 واستمرت أعمال االنتهاكات اإلسرائيلية يف قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي أحادي اجلانب،           .الضفة الغربية 

 الطرق الرئيسية والفرعية يف مناطق خمتلفة من الضفة     قباستمرار القصف والغارات اجلوية عليه، كما ويستمر إغال       
 .والقطاع

 
 عن بناء اجلدار ج كم، وقد نت٦٨١يبلغ طوله س، الذي جلدار الفاصلا يف بناء ٢٠٠٥استمرت إسرائيل خالل عام 

 دومنا، هي أمالك خاصة للمواطنني الفلسطينيني، وحوايل ١٢٤٣٢٣ ألف دومن، منها ١٦٥مصادرة ما مساحته 
 دومن، كما اقتلع اجلدار ٢٢٢٩٨ دومنا من أراضي حكومية، وقامت بتجريف أراٍض زراعية تقدر حبوايل ٤٠٤٦٠

 دومن من األراضي الزراعية الواقعة خلف اجلدار، وتسبب يف ٢٣٨,٣٥٠ ألف شجرة زيتون، وعزل ١٠٠ حوايل
 مرتالً هدماً كلياً ألغراض بناء اجلدار، ١٤٠ مليون متر مكعب من املياه اجلوفية، إضافة إىل هدم حوايل ١٢فقدان 
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دار سكان املناطق احملاذية له، والذين يقدر بشكل عام، تضرر نتيجة اجل. مرتالً تضررا جزئيا٤٤٠٠وتضرر حوايل 
 .٥٠ مواطن٢٣٢٣ عائلة تتكون من ٤٠٠ ألف فلسطيين، إضافة إىل تشريد أكثر من ٨٧٥عددهم حوايل 

 
 بناء املستوطنات يف الضفة الغربية، حيث بلغ عدد املواقع االحتاللية اإلسرائيلية ٢٠٠٥واصلت إسرائيل خالل عام 

 وتشكل النقاط العسكرية واملستوطنات مـا       ٥١. مستوطن ٤٠٥٤٨٥توطنة يسكنها    مس ١٧١ موقعاً، منها    ٣٤٦
 وحسـب   ٥٢.هي مساحة القرى واملـدن الفلسـطينية      % ٦،٣من مساحة الضفة الغربية، مقابل      %٢١مساحته  

% ٥ بنسبة   ٢٠٠٥املعطيات اإلسرائيلية الرمسية، ارتفع عدد املستوطنني يف الضفة الغربية وقطاع غزة خالل عام                
، ٢٠٠٥ وحىت عام    ١٩٩٢ومنذ عام   .  بالرغم من إخالء أربع مستوطنات يف مشال الضفة الغربية         ٢٠٠٤عام  عن  

  ٥٣.يف الضفة الغربية% ١٥٠بلغت نسبة الزيادة يف أعداد املستوطنني 
 
 : احلدوديةالسيادة على املعابر .ب
 

تتحكم يف تنقل املواطنني و ،لدول ااورةال زالت إسرائيل تسيطر على املعابر واحلدود بني األراضي الفلسطينية وا
،  الكرامة وامللك حسني يف الضفة الغربيةعرب سيطرا على جسري ،خارج حدود املناطق الفلسطينية احملتلة

 تنقل املواطنني بني قطاع غزة والضفة  السيطرة على وكذلك.وتواجدها، ولو بشكل غري مباشر، على معرب رفح
  ".زييرإ" حاجز عربالغربية 

 
 يوما، مما شل ٨٠ كافة املعابر احلدودية لقطاع غزة ومنها معرب رفح الربي ملدة إغالق مت ٧/٩/٢٠٠٥ابتداء من 

السيطرة على ب أما فيما يتعلق. أخرىاحلركة ما بني قطاع غزة والضفة الغربية من جهة والعامل اخلارجي من جهة 
زال اجلانب اإلسرائيلي يصر على وجود طرف فما  ،اجلانب أحاديتنفيذ خطة الفصل املعابر يف قطاع غزة بعد 

سيادة ال ينتقص من بشكل ملراقبة دخول وخروج الفلسطينيني من وإىل القطاع، ،ثالث على معرب رفح الدويل
إبرام اتفاق فلسطيين إسرائيلي برعاية أمريكية، بتاريخ ورغم . اليت من املفترض أن تكون سيادة كاملة ،الفلسطينية

 قد ، إال أن االتفاق دويل مباشرإشراف حتت ٢٥/١١/٢٠٠٥ ابتداء من ، قضى بفتح معرب رفح١٥/١١/٢٠٠٥
 اجلانب اإلسرائيلي سلطة التحكم  االتفاق أعطى، حيثاإلسرائيليةكرس خضوع معرب رفح لسيطرة السلطات 

عمليات اإلسرائيلية الفلسطينية ، من خالل كامريات للمراقبة الدائمة، وغرف ال والبضائعومراقبة مرور الفلسطينيني
املشتركة مع طرف ثالث، وبشكل مينح إسرائيل حق التحفظ على دخول أو خروج أي شخص، ويكرس انتهاك 

 . السيادة الفلسطينية
                                                

 http://nbprs.netنظمة التحرير الفلسطينية، ملف جدار الفصل العنصري، منشور على موقعها االلكتروين اللجنة التنفيذية مل ٥٠
 http://www.arabrenewal.comملزيد من املعلومات حول املستوطنات اإلسرائيلية، راجع  ٥١
 .٢٠٠٥زيران ، القدس،ح)أريج(ةالبيئة الفلسطينية يف يوم البيئة العاملي، معهد األحباث التطبيقي ٥٢
 .١، ص١٣٠٨٨ د، العد٢٧/١/٢٠٠٦جريد القدس،  ٥٣

http://nbprs.net
http://www.arabrenewal.com
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 ٢٣٨ 

الذين حيق هلم استخدام املعرب  لألفراد يف الصفة القانونية اإلسرائيليكما ومبوجب االتفاق تتحكم قوات االحتالل 
ملو الرقم الوطين الفلسطيين، مما يؤكد السيطرة الفعلية على حركة وتنقل املواطنني الفلسطينيني عرب وهم فقط حا

 االسرائيلي  كما واحكم االتفاق السيطرة الفعلية لقوات االحتالل.معرب رفح من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
 .القطاعمن واىل  حركة الصادرات والواردات من خالل سيطرا على اقتصاد قطاع غزة

 
 فرض وجباية الرسوم اجلمركية على املغادرين والقادمني،  احلديث عن أيضاًيعينإن احلديث عن السيادة على املعابر 

انتقاصا يشكل مما   عوضا عن اجلانب الفلسطيين،ها اجلانب اإلسرائيلياوكذلك عائدات اجلمارك اليت يتقاض
زيد سيطرة إسرائيل على املعابر احلدودية من معامل التبعية االقتصادية  كما ت. على املعابرالفلسطينية لسيادةل

 . الفلسطينية للجانب اإلسرائيلي، السيما فيما يتعلق بالتجارة اخلارجية اليت ختضع للشروط اإلسرائيلية
 

ر لفترات متقطعة إغالق املعاب: تعددت األساليب اليت انتهجتها قوات االحتالل يف إطار السيطرة على املعابر، ومنها
 املمنوعني أمنيا، واعتقال العديد من املواطنني أثناء متطول أو تقصر، وفرض القيود على سفر املدنيني، وإصدار قوائ

سفرهم، وتسيري العمل ببطء من خالل التفتيش الدقيق، واستخدام أجهزة الفحص باألشعة، اليت تثار شكوك حول 
 .٥٤ للحرمات الشخصيةآثاره السلبية على الصحة، وانتهاكه

 
 : السيادة على اال اجلوي .ج
 

دمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي مطار غزة الدويل خالل سنوات االنتفاضة، وهو ما يستلزم إعادة تأهيله من 
جديد، حيث أنه يشكل رمزاً من رموز السيادة الفلسطينية، وال تزال إسرائيل حىت الوقت احلايل ترفض إعادة 

 ويشن الغارات الومهية على مواقع ،ما زال الطريان اإلسرائيلي خيترق األجواء الفلسطينية يف قطاع غزةو. تشغيله
 حيث أن ، الضفة الغربية الوضع يف وما ينطبق على السيادة على أجواء قطاع غزة ينطبق على. خمتلفةفلسطينية

حىت على األجواء  ،رائيل إلساجلوية، حسب االتفاقيات السياسية، هي كاملةالسيطرة والسيادة 
قد ووال متتلك السلطة الوطنية الفلسطينية أي نوع من السيادة على األجواء واال اجلوي، ، ٥٥الكهرومغناطيسية

 حبجة أن تردد تلك ،قامت سلطات االحتالل بإزالة العديد من أبراج التقوية حملطات تلفزة حملية يف الضفة الغربية
 .الطائرات اإلسرائيليةعلى حركة  و، ويشوش على أثري االتصاالت،جلوي اإلسرائيلياحملطات يؤثر على اال ا

 
لقد أثرت السيطرة اإلسرائيلية على اال اجلوي يف األراضي الفلسطينية على قطاع االتصاالت بشكل عام، 

ها عدم االستفادة ، من هذه اإلجراءات من نواٍح عديدة، من)جوال(وتضررت شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية
                                                

 http://www.pchrgaza.org. ٢٠٠٥ديسمرب -،  نوفمرب٦٣-٦٢دد املنطار، النشرة اإلعالمية للمركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، الع ٥٤
 واال يمن االتفاقية، أن ممارسة السلطة فيما يتعلق باال الكهرومغناطيس) د(يف الفقرة  بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي ٤/٥/١٩٩٤اشترطت اتفاقية القاهرة املوقعة بتاريخ  ٥٥

 .اجلوي، تكون وفق هذه االتفاقية

http://www.pchrgaza.org
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 ٢٣٩ 

من الترخيص احلصري لألراضي الفلسطينية، ودخول أربع منافسني جدد من الشركات اإلسرائيلية إىل السوق 
وعرقلت اإلجراءات اإلسرائيلية . الفلسطينية، األمر الذي يعد خمالفاً لبنود االمتياز الذي حصلت عليه شركة جوال

ل احتجاز أبراج ومعدات الشركة يف املطارات واملوانئ اإلسرائيلية منذ الشركة من تطوير قدرا اإلنتاجية، من خال
 مليون دوالر، عدا عن منع قوات االحتالل منح تراخيص وحمطات ١٢، حيث تقدر قيمتها بـ ١٠/١٠/٢٠٠٠

سائر ، مما أثر سلباً على اخلدمة املقدمة للمشتركني، وبالتايل تكبد االقتصاد الفلسطيين خ٥٦إرسال وأبراج جديدة
 .كبرية، نتيجة اجتاه بعض املشتركني إىل احلصول على خدمة االتصاالت اخللوية االسرائيلية

 
 : السيادة على اإلقليم البحري .د
 

 متنع الصيادين ، وعالوة على ذلك.املياه اإلقليمية لشواطئ قطاع غزة قوات االحتالل اإلسرائيلي على تسيطر
 االنفصال على أنه يسمح وتنص خطة . أميال حبرية٦، ومن جتاوز مسافة حريةالفلسطينيني من استخدام املوارد الب

 من شاطئ غزة، واليت تقوم فيها البحرية اإلسرائيلية كيلومترات ١٠-٨ بني  ماادين باإلحبار ملسافة متتديللص
 لقطاع غزة، األمر  ومينع الصيادون من اإلحبار إىل مسافة تزيد عن نصف امتداد املياه اإلقليمية،بأعمال الدورية

  ٥٧.الذي مينع الفلسطينيني من الوصول إىل مصادر الغاز الطبيعي يف مياههم اإلقليمية
 

تكمن أمهية السيطرة على ميناء غزة يف كونه مركزا سياديا فلسطينيا، ويف أمهيته للتجارة اخلارجية، حيث أن 
فرض بالتايل، فإن  و.لسطينية من اجلمارك اإلسرائيليةالسيادة الفلسطينية على امليناء تعفي الصادرات والواردات الف
، ١٩٤٩تفاقية جنيف الرابعة لعام ال خمالفة ، يشكلإسرائيل سيطرا على اإلقليم املائي لألراضي الفلسطينية احملتلة

يل البدء متنع إسرائ كما .واليت تتعلق حبل الرتاعات على املياه، ١٩٧٤ مبادئ حمكمة العدل الدولية يف الهاي لعامو
 وتطالب حبق السيطرة األمنية على مياه غزة اإلقليمية، بإنشاء ميناء غزة رغم أا أبدت استعدادا للنظر يف إنشائه،

 مما يعين االنتقاص من سيادة الدولة كما ختطط لبناء حاجز إمسنيت يف البحر على طول حدودها مع قطاع غزة،
 .الفلسطينية على مياهها اإلقليمية

 
 :  الطبيعية والثرواتيادة على املواردالس. هـ

 
نص كل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية                  
واالجتماعية والثقافية، على حق الشعوب يف تقرير مصريها بنفسها، وحقها يف تعزيز مركزها السياسي، ومنائهـا                

وتناول قرار اجلمعية العامـة لألمـم   . ثقايف، والتصرف احلر بثرواا ومواردها الطبيعيةاالقتصادي واالجتماعي وال 

                                                
 http://www.jawwal.ps/press/HKStudy.swf:املعلومات وفق معطيات شركة جوال على موقعها االلكتروين ٥٦
٥٧  http://www.gazah.net/chapter٦.htm 

http://www.jawwal.ps/press/HKStudy.swf
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 ٢٤٠ 

 حق الشعوب يف ممارسة السيادة الدائمة على ٥٨، ١٩٦٢عام " السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية " املتحدة حول 
واعترب انتهاك  .٥٩فاهة شعب الدولة املعنية   ثرواا ومواردها الطبيعية، ومبا يتناسب مع املصلحة والتنمية القومية، ور         

حق الشعوب يف ثرواا ومواردها الطبيعية منافياً مليثاق األمم املتحدة ومبادئه، وعائقاً إلمناء التعاون الدويل وصيانة                
 . ٦٠السلم 

 
 

لضفة من األراضي الفلسطينية يف ا%٦٣ومبا يتناقض مع ذلك، صادرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ما جمموعه 
من املياه % ٨٢الغربية، لبناء املستوطنات، وإقامة مناطق عسكرية، وحمميات، وطرق التفافية، وبت ما جمموعه 

 وكذلك ، زالت متنع الفلسطينيني من الوصول إىل مصادر الغاز الطبيعي يف مياههم اإلقليمية يف غزةاالفلسطينية، وم
 إال بعد احلصول على موافقة رمسية من سلطات ،ر االرتوازيةمتنعهم من استخراج املياه اجلوفية وحفر اآلبا

رد اصادرة العديد من املومب كما قامت سلطات االحتالل . األحيانأغلب يف فضابه بالرجي والذي ،االحتالل
  .التربة الزراعية الستخدامها يف الزراعة داخل املستوطنات اإلسرائيليةو منها الرمال ،الطبيعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .١٩٦٢ كانون األول ١٤املؤرخ يف  )١٧_د(١٨٠٣اجلمعية العامة  قرار ٥٨
 .من اإلعالن املذكور) ١( املبدأ ٥٩
 .من اإلعالن املذكور) ٧( املبدأ ٦٠
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 ٢٤١ 

  يف أراضي السلطة الوطنية  أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على التنمية
 
 

ففي ظل استمرار االحتالل . تعد الظروف السياسية واالقتصادية اليت مير ا الشعب الفلسطيين ظروفاً قاهرة للتنمية
 التنمية املستدامة يف فلسطني، واملمارسات اإلسرائيلية اليومية، وانتهاكاته حلقوق املواطن الفلسطيين، تزداد حتديات

وال . إضافة اىل الوضع الذي يتسم بارتفاع نسبة البطالة، وانعدام فرص العمل، واالعتماد على املساعدات اخلارجية
. يقتصر تأثري االحتالل على تشويه العملية التنموية، بل على تعطيل قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية عن القيام ا

قرار السياسي حيد من قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على رسم اخلطط املستقبلية، والسياسات عدم االست إن
كما أن اجتاهات التمويل اخلارجي للسلطة الفلسطينية، اجتهت يف معظمها، . املطلوبة لدفع عجلة التنمية إىل اإلمام

دة اإلعمار، حيث تركزت يف معظمها على ويف ظل استمرار االحتالل، حنو املساعدات الطارئة واإلنسانية، وإعا
 . مشاريع اإلغاثة واإلنعاش

 
 أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على التنمية يف القطاع االقتصادي

 
أثّر اإلغالق الشامل واحلصار املتواصل ألراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وتدمري البنيـة التحتيـة ومصـادرة                

قتصادية، وأدت اإلجراءات اإلسرائيلية إىل تدهور الدخل والنـاتج القـومي           األراضي، سلبا على فرص التنمية اال     
اإلمجايل، وتراجع الصادرات والواردات الفلسطينية بشكل كبري، واخنفاض االستثمار العـام واخلـاص، وزيـادة     

حتالل، جيعل إن تقلب الواقع االقتصادي الفلسطيين نتيجة لسياسات اال   . معدالت البطالة، وارتفاع معدالت الفقر    
ففي ظل استمرار حالـة التـوتر السياسـي،         . اخليارات أمام السلطة الوطنية الفلسطينية حمدودة، وقدراا مقيدة       

واستمرار املمارسات اإلسرائيلية اهلادفة إىل إضعاف القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين، وإعاقة القطاع اخلاص من              
رة االستثمارية، يقلل من فعالية اخلطوات الفنية، اليت حتاول السلطة الوطنية القيام بدوره نتيجة الرتفاع درجة املخاط

 .الفلسطينية تنفيذها للنهوض باالقتصاد الفلسطيين
 

، ٢٠٠٥/ ٢٩/٩ وحىت ٢٨/٩/٢٠٠٠بلغ حجم خسائر االقتصاد الفلسطيين نتيجة للسياسات اإلسرائيلية، منذ 
نك الدويل، فإن معدالت الفقر يف الضفة الغربية وقطاع وحسب دراسة للب. ٦١ دوالر١٥,٦٣٣,٧٠٠,٠٠٠حوايل 

ويف حالة استمرار الوضع الراهن، سيزيد كل منهما مبعدل %. ٢٧، ومعدالت البطالة إىل %٥٠غزة وصلت إىل 

                                                
 .٢٠/١٠/٢٠٠٥تقرير صادر عن مركز املعلومات الوطين يف اهليئة العامة لالستعالمات، ونشر على الصفحة االلكترونية للمركز الصحايف الدويل بتاريخ  ٦١

http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/arabic/press_report/details.asp?name 

http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/arabic/press_report/details.asp?name


 الباب الثالث: اإلنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطنني الفلسطينيني وأثرها على اداء أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية

 ٢٤٢ 

عن مستوياا % ٤٠كما أن مستويات الدخل الفردي، واليت اخنفضت ما يزيد على . ٢٠٠٨حبلول عام %) ٧(
 . ٦٢خالل نفس الفترة%) ١٢(، ستشهد اخنفاضا حبوايل ٢٠٠٠ سبتمرب اليت كانت سائدة يف

 
 اإلسرائيلية إىل تدمري صناعة البالستيك والنسيج والصناعات اجللدية، حيث كانت صـناعة             تلقد أدت السياسا  

 يف قطاع من إمجايل العاملني%٢٦النسيج حتتل املرتبة األوىل يف توظيف األيدي العاملة، وبلغت نسبة العاملني فيها 
من %٧٧ يف فلسطني ة، وبذلك تشكل الصناعة التحويلي   %١٩الصناعة، وبلغت مسامهتها يف الناتج احمللي االمجايل      

، رغم أا   ٦٣من إمجايل العاملني يف القطاع الصناعي الفلسطيين      % ٧٨إمجايل الناتج الصناعي الفلسطيين، وتوظف      
كما أن إمكانية االستثمار يف القطاع اخلاص، وخلق . ليةكانت تعتمد بشكل كبري على العقود مع شركات إسرائي   

وأدى الغـالف   . فرص عمل يف القطاع املوجه للتصدير، تعرقلها القيود اليت تفرضها إسرائيل على نقاط العبـور              
اجلمركي الواحد مع إسرائيل، إىل إغراق االقتصاد الفلسطيين، الذي يسعى إىل ضمان االسترياد والتصـدير عـرب          

كما أن االتفاقيات االقتصادية مع إسرائيل حتـد مـن قـدرة السـلطة     . ركي خارج املظلة اإلسرائيلية   غالف مج 
  .الفلسطينية على توسيع التجارة مع العامل العريب

 
عرقلت إسرائيل حىت اآلن افتتاح ميناء غزة البحري، والذي سيعمل على توفري مورد دخل لالقتصاد القومي، عن 

 مليون دوالر سنويا، من مدفوعات اجلمارك ٢٠٠-١٥٠قل البحري، الذي يوفر قرابة طريق ناتج خدمات الن
كما أن عرقلة ذلك قد حرم الفلسطينيني من آالف فرص . واألرضيات للبضائع القادمة عرب املوانئ اإلسرائيلية

 .٦٤العمل خالل مرحلة إنشائه
 

 حىت اية شهر اجلدار الفاصل مت إغالقها منذ البدء ببناء أما يف الضفة الغربية، فإن جمموع املنشآت االقتصادية اليت 
 يف ١٢٧ يف وسط الضفة، و٢٤٥ منشأة يف مشال الضفة الغربية، و ١٣٣٠ منشأة، منها ١٧٠٢، بلغ ٢٠٠٥أيار 

 . ٦٥جنوا
 

                                                
، رام اهللا، معهد أحباث "أجندة العمل االقتصادي الفلسطيين يف بيئة متحولة"، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر "تأثري السياسة اإلسرائيلية احلالية على التنمية الفلسطينية" حممد السمهوري،  ٦٢

 .١٢/٤/٢٠٠٥، )ماس(صادية الفلسطينيةالسياسات االقت
 http://www.met.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabindeتقرير لوزارة االقتصاد الوطين منشور على موقعها االلكتروين  ٦٣

 .٦/١٢/٢٠٠٥، "األمهية االقتصادية إلنشاء ميناء غزة البحري"، "البيئة والتنمية" انظر ندوة ملحق جريدة األيام ٦٤
رام اهللا، حزيران (ز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  مسح أثر جدار الضم والتوسع على الواقع االجتماعي واالقتصادي للتجمعات الفلسطينية اليت مير اجلدار من أراضيها، اجلها ٦٥

٢٠٠٥.( 

http://www.met.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabinde
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 ٢٤٣ 

خنفاضه بنسبة سامهت املمارسات اإلسرائيلية يف تدهور كافة القطاعات االقتصادية املكونة للناتج احمللي اإلمجايل، وا
 . ٦٦ ٢٠٠٥حىت الربع األول من عام % ٢٧قبل احلصار إىل % ١٠، وارتفاع معدل البطالة من %٤٠
 

مل تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من االستفادة بالكامل من الدعم الدويل املقدم يف إحداث التنمية، أو يف تعزيز 
اخلاص يف القيام بدوره، ويف توفري معدالت مرتفعه من قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على مساعدة القطاع 

كما ينعكس ذلك سلبا على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تنفيذ . النمو، ومعاجلة مشكليت الفقر والبطالة
برامج وخطط، ال تستهدف ترميم ما مت تدمريه من مرافق عامة وبنية حتتية فحسب، وإمنا إلنعاش االقتصاد 

إن استمرار املمارسات اإلسرائيلية احلالية، يفقد املخطط الفلسطيين . ، وتنفيذ إستراتيجية تنموية شاملةالفلسطيين
كما أن االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة، وما آلت . القدرة على وضع رؤية تنموية واضحة املعامل، وقابلة للتحقيق

السلطة الوطنية الفلسطينية، أثر سلبا على قدرة السلطة إليه األوضاع من تفشي حالة االنفالت األمين يف مناطق 
على استقطاب االستثمارات، وتوفري املناخ االستثماري اجليد، والبيئة التنافسية املستقرة، بسبب حمدودية إمكانية 

 .تأمني األمن الشامل لكل املواطنني، ومحاية ممتلكام
 

القتصادية يف فلسطني من خالل جعل االقتصاد الفلسطيين تابعا أثرت املمارسات اإلسرائيلية أيضا على التنمية ا
دف هذه السياسة اإلسرائيلية املمنهجة إىل جعل عملية تطور ومنو االقتصاد . ومعتمدا على االقتصاد اإلسرائيلي
ائر األيدي  البنية التحتية الفلسطينية، وتدمري املؤسسات العامة واخلاصة، وخسالفلسطيين غري ممكنة، إذ أن تدمري

كما . العاملة الفلسطينية يف القطاعات املختلفة، جعل من الصعوبة حدوث تنمية يف القطاع االقتصادي الفلسطيين
أن االقتصاد الفلسطيين يفتقد إىل أهم ركائز التنمية االقتصادية، حيث من غري املمكن توفري تنمية حقيقية مع وجود 

ا، ومن الصعب حدوث تنمية اقتصادية يف األراضي الفلسطينية يف ظل احتالل يصادر األراضي، ويدمرها ويغلقه
 .٦٧عدم وجود سيادة على األراضي الفلسطينية

 
 التنمية يف القطاع الزراعيأثر االنتهاكات اإلسرائيلية على 

 
عية، من آبار تعرض القطاع الزراعي للعديد من العقبات اليت حالت دون تنميته، ومتثلت يف تدمري البنية التحتية الزرا

 يف  اجلـدار الفاصـل    كم من شبكات الري خالل بناء        ٣٧وعيون وطرق زراعية، حيث دمرت قوات االحتالل        
الضفة الغربية، وصادرت جزءا كبريا من األراضي الزراعية يف الضفة والقطاع، األمر الذي زاد من معدالت البطالة 

                                                
 .٢٠/١٠/٢٠٠٥ للمركز الصحايف الدويل بتاريخ تقرير صادر عن مركز املعلومات الوطين يف اهليئة العامة لالستعالمات، ونشر على الصفحة االلكترونية ٦٦

http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/arabic/press_report/details.asp?name 
 .٢٠٠١ ،رام اهللا،"بانوراما"ملزيد من املعلومات حول معوقات التنمية يف فلسطني، راجع، ياسر عالونه، احلق يف التنمية، سلسلة أحباث ودراسات، مركز تنمية اتمع  ٦٧

http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/arabic/press_report/details.asp?name
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 ٢٤٤ 

ءات اإلسرائيلية يف جتريف األراضي، وإعاقـة تسـويق         كما متثلت اإلجرا  . يف صفوف العاملني يف قطاع الزراعة     
لقد تراجعت، بفعل احلصار واإلغالق، مبيعات    . املنتجات الزراعية بسبب اإلجراءات األمنية والسيطرة على املعابر       

القطاع الزراعي، كما أدى حتكم إسرائيل بالكثري من مقومات القطاع الزراعي، إىل ارتفاع تكـاليف اإلنتـاج،                 
 . ٦٨تكاليف النقل الناجتة عن القيود على التنقلوزيادة 

 
تعيق هذه اإلجراءات اإلسرائيلية قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تنفيذ سياسات وبرامج التخطيط التنمـوي     

كما تعيق عملية تقدمي املساعدات للمزارعني املتضررين، واليت حتتاج إىل ميزانيات تفوق قـدرة             . للقطاع الزراعي 
كما ال يتمكن املهندسون واملرشدون الزراعيون من التواصل مع املزارعني، .  الزراعة الفلسطينية على تغطيتها    وزارة

األمر الذي حد من قـدرة      . ومن متابعة تنفيذ الربامج واخلطط الزراعية، للنهوض بالقطاع الزراعي وإعادة تأهيله          
 . ٦٩رها الطابع اإلغاثيوزارة الزراعة على متابعة تنفيذ مشاريعها، وغلب على دو

 
 

 التنمية يف القطاع التعليميأثر االنتهاكات اإلسرائيلية على 
 

 وإغالقها كليا أو جزئيا،     سيتأثر القطاع التعليمي سلبيا بسبب املمارسات اإلسرائيلية، واليت تتمثل يف تدمري املدار           
كما أن اإلجـراءات    . جلدار الفاصل واوعدم متكن الطالب من الوصول إىل مدارسهم، بسبب اإلغالق واحلواجز           

اإلسرائيلية، وخاصة الغارات الومهية والطلعات اجلوية، تؤثر سلبيا على الصحة النفسية لألطفال يف املدارس، حيث    
أظهرت نتائج دراسة نفذا وزارة التعليم العايل الفلسطينية عن ظاهرة التسرب يف املدارس، أن أحـد أسـباب                   

األمنية العامة، ومنها تعرض الطالب أو املدرسة ملضايقات جنود االحـتالل، ووجـود             التسرب متثل يف الظروف     
 .٧٠املدارس يف أماكن غري آمنه

 
، بالبنية التحتية للعملية التربوية     ٣١/١٢/٢٠٠٥-٢٨/٩/٢٠٠٠كما أضر االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة من        

 مدرسـة، وتعرقلـت     ١٢٨٩قة خالل هذه الفترة     بطرق خمتلفة، كإغالق املدارس، حيث بلغ عدد املدارس املغل        
 مدرسة نتيجـة القصـف   ٢٦٩ مدرسة نتيجة حظر التجول واحلصار وإغالق املناطق، ودمرت ٤٩٨الدراسة يف   

 يومـا   ٧٨٢٥ مدارس أخرى إىل ثكنات عسكرية، وخسر الطلبـة          ٣ مدارس، وحولت    ٣اإلسرائيلي، وأُغلقت   
 .٧١دراسيا

                                                
قطاع الزراعة الفلسطيين خالل انتفاضة األقصى، األضرار "تقرير حول :  ملزيد من املعلومات حول األضرار اليت حلقت بالقطاع الزراعي بفعل العدوان اإلسرائيلي، راجع ٦٨

 ).٢٠٠٥اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا(، "واملساعدات ومعايري تقدميها
 .يد من املعلومات حول آثار اجلدار الفاصل على قطاع الزراعة، راجع القسم اخلاص باجلدار من هذا التقرير ملز ٦٩
 ).٢٠٠٥، تشرين أول )ماس(رام اهللا، معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين ( املراقب االقتصادي واالجتماعي،  ٧٠
 htt://www.moh.gov.psلتعليم، منشور على موقع الوزارة االلكتروين تقرير عن أثر االحتالل اإلسرائيلي على التربية وا ٧١

http://www.moh.gov.ps
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 ٢٤٥ 

ديد اليـوم   ة على التنمية يف القطاع التعليمي من حيث عدم قدرة الوزارة على مت             االنتهاكات اإلسرائيلي  تلقد أثر 
الدراسي ألسباب أمنية، كما سامهت إجراءات االحتالل يف تأخر خترج الطلبة، أو انقطاع الطلبة عن مدارسـهم                

رسات اإلسـرائيلية   وجامعام، نتيجة الوضع االقتصادي املتردي الذي تعيشه األراضي الفلسطينية، ونتج عن املما           
انضمام عشرات اخلرجيني من طلبة اجلامعات إىل صفوف البطالة، مما أثّر على قدرة التنمية يف القطـاع التعليمـي    

 . الفلسطيين
 

لقد فرضت االنتهاكات اإلسرائيلية وظروف الطوارئ على وزارة التربية والتعليم إعداد خطط طوارئ، كتنفيـذ               
 التعليم عن بعد، والتعليم الشعيب، والتعليم العالجي واإلرشاد النفسي، إضـافة إىل             برامج لتعليم اجلرحى، وبرامج   

إعادة ترميم أبنية املؤسسات التربوية املتضررة من آثار القصف، وبناء مالجئ يف املدارس، وتزويدها بوسائل األمن          
 . ٧٢والسالمة، وتدريب الطواقم على عمليات اإلخالء، واإلسعافات األولية

 
:  وزارة التربية والتعليم إطار عمل مستقبلي خلطة التعليم للجميع، وتركزت يف ثالثة حماور رئيسية، هـي                وضعت

إال أن االنتهاكات اإلسرائيلية تضفي حتديات . ٧٣الطفولة املبكرة، والتعليم األساسي النظامي، والتعليم غري النظامي   
ق الطفولة، واستهداف الطلبة بالقتل واجلرح واالعتقال،       جديدة ملفهوم التعليم للجميع، واملتمثلة يف مصادرة حقو       

واالستهداف املباشر للمؤسسات التعليمية بالتدمري واملصادرة، أو منع العاملني والطلبة من الوصول إليها نتيجـة               
 . لإلجراءات العسكرية

 
ربوية، ابتكرت وزارة التربيـة     وبسبب تأثري االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية على تنفيذ العديد من الربامج الت          

، واليت مل تسلم أيضا من هذه االعتداءات، إذ كان معظم ٢٠٠٥-٢٠٠١والتعليم العايل خطة اخلمس سنوات، من 
  .التركيز فيها على الطوارئ أكثر منه على التطوير

 
 

 التنمية يف قطاع العملأثر االنتهاكات اإلسرائيلية على 
 

ففي ظل االنتفاضة وصلت نسبة البطالة إىل مـا       . بيا على قطاع العمل الفلسطيين    تنعكس األوضاع االقتصادية سل   
راوح ـمن السكان يعيشون حتت خط الفقر، وما زالت معدالت البطالة تت% ٦٠، وأصبح حوايل %٥٠يزيد عن 

                                                
إعادة التأهيل والتنمية يف األرض الفلسطينية "، إعداد وزارة التربية والتعليم العايل، قدمت يف املنتدى العريب الدويل حول "إطار العمل املستقبلي للتعليم الفلسطيين" ورقة عمل حول  ٧٢

 .٢٠٠٤ تشرين أول ١٤-١١: ، بريوت"الفلسطينية املستقلةحنو الدولة : احملتلة
http://www.escwa.org.lb/arabic/main/pal/docs/PDV.pdf 

 يف األرض الفلسطينية إعادة التأهيل والتنمية"، إعداد وزارة التربية والتعليم العايل، قدمت يف املنتدى العريب الدويل حول "إطار العمل املستقبلي للتعليم الفلسطيين" ورقة عمل حول  ٧٣
 .٢٠٠٤ تشرين أول ١٤-١١: ، بريوت"حنو الدولة الفلسطينية املستقلة: احملتلة

http://www.escwa.org.lb/arabic/main/pal/docs/PDV.pdf 
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قوة ويظهر االقتصاد الفلسطيين عجزا مستمرا يف قدرته على استيعاب فائض  . ٢٠٠٥حىت عام   % ٥٠-١٠ما بني   
إن اران عشرات اآلالف . ٧٤العمل، اليت تتحول إىل االقتصاد اإلسرائيلي أو تنضم إىل صفوف العاطلني عن العمل

من العمال الفلسطينيني يف لقمة عيشهم إىل سوق العمل اإلسرائيلي، حيد من قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على     
 .وف احلالية واالنتهاكات اإلسرائيلية املستمرةوضع سياسات فعالة ملكافحة البطالة، يف ظل الظر

 
أثرت االنتهاكات اإلسرائيلية على التنمية يف قطاع العمل، ونتج عنها تدمري املؤسسات الصناعية، وإغالق العديد               
منها، كما أثر منع العمال من العمل داخل إسرائيل على صعوبة التنمية يف القطاع العمايل، وأصبح قطاع العمـل        

ال، والذي من املفترض أن يساهم يف الدخل القومي الفلسطيين، عائقا من عوائق التنميـة االقتصـادية يف                  والعم
فلسطني، حيث قامت السلطة الفلسطينية بدفع مئات املاليني من الدوالرات على برامج البطالة، اليت كـان مـن       

 .املفترض أن تصرف على مشاريع تنموية تساهم يف الدخل القومي الفلسطيين
 

تكمن استراتيجيات وزارة العمل، وخططها للحد من البطالة، يف إحداث حتوالت يف بنية االقتصاد الفلسطيين، ويف 
القدرة على اشتقاق سياسات تنموية فعالة، للتأثري على النمو االقتصادي من جهة، وعلى البعد االجتماعي هلـذا                 

فال متتلك السلطة الوطنية الفلسطينية يف      . بشكل متواصل النمو من جهة أخرى، وهو ما تعيقه ممارسات االحتالل          
ظل الوضع احلايل، األدوات والوسائل والفرص السياسية، لتحقيق التنمية وإحداث حتـوالت يف واقـع النمـو                  

 . االقتصادي، وواقع مشكالت قطاع العمل يف فلسطني
 

فرص العمل للسوق الوطنية، وللعاملني يف إسرائيل، تتمثل أولوية وزارة العمل يف إجياد اآلليات اليت من شأا توفري 
إن التهديدات اإلسرائيلية بوقف العمالة الفلسطينية . واملهددين بفقدان أعماهلم طوال السنة نتيجة لسياسة اإلغالق      

كما أن اإلغالق املشدد حلاجز     . ، يشكل حتديا خلطط التنمية الفلسطينية     ٢٠٠٨يف إسرائيل بشكل كلي يف العام       
يف مشال غزة، يعين أن العمال ممنوعون من الوصول إىل عملهم بشكل يومي، ويف حال تطبيق هذه اخلطـة      " ريزإي"

 .٧٥فإن اخلنق املتواصل للتنمية االقتصادية واالجتماعية سيتصاعد يف قطاع غزة
 

ث اإلدارة وللتخفيف من معاناة القطاعات العاملة يف فلسطني، قامت وزارة العمل بعدة خطوات، منها استحدا
العامة للتشغيل، وتنفيذ برامج فرص العمل والتدريب، وتوزيع املساعدات املالية، وتوزيع خمصصات للعاطلني عن 
العمل، إالّ أا مل تستطع تقدمي حلول جدية ملواجهة الكثري من التحديات النامجة عن سياسات االحتالل، فقد 

ومالية بسيطة، للحاالت املتضررة من سياسات االحتالل، تركزت جهود الوزارة على تقدمي مساعدات إغاثية 
 . واحلاالت اخلاصة

                                                
إعادة التأهيل والتنمية يف األرض "ريب الدويل حول ، إعداد وزارة العمل، ورقة عمل قدمت يف املنتدى الع"اخلصائص والتحديات واآلفاق التنموية:  قطاع العمل يف فلسطني " ٧٤

 .٢٠٠٤ تشرين أول ١٤-١١: ، بريوت"حنو الدولة الفلسطينية املستقلة: الفلسطينية احملتلة
٧٥ http://www.gazah.net/chapter. 
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  من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية للمواطنني  نتهاكات اإلسرائيلية على اخلدمات املقدمةأثر اال
 
 

، ٢٠٠٥ مل يكن قطاع اخلدمات الفلسطيين مبنأى عن االنتهاكات اإلسرائيلية خالل انتفاضة األقصى وحىت العـام  
حيث أدت الظروف احلالية إىل إضافة املزيد من األعباء اليت تتحملها القطاعات املختلفة من مؤسسات السـلطة                 

كما واجهت البلديات حتديات استثنائية كثرية نتيجة لالنتهاكات اإلسرائيلية، خاصة . الوطنية الفلسطينية اخلدماتية
قدمي اخلدمات، وقيامها بوضع خطط طارئة ملواجهة التحـديات الـيت   يف ظل ندرة املوارد، مما أثر على أدائها يف ت 

فرضها احلصار واالجتياحات، كالقيام بإصالح الطرق املدمرة، وشبكات الصرف الصـحي وإمـدادات امليـاه،          
واملسامهة يف خلق فرص عمل، وتقدمي املساعدات ألصحاب البيوت املدمرة، واملزارعني املتضررين، وإعفاء كـثري               

 .سر من أمثان املاء والكهرباء املستحقة للبلدياتمن األ
 

 اخلدمات املقدمة يف القطاع الصحي
 

تسعى وزارة الصحة الفلسطينية إىل استكمال عملية بناء البنية التحتية يف اال الصحي، وتطوير أسلوب عملـها                
عوقات املوضوعية والذاتية حالت دون إال أن امل. بشكل يتالءم مع الظروف الطارئة اليت متر ا األراضي الفلسطينية      

، وذلك نتيجة لتقطيع أوصال الضفة والقطاع، وإغالق املعابر، ونقص األدوية،           القيام باملهمات امللقاة على عاتقها    
 وتزايد أعداد اجلرحى    ، والتركيز على خدمات الطوارئ،     يف املوانئ اإلسرائيلية   واحتجاز املعدات واألجهزة الطبية   

ممارسات جيش االحتالل على احلـواجز العسـكرية واملعـابر          تسببت  كما  .  بشكل شبه جماين   ياًواملؤمنني صح 
إضافة إىل احتجاز الطـواقم  . احلدودية، يف إعاقة وصول املرضى إىل اخلدمات الصحية واستشهاد عشرات املرضى       

 ٣٦، قتـل    ٣١/١٢/٢٠٠٥  ومنذ بداية االنتفاضة وحىت   . الطبية، وعرقلة عملها لساعات، واالعتداء عليها أحيانا      
 نتيجة االعتداءات على سيارات اإلسعاف، ووصل عدد حـاالت          ٤٤٧شخصا من أفراد الطواقم الطبية، وأصيب     
 . حالة٦٧ حالة، وبلغ عدد الوالدات على احلواجز اإلسرائيلية ٢٠٣٩عرقلة وصول الطواقم الطبية إىل املرضى 

 
وفيمـا يتعلـق   . ، واملخالفة لالتفاقيات الدولية   والالإنسانيةلالئقة  كما يتعرض املرضى على املعابر، للمعاملة غري ا       

بالتحويل إىل املستشفيات اإلسرائيلية، حتاول وزارة الصحة ضبط التحويل للعالج فيها، إال أن اإلغالق الطويـل                
ت واستمرار االعتداءات اإلسرائيلية، يتطلب استمرار تلك التحويالت، خاصة للحاالت احلرجـة، مثـل حـاال              

 . ٧٦اإلصابات اخلطرية، واملرضى بأمراض خطرية كاألورام
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 ٢٤٨ 

ورغم قيامهـا بتسـهيل   . وما زالت وزارة الصحة تفتقد آلليات التسهيل على املرضى ودخول سيارات اإلسعاف  
احلصول على املوافقات ألبناء قطاع غزة، للعالج يف املستشفيات املصرية، إال أن املضايقات اإلسرائيلية على املعابر   

 مواطنا، نتيجة لعدم تـوفر      ٢٢لذا، تسببت اإلجراءات اإلسرائيلية على املعابر يف وفاة         . تعيق سفر املرضى للعالج   
كما أعاقت سلطات االحتالل عمليات مـرور      .اخلدمات الطبية الالزمة، وملضاعفات أملت حبالتهم الصحية هناك       

 .  ملوافقة باملرور لبعض املرضى، دون إبداء األسباباملرضى للعالج داخل اخلط األخضر، وذلك باملماطلة يف منح ا
 

كذلك تؤثر االنتهاكات اإلسرائيلية سلبيا على فاعلية أداء القطاع الصحي، حيث أن هناك تراجعا يف خـدمات                 
كما تضـع   . الرعاية الصحية، كالصحة اإلجنابية، وصحة األم والطفل، بسبب إجراءات االحتالل وعزله للمناطق           

الل اإلسرائيلي العراقيل أمام استرياد لوازم الصناعة الدوائية يف أغلب األحيان، مما زاد من تكلفـة                سلطات االحت 
الدواء، كما تضع العراقيل أمام الوكالء الفلسطينيني مبنع استرياد األدوية الالزمة من اخلارج، مما يؤدي إىل ارتفاع                 

إضافة إىل أن االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة اليت       . انيةسعر الدواء من ناحية، ونقص الكميات الالزمة من ناحية ث         
  .٧٧أدت إىل حدوث الكثري من اإلصابات اليت حتتاج للعالج واألدوية، مما زاد يف معدل استهالكها

 
 اخلدمات املقدمة يف القطاع التعليمي

 
ـ            ا أدى إىل تضـرر العمليـة       سامهت اإلغالقات اإلسرائيلية يف عرقلة وصول الطلبة إىل مدارسهم وجامعام، مم

. التعليمية، وألقى على كاهل وزارة التربية والتعليم أعباًء تتعلق بوضع خطط بديلة عوضاً عن اخلطـط األصـلية                 
وعانت اخلدمات التعليمية من الظروف الصعبة اليت يتعرض هلا اتمع الفلسطيين عامة، مما أثـر علـى أداء وزارة         

إىل اختاذ إجراءات خمتلفة للتكيف مع األوضاع،  ووقف تنفيذ الكثري من مشاريعها             التربية والتعليم، اليت اضطرت     
وبراجمها، كبناء املدارس اجلديدة، وصيانة املدارس القائمة، وتعطيل الربامج اليت تعىن بتحسني نوعية التعليم، وتأخر           

 .  تأهيلتنفيذ أو توقيف الربامج واخلطط التطويرية، يف جماالت التعليم والتدريب وال
 

تعيق اإلجراءات اإلسرائيلية دور وزارة التربية والتعليم الفلسطينية يف النهوض بالعملية التربوية، وحيـد اإلغـالق             
لقد تعرض العديد من الطلبة واملدرسني إىل       .  من قدرة الطلبة على الوصول إىل اخلدمات التعليمية        واجلدار الفاصل 

رسات جنود االحتالل على احلواجز العسكرية يف خمتلف احملافظات، إضـافة إىل            االعتقال واإلهانة واملعاناة من مما    
كما تعرض البعض للمشاكل النفسية الـيت تـنعكس علـى           .  عشرات الطلبة وإصابة العشرات جبروح     داستشها

وقد بلغ عدد الشهداء من طلبة املدارس واجلامعات منـذ بدايـة انتفاضـة األقصـى وحـىت              . حتصيلهم العلمي 
) ٥٤(معتقال من طلبة املدارس واجلامعات، و     ) ١٣٨٩(معلمني، إضافة إىل    ) ٧(طالبا و ) ٧٩٤(،  ٣١/١٢/٢٠٠٥

وبشكل عام، تبلغ التكاليف التقديرية للتدمري اإلسرائيلي يف املدارس الفلسطينية . ٧٨طالبا جرحيا) ٣٥٠٠(معلما، و 
 .٧٩ مليون دوالر أمريكي٢,٣
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 ) كهرباء وخدمات املياه العادمةاملياه وال(اخلدمات العامة األساسية 

 
من كمية املياه املتجددة سنويا يف أحواض       % ٨٢تسيطر إسرائيل على معظم مياه ر األردن، كما تستحوذ على           

 ارتفـاع اسـتهالك     ظويالح. من هذه الكمية  % ١٧املياه اجلوفية يف الضفة الغربية، فيما يستهلك الفلسطينيون         
 مترا مكعبا ٣٠ ، ففي الوقت الذي يستهالك فيه الفرد الفلسطييناملواطنني الفلسطينينياملستوطنني للمياه مقارنة مع 

متر مكعب سنوياً، ويبلغ االستهالك     ) ١٠١( سنويا من مياه الشرب، يصل استهالك املستوطن اإلسرائيلي حوايل          
مليون متر مكعـب    ) ٥٧١(مليون متر مكعب سنويا، بينما يبلغ االستهالك اإلسرائيلي         ) ٩١(البشري الفلسطيين   

 .، األمر الذي يتسبب يف نقص حاد يف املياه لدى التجمعات السكانية الفلسطينية٨٠سنوياً
 

على صعيد آخر، مت تدمري كثري من خطوط املياه الرئيسية اليت تزود بعض القرى الفلسطينية بامليـاه مـن قبـل                     
 االرتوازية والينابيع، بشكل يؤدي إىل تردي األوضاع   للعديد من اآلبار   اجلدار الفاصل املستوطنني، إضافة إىل عزل     

املائية يف املناطق الفلسطينية، وحيد من قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تنفيذ برامج التنمية الشاملة، وتـوفري                 
 .٨١املياه للمواطنني

 
ي يضطر الفلسطينيني يف عدد من ما زالت احملافظات الفلسطينية تعاين من الشح املتزايد يف مياه الشرب، األمر الذ

. التجمعات السكانية، إىل شراء املياه من شركة املياه اإلسرائيلية، وهي يف األساس من مصادر مياه فلسطينية
، وذلك %٤٠وخالل الصيف، تقوم الشركة بتخفيض كميات املياه اليت تزود ا املناطق الفلسطينية إىل أكثر من 

كما أن معظم اآلبار اليت اعتمد عليها املواطنون ألغراض . مستوطنات اإلسرائيليةدف زيادة كميات املياه لل
الشرب والري، قد جفت نتيجة حلفر اآلبار اإلسرائيلية بالقرب منها، يف ظل منع إسرائيل للفلسطينيني من القيام 

 .حبفر آبار مياه جديدة، أو حىت صيانة اآلبار املعطلة
 

 دائرة املياه، واليت يفترض تسليمها لسلطة املياه حسب االتفاقيات املوقعة بني اجلانبني، كما أن اخنفاض إنتاجية آبار
لآلبار اإلسرائيلية ذات األعماق الكبرية وقدرة الضخ العالية، مما يؤدي إىل جتفيف العديد " الضخ اجلائر"يعود إىل 

 ٤٠عجز يف كميات تزويد املياه، جتاوز وكانت مدن وقرى الضفة الغربية قد عانت من . من اآلبار الفلسطينية
إن عدم السيطرة . ٢٠٠٥٨٢ مليون خالل عام ٦٠، يرجح جتاوزه إىل ٢٠٠٢مليون متر مكعب خالل عام 

 .الفلسطينية على مصادر املياه، يؤثر على حتديد االستراتيجيات الزراعية والصناعية والتنموية للسلطة الفلسطينية
 

                                                
 http://www.mop.gov.ps/ar/issues/water.asp  حول املياه يف فلسطني، منشور على املوقع اإللكتروين لوزارة التخطيط تقرير ٨٠

 .٢٠٠٥، حزيران ")أريج"معهد األحباث التطبيقية : القدس(، "البيئة الفلسطينية يف يوم البيئة العاملي" انظر   ٨١
http://www.arij.org/pub/pubarabic/Environment 

 .٢٠٠٢، سلطة املياه الفلسطينية، كانون أول "تزويد املياه يف الضفة الغربية"انظر  ٨٢

http://www.mop.gov.ps/ar/issues/water.asp
http://www.arij.org/pub/pubarabic/Environment
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طينية بتحويلها إىل مكب للنفايات الصلبة، فما زالت املستوطنات تتخلص من تستهدف إسرائيل األرض الفلس
فمثال، تتدفق املياه . مياهها العادمة غري املعاجلة، وذلك بتسريبها إىل األودية واملناطق الزراعية الفلسطينية ااورة

اجلويف الغريب، والذي فقد العادمة من مستوطنة أرئيل إىل وادي املطوي الذي ميثل أحد مصادر تغذية احلوض 
كما تستخدم سلطات مكب أبوديس، مناطق يف .  رزقهم يف زراعة أراضيهم املروية بقربهراملزارعون فيه مصاد

وتعمل . من النفايات الصلبة النامجة عن املستوطنات% ٨٠البرية ويطا يف الضفة الغربية، للتخلص من ما يقارب 
الواقع يف منطقة أرحيا، إضافة إىل نقل " توفالت"ل الضفة، كمكب سلطات االحتالل على إقامة مكبات داخ

 . ٨٣النفايات اخلطرة من إسرائيل إىل هذه املكبات
 

ونتيجة لإلغالقات، مل تنجح حماوالت السلطة الوطنية الفلسطينية يف تنفيذ مشاريع معاجلة املياه العادمة، وقد تعرقل 
الصلبة، وإقامة مكبات صحية، وذلك بسبب رفض اإلسرائيليني إعطاء تنفيذ املشاريع املتعلقة بإدارة النفايات 

. ، اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية"ج"السلطة للتراخيص الالزمة إلقامة مثل هذه املشاريع لكوا ستقام يف مناطق 
 الالزم ورغم سعي السلطة الوطنية الفلسطينية إلجياد حلول مناسبة ملشاكل النفايات، عن طريق توفري التمويل

إلنشاء مكبات صحية حديثة، تقوم قوات االحتالل بشكل متكرر بإغالق الطرق املؤدية إىل تلك املكبات، مما 
يؤدي إىل تراكم مئات األطنان منها بالقرب من املناطق السكنية الفلسطينية، مسببة أضرارا جسيمة على الصحة 

اا يف أراضي حمافظة نابلس على موقع حمجر أبو شوشة، كما أن قيام إسرائيل بإنشاء مكب نفاي. العامة والبيئة
يؤدي إىل تلويث املياه اجلوفية وآبار املياه الفلسطينية، اليت تغذي عشرات آالف املواطنني يف مدينة نابلس والقرى 

طرة يف ويف قطاع غزة، ما زالت قوات االحتالل تستمر يف التخلص من النفايات الصناعية اخل. ااورة مبياه الشرب
 . ٨٤منطقة املواصي

 
تركت العمليات العسكرية يف قطاع غزة آثارا سلبية على شبكات املياه والصرف الصحي اليت حتتاج إىل إعادة 

وطالت االجتياحات مرافق البنية التحتية من طرق رئيسية، وشبكات املياه، وشبكات الصرف الصحي، . تأهيل
طرق يف القطاع إىل انقطاع مياه الشرب عن بعض األحياء، واختالطها وأدى تدمري بعض ال. والكهرباء، واهلاتف

مع مياه الصرف الصحي يف أحياء أخرى، حيث واجهت فرق الصيانة التابعة للبلدية صعوبة يف إصالح تلك 
تؤثر كافة تلك االنتهاكات على قدرة السلطة الفلسطينية . اخلطوط، بسبب منع قوات االحتالل هلم من تنفيذ ذلك

لى التقليل من اآلثار السلبية الناجتة عن هذه اإلجراءات، بسبب حمدودية قدراا املادية والتقنية يف اال البيئي، ع
وعدم توفر الكادر املؤهل ملعاجلة كافة السلبيات الناشئة عن االنتهاكات اإلسرائيلية، وهذا بدوره يؤدي إىل انتهاك 

 . والتمتع باخلدمات األساسيةاحلق األساسي للمواطنني يف بيئة نظيفة،
 

                                                
 .٢٠٠٥، حزيران ")أريج"معهد األحباث التطبيقية : القدس(، "البيئة الفلسطينية يف يوم البيئة العاملي" انظر  ٨٣

http://www.arij.org/pub/pubarabic/Environment 
 .يوسف أبو صفية، حول ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات تطال البيئة على موقع املركز الصحايف الدويل. طة جودة البيئة، دانظر تصرحيات رئيس سل ٨٤

http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/arabic/press_conf/details.asp? 
 

http://www.arij.org/pub/pubarabic/Environment
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/arabic/press_conf/details.asp
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  يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  نفالت األميناكات اإلسرائيلية وتفشي ظاهرة االنتهاال
 
 

ما زالت إسرائيل تعترب قوة احتالل حريب، وهو ما أكده اإلعالن الصادر عن مؤمتر األطراف السامية املتعاقدة على 
تنطبق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة قانونا على . ٥/١٢/٢٠٠١يف جنيف بتاريخ اتفاقية جنيف الرابعة، والذي عقد 

 بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ١٩٩٣األراضي الفلسطينية احملتلة، بالرغم من توقيع اتفاق أوسلو عام 
 مسؤوليتها القانونية ووجود بعض املظاهر الرمزية للسلطة الفلسطينية يف مناطقها، حيث ال يعفي ذلك إسرائيل من

تتحمل سلطات االحتالل اإلسرائيلي املسؤولية القانونية . يف حفظ األمن والنظام العام يف األراضي اليت حتتلها
بشكل أساسي عن حالة االنفالت األمين وغياب سيادة القانون يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، كوا قوة 

 والنظام يف األراضي الفلسطينية احملتلة، اليت تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف احتالل يقع على عاتقها حفظ األمن
وباإلضافة إىل مسؤولية إسرائيل القانونية جتاه األراضي . ، بشأن محاية املدنيني وقت احلرب١٩٤٩الرابعة لعام 

لقانون الدويل اإلنساين، فقد الفلسطينية احملتلة، ودورها يف احلفاظ على األمن والنظام العامني، مبوجب قواعد ا
قامت إسرائيل باختاذ جمموعة من السياسات واإلجراءات، اليت أدت إىل تدهور الوضع األمين يف أراضي السلطة 

 . الوطنية الفلسطينية، وتدهور حق اإلنسان الفلسطيين بالتمتع يف األمن والسالمة الشخصية
 

منه، على إنشاء شرطة ) ٨(، يف املادة ١٩٩٣لسطينية وإسرائيل عام أكد اتفاق أوسلو املوقع بني منظمة التحرير الف
لقد أثرت السياسات اليت انتهجتها .  فلسطينية تقوم على ضمان النظام العام واألمن الداخلي والضبط القضائي

ينية عامة، ، سلبيا على أداء املؤسسة األمنية يف السلطة الوطنية الفلسط٢٠٠٠سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 
كما سامهت يف تردي الوضع األمين يف مناطق السلطة . وعلى أداء األجهزة املكلفة حبفظ النظام واألمن خاصة

الوطنية الفلسطينية، األمر الذي أثّر على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى تفشي ظاهرة االنفالت األمين يف 
، باستهداف مقرات األجهزة األمنية ٢٠٠٢يلي منذ عام  االحتالل اإلسرائتحيث بدأت سلطا. أراضيها

 .٨٥الفلسطينية وتدمريها، مما أعاق عملها يف محاية أمن املواطنني
 

، وقامت بفرض سيطرا العسكرية عليها، مما أدى "أ"، أعادت إسرائيل احتالل املناطق املسماة ٢٨/٣/٢٠٠٢يف 
وما زالت إسرائيل تتمتع باملسؤولية .  املتكررة للمدن الفلسطينيةإىل انعدام األمن والنظام العام بفعل االجتياحات

وإضافة إىل عدم قيامها  .غالبية أراضي الضفة الغربية ، واليت تشكل"ج"و " ب"األمنية الكاملة يف املناطق املسماة 

                                                
اهليئة الفلسطينية املستقلة : رام اهللا(، "ضعف سيادة القانون يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينيةحالة االنفالت األمين و" ملزيد من املعلومات حول حالة الفلتان األمين، راجع تقرير  ٨٥

 ).٢٠٠٥حلقوق املواطن، تشرين الثاين 
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ود السلطة الوطنية بواجبها يف توفري بيئة أمنية للمواطنني الفلسطينيني، قامت إسرائيل بكل ما من شأنه عرقلة جه
  ٨٦:الفلسطينية يف توفري األمن ملواطنيها، وقامت بارتكاب عدد من االنتهاكات يف هذا اال أمهها

 
قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باجتياح املـدن   حيث:  تدمري مقرات األجهزة املكلفة حبفظ النظام واألمن   .١

 من قطاع غزة، وتدمري مقرات األجهزة األمنية، مما سـاهم يف  الفلسطينية يف كل من الضفة الغربية وبعض املناطق      
كما تعرضت معظم مقار جهاز . تدمري البنية التحتية بالكامل من مقرات، ومعدات، ووسائط نقل، ووسائل اتصال

نني، الشرطة للتدمري كليا أو جزئيا على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي، بشكل أعاق مهام توفري األمن الالزم للمواط
 . كما أدى إىل استغالل البعض هلذا الوضع والتعدي على القانون

 
 حيث: ٨٧ تدمري مراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز التوقيف التابعة لألجهزة املكلفة حبفظ النظام واألمن.٢

تعرضت معظم مراكز اإلصالح والتأهيل التابعة جلهاز الشرطة، والذي خيتص مبمارسة مهام الضبط اإلداري 
فقد دمرت . القضائي، للتدمري الكلي أو اجلزئي بفعل االجتياحات اإلسرائيلية املتكررة خالل األعوام األخريةو

. قوات االحتالل مجيع مراكز اإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية، باستثناء مركز إصالح وتأهيل حمافظة أرحيا
جهزة األمنية على مالحقة اخلارجني عن القانون، وأدت هذه املمارسات إىل إطالق سراح الرتالء، وشل قدرة األ

كما أدى إىل عجز الشرطة عن ممارسة دورها كسلطة ضبط  قضائي، . ٨٨مما إىل تفاقم ظاهرة االنفالت األمين
إضافة إىل االعتداء  .وإعادة السجناء الذين قامت قوات االحتالل بإطالق سراحهم لعدم توفر أماكن الستيعام

طة الفلسطينية، واعتقال بعضهم، ومنعهم من أداء مهامهم يف حفظ النظام واألمن يف مناطق على عناصر الشر
عمدت قوات  االحتالل اإلسرائيلي إىل منع عناصر الشرطة الفلسطينية من  كما .٨٩السلطة الوطنية الفلسطينية

 جرائم القتل، أو اجلرائم املخلة التحقيق يف العديد من اجلرائم اليت حدثت يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخصوصاً
  .باألمن والنظام العام، وذلك بإعاقة حركة أفراد الشرطة

 
. أدت االجتياحات اإلسرائيلية يف السنوات األخرية إىل إضعاف هيبة السلطة القضـائية           : إعاقة عمل احملاكم   .٣

          تمع الفلسطيين، وتعرقل عمل احملاكم يف      وكنتيجة لتراخي اجلهاز القضائي، تنامت ظاهرة أخذ القانون باليد يف ا
                                                

ات االحتالل اإلسرائيلي املسؤولية عن حالـة        أمام اللجنة الفرعية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، محلت اهليئة سلط            ٣/٧/٢٠٠٥يف الشهادة اليت قدمتها اهليئة بتاريخ        ٨٦
االنفالت األمين وغياب سيادة القانون يف األراضي احملتلة، وذلك يف شهادا حول اثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي على احلق يف األمن والسالمة الشخصية للمواطنني الفلسطينيني،                        

انونية جتاه الوضع األمين يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وتأمني حقوق املواطنني الفلسطينيني باعتبارهم أشخاصا حمميني طبقا التفاقية باعتبارها قوة احتالل تقع على عاتقها املسؤولية الق
 . بشأن محاية املدنيني وقت احلرب، واليت تنطبق على األراضي الفلسطينية احملتلة١٩٤٩جنيف الرابعة لسنة 

).                                                                                                                                   ٢٠٠٢اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا(رير خاص حول تبعات االعتداءات على السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية تق:  ملزيد من التفاصيل، راجع ٨٧
اثر إجراءات االحتالل "، حول ٣/٧/٢٠٠٥ انظر الشهادة املقدمة من اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن أمام اللجنة الفرعية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بتاريخ  ٨٨

 ". فلسطينينياحلريب اإلسرائيلي على احلق يف األمن والسالمة الشخصية للمواطنني ال
:  حول٣/٧/٢٠٠٥الشهادة املقدمة من اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن أمام اللجنة الفرعية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بتاريخ :  ملزيد من التفاصيل راجع ٨٩

".                                                                                                                                                            صية للمواطنني الفلسطينينيأثر إجراءات االحتالل احلريب اإلسرائيلي على احلق يف األمن والسالمة الشخ"
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لقد تسببت احلواجز العسكرية يف عدم انتظام دوام القضاة والطواقم املسـاندة هلـم،      . معظم األراضي الفلسطينية  
حبيث شكلت صعوبة يف انتقال القضاة والكتبة واحملضرين، من الوصول املنتظم إىل احملاكم ودوائر النيابة العامـة،                 

وأدت االعتداءات اإلسرائيلية املتكـررة واالغالقـات، إىل        . ة لتنقل املتقاضني ذام ووكالئهم    كما وشكلت عقب  
ضعف القدرة على إيصال التبليغات القضائية، وسامهت، إىل جانب االنفالت األمين، يف فقدان أعضاء السـلك                

 اجلنـاة وتقـدميهم     القضائي ألمنهم الشخصي، الضروري للمضي قدما يف التحقيقات الالزمة، والكشف عـن           
 . للمحاكمة

 
من جهة أخرى، حتمل السلطة الوطنية الفلسطينية االحتالل اإلسرائيلي وسياساته مسؤولية تـردي األوضـاع يف          
األراضي الفلسطينية، وخلق وضع اقتصادي متدهور، والضلوع يف عمليات ريب املخدرات والسيارات املسروقة، 

 اجلرائم واجلنايات، وإعاقة مهام األجهزة األمنية، وذلك دف تكريس االدعاء           واالجتار بالسالح، ومحاية مرتكيب   
بضعف السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزا األمنية، وعدم قدرا على فرض النظام والقانون وضبط األمن، والقيام 

 .٩٠بإصالحات أمنية
 

                                                
 .١٤/٧/٢٠٠٥قع املركز الصحايف الدويل بتاريخ  راجع التقرير الصادر عن وزارة الداخلية واألمن الوطين، والذي نشر على مو ٩٠
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 ٢٥٤ 

اجلدار الفاصلأثر : دراسة حالة خاصة  لسطينيني على حقوق املواطنني الف  
 
 
 يف الضفة الغربية، دف منع دخـول        اجلدار الفاصل ، إقامة   ٢٠٠٢قررت احلكومة اإلسرائيلية يف شهر حزيران        

 كم، مما سيسفر ٦٨١ومن املقرر أن يبلغ طول اجلدار عند االنتهاء من تشييده . الفلسطينيني إىل إسرائيل دون رقابة
خيترق اجلدار الضفة الغربية بعمـق  . ٩١الضفة الغربية إىل إسرائيلمن األراضي الفلسطينية يف % ١٠عن ضم قرابة    

 كم، ويعزهلا عن جهاا الشمالية والغربية واجلنوبية، ويتسبب يف مصادرة آالف الدومنات يف مناطق               ٢٣يصل إىل   
 من أراضي الضفة الغربية،   % ١٦ ألف نسمة، ويقوم حبصر      ٧٠ جتمع سكاين، يزيد تعداد سكاا عن        ٧٦تقع يف   

كما حيد اجلدار من التواصل اجلغرايف ما بني التجمعات الفلسطينية داخل الضـفة  .  ألف دومن ٥٦٥والتهام حوايل   
 .الغربية

 
 

  وفق أحكام القانون الدويلاجلدار الفاصل: أوالً
 
 

، أن بناء إسرائيل للجدار الفاصـل خمـالف للقـانون           ٩/٧/٢٠٠٤رأت حمكمة العدل الدولية يف فتواها بتاريخ        
إال أن . ، وجيب أن يتم التوقف عن بنائه، وتفكيك األجزاء اليت انتهى البناء فيها على األراضي الفلسطينية       ٩٢الدويل

وتتجلى انتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيين خاصة . احلكومة اإلسرائيلية واصلت بناء اجلدار ومل تعبأ بتلك الفتوى
 . ه حلقوق مئات آالف املواطنني الفلسطينيني عامةبشكل واضح للساكنني مبحاذاته، إضافة إىل انتهاك

 
، الذي يطلب من حمكمة ١٠/١٤-ES، القرار رقم ٨/١٢/٢٠٠٣بتاريخ اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 العدل الدولية أن تقدم رأياً استشارياً حول اآلثار القانونية الناشئة عن قيام إسرائيل ببناء اجلدار، استنادا إىل قواعد
وجاء يف قرار احملكمة أن إسرائيل قامت بتدمري ومصادرة امللكية . ومبادئ القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة

الفلسطينية يف انتهاك حلقوق اإلنسان، وأن يف التقييدات اإلسرائيلية حلركة املواطنني الفلسطينيني انتهاكا للقانون 

                                                
، "املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان الفلسطيين للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس الشرقية" انظر مذكرة األمني العام لألمم املتحدة حول٩١ 

 htm.arabic/arabic/org.pchrgaza.www://http. ٢٠٠٥أغسطس /آب
حتليل قانوين للرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية حول بناء اجلدار الفاصل يف كلودي بارات، :  ملزيد من التفاصيل حول الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية، راجع ٩٢

 ).٢٠٠٤اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا (،األراضي الفلسطينية احملتلة
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 ٢٥٥ 

ورأت احملكمة يف الضم الفعلي . هم يف العمل، والصحة، والتعليمالدويل، وأن اجلدار حيرم الفلسطينيني من حق
 .ألجزاء من الضفة الغربية إىل إسرائيل، خرقا حلق تقرير املصري

 
 أما فيما يتعلق بقانونية اجلدار على ضوء القانون الدويل حلقوق اإلنسان، فقد رأت احملكمة أن اجلدار ميس مبختلف 

واملواثيق اليت وقعت عليها إسرائيل، فاجلدار ميس احلق يف حرية احلركة، وعدم التدخل احلقوق املقننة يف االتفاقيات 
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واحلق ) ١٧(و ) ١٢(يف خصوصية العائلة، واملقننة يف البنود 

) ١٣(و ) ١٢(، )١١(، )٦( البنود يف العمل، واحلق يف مستوى حياة الئق، واحلق يف الصحة والتعليم، واملقننة يف
 عند اجلدار الفاصلثار آكما أن من أخطر .٩٣من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .اكتمال بنائه، هو منع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة األجزاء
 
 

 سطيين على حقوق املواطن الفلاجلدار الفاصلآثار : ثانياً
 
 
إن لبناء اجلدار على األراضي الفلسطينية عامـة،       :  على األراضي الزراعية والغطاء النبايت     اجلدار الفاصل أثر   .١

فمعظم األراضي املصادرة هي أراض مزروعة بالزيتون واحلمضيات واحملاصـيل   . والزراعية منها خاصة، أسوأ األثر    
 قرية وبلدة فلسطينية سيتم فصلها ١٠٠ملعلومات األولية إىل أن أشارت ا. احلقلية، وبعضها اآلخر يستخدم كمراع

 دومن، إضافة إىل عزل ما يزيد عن ٢٣٩٣٢٧كما متت ألغراض بناء اجلدار مصادرة وتدمري       . عن أراضيها الزراعية  
من  ألف طن ١٠٠تبلغ الطاقة اإلنتاجية لتلك األراضي حوايل .  ألف دومن من األراضي الزراعية خلف اجلدار١٥٠

 ٦٥٠٠ آالف رأس من املاشـية، إضـافة إىل    ١٠ ألف طن من الفواكه، وتوفر مراعي حلوايل         ٥٠اخلضروات، و   
 . من املياه سنويا٣ مليون م٤ بئرا ارتوازية، بطاقة إنتاجية تصل إىل ٣١كما عمل اجلدار على عزل . ٩٤فرصة عمل

 
مري صناعة زيت الزيتون، بعد أن كانت تلـك        يتسبب اجلدار يف مصادرة األراضي الزراعية وجتريفها، وكذلك تد        

وبلغت نسبة األراضي املروية، اليت أقيم عليها اجلدار يف مرحلته .  ألف طن من زيت الزيتون سنويا٢٢املناطق تنتج 
كما %.  ٥٢من مساحة الضفة الغربية، إال أن مسامهتها يف اإلنتاج الزراعي للضفة الغربية تساوي              % ٥األوىل،  

 . ٩٥ كم من الطرق الزراعية١٥ كم من شبكات الري، و ٣٧ شجرة، و ٨٣٠٠٠ سيدمر حوايل
  

                                                
  asp.tional_court_decisioninterna/separation_barrier/arabic/org.btselem.www://httpحول اجلدار الفاصل " بتسيلم" انظر تقرير ٩٣ 

 ).٢٠٠٥اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، أيلول : رام اهللا(، "قطاع الزراعة الفلسطيين خالل انتفاضة األقصى" انظر تقرير  ٩٤
 .٢٠٠٣شرين الثاين ت/ مركز غزة للحقوق والقانون، األبعاد القانونية لبناء جدار الفصل العنصري يف الضفة الغربية، غزة، نوفمرب٩٥
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 ٢٥٦ 

ستمنع سياسة العزل املزارعني من الوصول إىل أراضيهم الزراعية، الواقعة ضمن منطقة العزل الشرقية، واليت تبلـغ          
ألراضي وتشكل ا . ٢ كم ١٦٧٠، وضمن منطقة العزل الغربية، اليت تبلغ مساحتها         ٢ كم ٢٩٥٦مساحتها حوايل   

كما مت تدمري املئات من     . ٩٦من إمجايل مساحة األراضي الزراعية الكلية يف الضفة الغربية        % ٢٧,٩املهددة حوايل   
 إقامة مناطق عزل، سواء على شكل جـدار   اجلدار الفاصل ونشأ عن بناء    . الدفيئات الزراعية والبيوت البالستيكية   

 خلق فاصل فيزيائي مينع التواصل اجلغرايف لألرض، وخيلـق          إمسنيت، أو أسالك شائكة، أو مناطق مغلقة تؤدي إىل        
 ٩٧.واقعا مناخيا بيئيا جديدا

 
يترك بناء اجلدار آثارا مباشرة على نظام الرعاية الصـحية يف           :  على نظام الرعاية الصحية    اجلدار الفاصل أثر   .٢

اجلدار وناطق الواقعة بني اخلط األخضر األراضي الفلسطينية احملتلة، خاصة بالنسبة للفلسطينيني الذين يعيشون يف امل   
. ، والذين يصلون بصعوبة إىل خدمات الرعاية الصحية يف املستشفيات ومراكز الصحة األولية املتطـورة              الفاصل

 ألف مواطن، ٢٠٠ويبلغ عدد املواطنني الفلسطينيني الذين ال يستطيعون الوصول إىل مراكز الرعاية الصحية حوايل 
 .٩٨فاقم وضعهم، ويعرقل إمكانية حصوهلم على الرعاية الصحية الكافية يف الوقت املناسبوهو ما يؤدي إىل ت

 
من جمموع القرى الفلسطينية يف الضفة الغربية، قد منعت من الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية، % ٣٢,٧إن 

لفلسطيين العام، حيث  عيادة حملية عن نظام الصحة ا٢٦وقد مت فصل . أو خضعت لقيود صارمة يف الوصول إليها
من األطباء، % ٥٢لقد أفاد حوايل .  عيادة عند اكتمال بناء اجلدار٧١من املتوقع أن يرتفع العدد إىل ما جمموعه 

 . ٩٩أم يتأخرون يف الطريق إىل مراكز عملهم، أو ال يستطيعون الوصول بسبب اجلدار
 
 على حرية تنقل املواطنني     اجلدار الفاصل يؤثر بناء   : ني على حرية تنقل املواطنني الفلسطيني     اجلدار الفاصل أثر   .٣

الفلسطينيني داخل مدم وقراهم وخميمام، مما جيربهم على البحث عن طرق بديلة تستغرق مدة أطول من أجل                  
  جتمعاً شكّل اجلدار ألفرادها عائقا٥٩ًوقد أشارت النتائج اإلحصائية إىل أن . التحرك والوصول إىل املكان املقصود

 جتمعاً من حيث مواعيد التنقل ٣٧يف التنقل وحرية احلركة يف الوقت املناسب، كما شكل عائقاً يف احلركة حلوايل     
 . ١٠٠والعبور

 
 

                                                
 .٢٠٠٥، أيلول "، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن"البيئة يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية" انظر تقرير  ٩٦
 .٢، ص٢٠٠٥معا، /نشرة غري دورية يصدرها مركز العمل التنموي: ملزيد من التفصيل راجع ٩٧
 .٥، ص٢٠٠٥، "معاً " التنموينشرة غري دورية صادرة عن مركز العمل : أنظر ٩٨

 .٢٠٠٤، "تأثري جدار الفصل على الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية: الصحة والفصل" تقرير مركز اإلعالم والسياسات الصحية،  ٩٩
 ).٢٠٠٣صاء الفلسطيين،اجلهاز املركزي لإلح: رام اهللا. ( مسح أثر اجلدار الفاصل على التجمعات الفلسطينية اليت مير اجلدار من أراضيها: أنظر ١٠٠
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 ٢٥٧ 

، يف منطقـة  "ألفيه مناشـيه  "أصبحت حرية التنقل داخل القرى الفلسطينية اخلمسة الواقعة داخل حميط مستوطنة            
وضة على املرور من البوابة، إذ أن اجليش اإلسرائيلي حيدد ساعات معينـة    القيود املفر  بسبب للغاية،قلقيلية، صعبة   

 نسمة، يعيشون داخل املناطق املغلقة، ٥٠٠٠ويتوجب على معظم الفلسطينيني البالغ عددهم حوايل        . لعبور البوابة 
وتفرض القيود  . عبور اجلدار إىل داخل الضفة الغربية من أجل الوصول إىل اخلدمات األساسية واإلنسانية األخرى             

على حرية حركتهم من خالل حتديد ساعات املرور عرب البوابات، ومتطلبات احلصول على التصاريح للتمكن من                
وما زال املزارعون الفلسطينيون يعانون من حدة القيود املفروضة عليهم بفعل اجلدار من أجل الوصول إىل  .ذلك

 . مزارعهم ضمن ساعات معينة
 
. أدى بناء اجلدار إىل ارتفاع وترية الضرر الذي أصاب القطاع التعليمي:  على نظام التعليمفاصلاجلدار ال أثر   .٤

فببناء اجلدار مت عزل العديد من التجمعات السكانية يف معازل صغرية، أدت إىل صعوبة حصول املـواطنني علـى       
ن االنتقال من واىل مدارسهم احملجـوزة       مينع اجلدار عددا كبريا من املعلمني م      . اخلدمات األساسية، ومنها التعليم   

خلفه، مما يؤدي إىل حرمان الطالب من حقهم التعليمي بسبب عدم توفر بديل عن هؤالء املعلمني، حيث ال ميكن               
ويساهم اجلـدار يف    . اجلدار الفاصل سد حاجة تلك املدارس من املعلمني من التجمعات والقرى احملجوزة خلف            

من االلتحاق مبدارسهم وجامعام، وعدم انتظام العملية التعليمية يف املدارس بشكل           حرمان عدد كبري من الطلبة      
 ١٠١. يومي

 
 مدارس يبلغ عدد ٤ نسمة، فيها ٤١٠٠ففي حمافظة جنني مثال، مت عزل مخسة جتمعات سكانية، يبلغ عدد سكاا        

ارس أخرى تقع خارج جتمعام، ملتابعة       طالباً وطالبة إىل مد    ٧٧إضافة إىل انتقال    .  طالباً وطالبة  ٨٩٠الطلبة فيها   
 مدارس،  ١٠ جتمعات سكانية يوجد فيها      ٤ يف حمافظة طولكرم، إىل عزل       اجلدار الفاصل وأدى بناء   . ١٠٢الدراسة،
 معلماً ومعلمة ٥٣ معلماً ومعلمة للتدريس يف جتمعات أخرى، وإحضار ٦١ طالباً وطالبة، وخروج     ١٧٢٨وتضم  

كذلك احلال يف حمافظات قلقيلية والقـدس  . ملدارس املوجودة يف هذه التجمعاتمن جتمعات أخرى للتدريس يف ا  
كما قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي . ١٠٣اجلدار الفاصلوبيت حلم، اليت تأثرت فيها العملية التعليمية بفعل بناء 

عليمية املزمع إقامتها علـى   دومنا، مما يؤدي إىل املساس باملرافق الت  ٦٠مبصادرة ثلث أراضي جامعة القدس والبالغة       
 .األراضي املصادرة

 
 

                                                
مت احلصول على معظم املعلومات املتعلقة بأثر جدار الفصل على نظام التعليم من تقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم حول أثر اجلدار على العملية التعليمية منشور على الصفحة  ١٠١

                                                  .                                       اإللكترونية للوزارة املذكورة
 ).                                                                                          ٢(املصدر السابق، جدول رقم  ١٠٢
                                    ).                                                       ٥(املصدر السابق، جدول رقم  ١٠٣
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 ٢٥٨ 

تعد القدس كباقي أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة أرضـاً حمتلـة            :  على مدينة القدس   اجلدار الفاصل أثر   .٥
تعمـل  . خاضعة التفاقية جنيف الرابعة، وذلك رغم احملاوالت اإلسرائيلية غري املشروعة لضمها إىل دولة إسرائيل             

ل اإلسرائيلي على إجياد واقع جديد ال ميكن تغيريه حول مدينة القدس، من خـالل النشـاطات                 سلطات االحتال 
وطبقا خلطة احلكومة اإلسرائيلية، سيحيط اجلدار بالقدس الشرقية من خالل فصلها           . اجلدار الفاصل االستيطانية و 

نطقة، واستصدار املصادقات الالزمـة    عن باقي مناطق الضفة الغربية، ومت اختاذ القرارات اخلاصة مبساره يف هذه امل            
 . الستكماله

 
ومع الشروع يف بناء اجلدار ازدادت إجراءات عزل املدينة عن حميطها الفلسطيين، وحرمان السكان املدنيني مـن                 

ومنها احلق يف املواطنة يف إطار السياسـات  . حقوقهم بانتهاك حقوقهم املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية    
دفة إىل ويد املدينة وضمها إىل إسرائيل، حيث دف السياسة اإلسرائيلية أن يكون عدد املواطنني الفلسطينيني             اهلا

 .من سكان املدينة اإلمجايل فقط% ٢٢يف القدس 
 

 ألفا، كما أن اجلدار     ٢٣٠من فلسطينيي القدس الشرقية، والذي يبلغ عددهم        % ٤٠سيضر بناء اجلدار أكثر من      
 ألف فلسطيين آخرين لديهم وثائق هوية القدس، ويعيشون اآلن يف قرى خارج حدود املدينة، لعدم ٥٠سيبعد حنو  

 آالف الطلبة الذين يقطنون يف ىويؤثر اجلدار عل. توفر مساكن داخل املدينة نتيجة للقيود املفروضة على البناء فيها  
 وتقـدر   .الذين يدرسون خارج القـدس    الضواحي، ويدرسون ضمن جهاز التربية والتعليم يف القدس، وأولئك          

 طالبا وطالبة من محلة اهلوية الزرقاء سيصبحون خارج اجلدار إال أن املصادر             ٣٦٥٥املصادر اإلسرائيلية أن حوايل     
وسيحرم اجلدار آالف الطلبة من سكان الضفة الغربية من جهة أخرى مـن             . الفلسطينية تقدر أضعاف هذا الرقم    

 معلم ومعلمة من محلـة      ٧٠٠ القدس كمدارس األيتام والتعليم املهين، كما وسيحرم         التعلم يف مدارس تقع داخل    
 إضافة إىل ذلك، ال يوجد يف الضـواحي مستشـفيات،   .اهلوية الفلسطينية من دخول القدس وااللتحاق مبدارسها 

لرعايـة  حيث حيصل معظم السكان على اخلدمات الصحية يف مستشفيات وعيادات شرقي القدس، مما يؤثر على ا     
الصحية للسكان يف الضواحي حيث توجد يف مدينة القدس الشرقية العديد من املستشفيات اخلاصة الـيت تقـدم                

كما وحيصل املواطنون الفلسطينيون من محلة اهلوية الزرقاء        . خدمات عالجية ال توفرها مستشفيات الضفة الغربية      
مني الصحي، إال أن السكان الذين أبقاهم اجلـدار خـارج   على اخلدمات العالجية اإلسرائيلية املشمولة بنظام التأ  

  .القدس سواء من مواطين الضفة الغربية أو من مواطين القدس سيحرمون من من التمتع بتلك اخلدمات الطبية
 

 العمل يف القدس، ومن كسب لقمـة        حقهم يف كما سيحرم اجلدار آالف العمال الفلسطينيني من الضواحي من          
 ومع فرض القيود على حركة      .ت الكثري من احملال التجارية منذ الشروع ببناء اجلدار الفاصل         عيشهم، حيث أُغلق  

املوظفني من جهة، فقد عدد كبري منهم وظائفهم لصعوبة احلصول على التصاريح الالزمة لدخول املدينـة، ومـع    
ا أن يف اسـتكمال بنـاء       كم . استكمال بناء اجلدار سيفقد هؤالء مصدر عيشهم لعدم التمكن من دخول املدينة           

اجلدار انتهاك للحق يف العبادة إذ يتم حرمان آالف الفلسطينيني من أداء الشعائر الدينية يف األماكن املقدسـة يف                   
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، ومن خالل عزل القرى واألحياء الفلسطينية، وفصل        اجلدار الفاصل كما أن   . القدس خاصة يف املناسبات الدينية    
يني من سكان ضواحي القدس عنها، يشكل عائقا أمام عالقـام االجتماعيـة             عشرات آالف املواطنني الفلسطين   
، كما ويتم بذلك تدمري النسيج االجتماعي ما بني سكان املدينة املقدسة وأولئك             الوثيقة مع سكان الضفة الغربية    

  ١٠٤.الذين يقطنون يف الضواحي الواقعة خارج اجلدار
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 خامتــــة
 
 

 باالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، على حجب االنتهاكات اإلسـرائيلية اجلسـيمة       أثّر اهتمام اتمع الدويل   
فما زال  . حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، عن الرأي العام العاملي               

طة الوطنية الفلسطينية بالعمل  االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة مستمرا، ويترتب على ذلك إعاقة إمكانية قيام السل           
على حتسني الظروف االقتصادية يف ظل اإلجراءات اإلسرائيلية، والتدمري املنهجي ملرافق احلياة الفلسطينية، السيادية       

، يبقيها أرضا مقيـدة     "إيرز"كما أن استمرار السيطرة اإلسرائيلية على معابر قطاع غزة، وخاصة معرب            . واتمعية
كما أن السلطة الوطنية ال زالـت تفتقـد إىل          . قوق االقتصادية واالجتماعية النتهاكات جسيمة    تتعرض فيها احل  

السيطرة الكاملة على كافة األراضي، والتصرف املطلق يف املرافق واملمتلكات، الربية والبحرية واجلوية، يف قطـاع     
 . غزة، مما يشكل انتقاصا من السيادة الفلسطينية

 
 تنتهاكات اإلسرائيلية سلبا على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على رسم السياسـا           من جهة أخرى، أثرت اال    

العامة وتطويرها، وعلى حتسني مستوى اخلدمات األساسية املقدمة للمواطنني، وتشجيع القطاع اخلـاص ودعـم               
هزة األمنية، والسيطرة علـى    املنافسة، وعلى قدرا يف القيام بعملية اإلصالح األمين، وتعزيز الرقابة على أداء األج            

كما تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية حتديات إاء االحتالل بالكامل، واحملافظة على وحدة   . ظاهرة الفلتان األمين  
إال أن اإلجراءات . الشعب الفلسطيين، إضافة إىل احلفاظ على التكامل اإلقليمي لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة

ن مصداقية السلطة الوطنية الفلسطينية لدى املواطن الفلسطيين، إذا مل تتمكن من حتقيق وعدها اإلسرائيلية تقوض م
بالتفاوض إلاء االحتالل، مما جيعل من الصعب عليها حتقيق إجنازات على الساحة الفلسطينية، كالقيام بإصالحات 

 . سياسية وأمنية، والسيطرة على حالة االنفالت األمين
 

اجلـدار  لسلطة الوطنية الفلسطينية على إخالء كافة املدن من القوات اإلسرائيلية، وإيقـاف بنـاء   إن عدم قدرة ا   
.  جتاه املواطنني  ا، وجتميد االستيطان، ومواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية، حيد من قدرا على تنفيذ التزاما           الفاصل

فاه، إال أن عدم االستقرار السياسي حيد من قدرا         ورغم مساعي السلطة الوطنية الفلسطينية إىل حتقيق التنمية والر        
كما أن ما أدت إليه االنتهاكات . على رسم اخلطط املستقبلية، والسياسات املطلوبة للدفع بعجلة التنمية إىل األمام        

 اإلسرائيلية من ظهور حالة االنفالت األمين يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، أثر سلبا على قـدرة السـلطة                 
الوطنية الفلسطينية على استقطاب االستثمارات احمللية والدولية، بسبب حمدودية قدرا على توفري األمن الشـامل              

كما مل تستطع السلطة الوطنية الفلسطينية االستفادة بالكامل من الدعم الـدويل يف             . للمواطنني، ومحاية ممتلكام  
ة، ويف تنفيذ خطط إنعاش االقتصاد الفلسطيين، ووقف حالـة          إحداث التنمية، ويف معاجلة مشكليت الفقر والبطال      

 . التدهور فيه
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اتمع الدويل إىل حتمل مسؤولياته القانونية واألخالقية، للضغط علـى إسـرائيل،             اهليئة   بناء على ما سبق، تدعو    
واحترام حقوق اإلنسـان    وإلزامها بضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة، وتطبيقها يف األراضي الفلسطينية احملتلة،            

واملواثيق الدولية، مبا فيها القانون الدويل اإلنساين، ووقف االنتهاكات اإلسـرائيلية املسـتمرة حبـق املـواطنني                 
 السلطة الوطنية الفلسطينية إىل بذل املزيد من اجلهود، لتجاوز          اهليئةكما تدعو   . الفلسطينيني، وحيام وأمالكهم  

النتهاكات اإلسرائيلية على أداء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاية حقـوق           السلبيات الناجتة عن أثر ا    
 .املواطن الفلسطيين

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الباب الثالث: اإلنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق املواطنني الفلسطينيني وأثرها على اداء أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية

 ٢٦٢ 

 


	1.pdf
	10
	11
	12
	13
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

