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  ة للهيئتقدمة املفوض العام
  

  
 يف تقريرها السنوي الثالـث عـشر   "اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان   " إذ ترصد   

، يتضح لكل من يستعرض أبواب ٢٠٠٧وضع حقوق اإلنسان يف فلسطني للعام      
ما سـبقه مـن األعـوام     يكاد يكون خمتلفاً متاماً ع ٢٠٠٧هذا التقرير أن العام     

  . السابقةالتقاريرو
  

 كان عاماً مثقالً بأحداث جسامٍ ومتغريات مفصلية كان هلا، وال يزال، أثار             لقد
بعيدة املدى ليس على النظام السياسي الفلسطيين وحسب، بل وعلـى جممـل             
القضية الوطنية والكفاح املتواصل لدحر االحتالل وحتقيق االستقالل وإجناز حق          

  .تقرير املصري والعودة
  

 على السلطة بني أكرب تنظـيمني فلـسطينيني ذروتـه    فقد بلغ الصراع الداخلي  
 يف  ، األمر الذي أدى إىل انقسام     ٢٠٠٧باالقتتال الدامي يف غزة يف شهر حزيران        

 عزز من االنفصال اجلغرايف     ،بني غزة والضفة الغربية   النظام السياسي الفلسطيين    
سـائل  الذي طاملا سعت خمططات املشروع الـصهيوين إىل فرضـه بـشىت الو         

أجهزـا املدنيـة    منهما   وانتهى بنا األمر إىل وجود حكومتني لكلٍ         ملربرات،وا
وما لبث أن تعزز هذا الشرخ بإجياد جهـازين للقـضاء،           . والعسكرية واألمنية 

ناهيك عن أن الس التشريعي كان الضحية الكربى لكل ذلك، فعـدا عـن               
نهما يعاين أيضاً مـن  انقسامه عملياً هو اآلخر إىل جسمني متباعدين، فإن كالً م   

  .حالة من الشلل شبه التام
  

وعدا عن التأثريات الكارثية لكل ذلك على جممل واقع ومستقبل القضية الوطنية            
عنها خطورةً  ال تقل   أخرى لكل تلك األحداث والتطورات،      فإن هناك تداعيات    
قوق  من تراجع يف منظومة احل٢٠٠٧ العام أال وهي ما شهده وتأثرياً بعيد املدى،

 فهناك من اخلروقات واالنتهاكات ما وصل إىل درجة االنتـهاكات           واحترامها،
لكأنه ال يكفـي مـا   . اجلسيمة حسب تعريف وأحكام القانون الدويل اإلنساين     

يعانيه شعبنا على أيدي سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي من جـرائم وانتـهاكات            
ثر بشاعةً وتوحـشاً    طوال إحدى وأربعني عاماً، جعلت من هذا اإلحتالل األك        

  .وإنتهاكاً لكل املعاهدات الدولية واإلنسانية
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منـاطق  ومة احلقوق يف    اب أبرز معامل هذا التراجع يف منظ      ويرصد التقرير بإسه  

  . ومواطن اخلروقات واالنتهاكاتالسلطة الوطنية الفلسطينية
  

مـين  يف السنوات األخرية على ظاهرة اإلنفـالت األ   " اهليئة"لقد ركّزت تقارير    
ونتائجها وتداعياا على كافة مستويات حياة املواطن الفلسطيين، وإذا كانـت           
ظاهرة اإلنفالت األمين هذه قد بدأت حماوالت التصدي اجلاد هلـا ومعاجلتـها             

عالياً تلك اجلهود، فإن من     " اهليئة"، ويف الوقت الذي تثمن      ٢٠٠٧ العامأواخر  
وتسلّط األضواء على ظواهر مقلقة تـشري  أيضاً أن تلفت اإلنتباه     " اهليئة"واجب  

إىل ما ميكن أن يشكّل     " ينإنفالت أم "إىل ما يبدو وكأنه عملية إنتقالٍ من حالة         
  ."نظام أمين"حالة 

  
  :ومن هذه املؤشرات املقلقة على هذا التحول، وعلى سبيل املثال ال احلصر

 يف ما   دادها أو يف تع ال زالت أجهزة األمن املختلفة تشغل حجماً كبرياً سواء           .١
تقتطعه من امليزانية العمومية، خاصة بالنسبة إىل جمتمع صغري احلجم نـسبياً            

إلحتالل  أن هذا يتم وحنن ما زلنا حتت سطوة ا،واألهم من ذلك . كمجتمعنا
تياجاته املتواصلة، كما أن عملية بناء هذا الكم من         بكل جتلياته ونعاين من اج    

لسفة أمنية واضحة حتدد مـاذا نريـد مـن          األجهزة األمنية تتم يف غياب ف     
، وما هو دورها وصـالحياا حتـت        جهزة األمنية، وعلى أية أُسس تبىن     األ

  .االحتالل وبعد االستقالل
اللجوء للقضاء العسكري يف االعتقاالت واحملاكمات ملواطنني مدنيني رغـم        .٢

 وحسب  ،عدم قانونية وال شرعية ذلك حسب القانون األساسي الفلسطيين        
حمكمة "وكأن ذلك عودة ملتوية إىل      . ملعايري الدولية ألصول احملاكمة العادلة    ا

 !سيئة الصيت" أمن الدولة
بناء على توصية اجلهـات األمنيـة       "إاء خدمات موظفني يف القطاع العام        .٣

 .كما ورد يف نصوص قرارات إاء عقود هؤالء املوظفني" املختصة
 .وحاًال يزال ملف اإلعتقاالت السياسية مفت .٤
وال يزال مفتوحاً ملف التعذيب وأشكال املعاملة السيئة واحلاطة بالكرامـة            .٥

 .اإلنسانية للمحتجزين
 .إغالق مؤسسات أهلية .٦
 .التضييق على حرية التعبري والتجمع والتظاهر .٧
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نعتقد أن من مسؤوليتنا وواجبنا، مهنياً ووطنياً، أن      " اهليئة"إننا يف جملس مفوضي     
فإذا كانت ظاهرة االنفالت ، ذه املؤشرات املقلقة ا يتعلق فيمندق جرس اإلنذار

األمين مرفوضة ونتائجها مدمرة، ودعونا وندعو الستئصاهلا، فإن نقيضها علـى           
  .، ال يقل خطورة عن ذلك"النظام األمين"اجلانب اآلخر، 

  
 نتوجه لسيادة الرئيس حممود عباس، وكافة املسؤولني، ومؤسـسات          ،ومن هنا 
دين وكل احلريصني على بناء اتمع الفلسطيين على الصورة اليت عبرت         اتمع امل 

ـ    ١٩٩٨يف تشرين الثاين    " وثيقة االستقالل "عنها   ذا األمـر مـا    ، بأن يعريوا ه
 ،د ومتابعة لكبحه قبل أن يستفحل ويترسخ يف فلسطني        يستحقه من جدية ورص   

  ....! األنظمة العربية على شاكلة العديد من" خمابراتياً"ويصبح نظاماً أمنياً 
  

رمزاً من رموز " اهليئة"وويعز علينا أن يصدر التقرير السنوي هذا وقد فقد الوطن 
نضاله الطويل من أجل احلرية وحق تقرير املصري، ومدافعاً صلباً عـن الوحـدة              
الوطنية اليت نفتقدها هذه األيام أكثر ما نفتقد، أال وهو الدكتور حيـدر عبـد               

  .ومفوضها العام السابق" اهليئة"ان أحد أعمدة الشايف الذي ك
  

والـذي أقـره جملـس    " اهليئة"كما يهمين أن أنوه إىل تعديل طفيف على اسم         
 ٣١مؤخراً كي يتطابق متاماً مع اإلسم الذي نصت عليه املـادة  " اهليئة"مفوضي  

  ".ناهليئة املستقلة حلقوق اإلنسا"من القانون األساسي، ليصبح من اآلن فصاعداً 
  

أن تتمتـع  " اهليئـة "وأخرياً وليس آخراً فإن من دواعي فخري وجملس مفوضي       
بطاقم تنفيذي على درجة عالية من املهنية وروح عمل الفريق والتفاين يف       " اهليئة"

بعيداً عن أي اعتبارات، والذي جتلّى يف اجلهد االستثنائي         " اهليئة"االلتزام برسالة   
لصعوبات فلهم مجيعاً أصـدق الـشكر والتحيـة        إلجناز هذا التقرير رغم كل ا     

  .والتقدير
  

  املفـوض العام                                                             
  ممدوح العكرالدكتور 
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  ةـمقدمة مدير عام اهليئ
  

  
 بالرصد ،ر الذي يتناول   عش الثتقريرها الث  اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان   تصدر  
مناطق السلطة   حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ىف       وضع  والتحليل، والتقييم

 من أهم  هلذا العام التقرير السنوي يعد ، و٢٠٠٧عام الخالل الوطنية الفلسطينية  
 ة عن أوضـاع حقـوق اإلنـسان       لكونه يعطى مؤشرات عام   الوثائق احلقوقية   

 اليتاستناداً إىل املعلومات    ،   خالل عام كامل    الوطنية  مناطق السلطة   ىف الفلسطيين
مـن  من خالل فريق    ومراجعتها   وقامت بتوثيقها وتدقيقها     اهليئةحتصلت عليها   

    .والباحثنياحملامني 
  

 كان األسوأ جبدارة فيما يتعلق مبلف حقوق ٢٠٠٧ومما ال شك فيه فإن العام 
لفلسطينية؛ فإىل جانب استمرار اإلنسان الفلسطيين يف مناطق السلطة الوطنية ا

االحتالل اإلسرائيلي يف سياساته القمعية ضد الشعب الفلسطيين األعزل، 
واستمراره يف سياسة العقوبات اجلماعية وفرض احلصار على األراضي الفلسطينية 
احملتلة، شهدت مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية تطورات سياسية خطرية وغري 

ين  اخلالفات الفلسطينية الداخلية، وازدياد حالة الفلتان األممسبوقة، جراء تفاقم
، وما آلت إليه األمور "محاس"و " فتح" واالقتتال الداخلي بني احلركتني الكبريتني

، وسيطرة ٢٠٠٧من االنقسام التام بني شطري الوطن بعد أحداث حزيران 
وة األمر حركة محاس على األجهزة األمنية يف قطاع غرة وبسط سيطرا بق

الواقع على القطاع، وإعالن حالة الطوارئ، وما تال ذلك من حالة االستقطاب 
السياسي على الساحة الفلسطينية، وحماولة كل طرف اختاذ إجراءات وتدابري، 

لقد . وتبين سياسات خمتلفة حتد من احلقوق واحلريات العامة للمواطن الفلسطيين
 إىل ٢٠٠٧لساحة الفلسطينية خالل العام أدت التطورات السياسية اليت شهدا ا

تدهور ملحوظ يف وضع حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 
ويف حني قامت ".  األمن والنظام"وحتت ذريعة حفظ " األمنية"حبجة االعتبارات 

كل من السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطة القائمة يف قطاع غزة، باالستناد إىل 
من أحكام القانون األساسي الفلسطيين والتشريعات الفلسطينية لتربير بعض 

" غياب حكم القانون وسيادته" متيز بكونه عام ٢٠٠٧أعماهلا، إال أن العام 
  . جبدارة
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 يف ظل ظروف سياسية استثنائية صعبة، ٢٠٠٧ خالل العام اهليئةلقد عملت 
خلارجية، جراء تراجع حيث واجهت هي بدورها مجلة من التحديات الداخلية وا

وضع حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وإحجام أو تردد 
بعض املؤسسات الرمسية الفلسطينية وبعض األجهزة األمنية الفلسطينية عن 
التعاون معها بالقدر الكايف لتمكينها من القيام بدورها بفعالية كافية، وازدياد 

 اهليئة نطاق عملها كديوان للمظامل، حيث سجلت عدد الشكاوى اليت تلقتها يف
% ١٠٦ارتفاعا ملحوظا يف عدد الشكاوى اليت تلقتها خالل العام بزيادة نسبتها 

 أن تعمل يف ظل اهليئةوكان على . ٢٠٠٦عن عدد الشكاوى اليت تلقتها يف عام 
ظروف سياسية صعبة ويف أجواء هيمنت عليها حالة االنقسام واالستقطاب 

واملصاحل السياسية على احترام حقوق " االعتبارات األمنية"سي، وتغليب السيا
اإلنسان وحرياته، ما حدا ببعض املؤسسات الرمسية، خاصة األجهزة األمنية 
الفلسطينية، اإلبقاء على احلدود الدنيا من التعاون والتنسيق، والتضييق يف بعض 

كانية قيامها بدورها بفاعلية  للحد من إماهليئةاألحيان، بطرق غري مباشرة، على 
يف مراقبة وضع حقوق اإلنسان من خالل رقابتها على السجون ومراكز 
التوقيف، أو يف رصد ومتابعة مدى التزام املؤسسات الرمسية الفلسطينية واألجهزة 
األمنية املختلفة باحترام حقوق اإلنسان الفلسطيين وفق التشريعات السارية يف 

ة الفلسطينية، أو مدى موائمة التشريعات والسياسات مناطق السلطة الوطني
 نفسها يف أكثر من اهليئةووجدت . الفلسطينية ملبادئ ومعايري حقوق اإلنسان

مناسبة بني مطرقة انتقادات السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة، وسندان اامات 
ورغم . ةمن قبل السلطة القائمة يف قطاع غزة من جهة ثاني" عدم االستقاللية"

 بعملها املوضوعي يف رصد وتوثيق االنتهاكات ويف معاجلة اهليئةاستمرار 
 حمل أنظار السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساا اهليئةشكاوى املواطنني، ظلت 

وميكننا القول أن االنتقادات . ، والسلطة القائمة يف قطاع غزةوأجهزا األمنية
 هي إال مؤشرا قويا على موضوعية ومصداقية املوجهة للهيئة من كال الطرفني ما

 واستقالليتها كهيئة وطنية حلقوق اإلنسان واحنيازها الكامل ملنظومة اهليئةومهنية 
  .  حقوق اإلنسان الفلسطيين بغض النظر عن اجلهة اليت تنتهك هذه احلقوق
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ى ا  ا وقدوة حيتذ بتفان ومهنية عاليتني، وكان مثاال صادقاهليئةلقد عمل طاقم 
عن حقوق اإلنسان ويف رصد وتوثيق االنتهاكات املختلفة، ويف تلقي يف الدفاع 

شكاوى املواطنني ومتابعتها مع اجلهات الرمسية، ويف التدخل لدى املؤسسات 
الرمسية واألجهزة األمنية الفلسطينية لوقف االنتهاكات وضمان احترام وتعزيز 

ت، حىت لو تطلب األمر العمل حقوق اإلنسان الفلسطيين رغم كل الصعوبا
لساعات طويلة وحتت الضغط إميانا برسالتهم النبيلة  بضرورة العمل على احترام 

  . وترقية حقوق اإلنسان الفلسطيين وحرياته املختلفة
  

حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية وضع "إن التقرير الثالث عشر حول 
 اهليئةلجهود احلثيثة اليت قام ا طاقم ، هو جتسيد فعلي ل٢٠٠٧ لعام "الفلسطينية

من حمامني وحقوقيني، وباحثني ميدانيني وإداريني وطاقم مساند، لتقدمي تقرير 
موضوعي ومتوازن حول وضع حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية 

وينقل التقرير بأمانة ومهنية عاليتني ما آلت إليه .  ٢٠٠٧الفلسطينية خالل عام 
، ويقدم التوصيات احملددة ٢٠٠٧ اإلنسان الفلسطيين خالل العام أوضاع حقوق

للسلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارا، ومؤسساا الرمسية وأجهزا األمنية، 
 أن توضع موضع التنفيذ، كما وخياطب السلطة القائمة يف قطاع اهليئةواليت تأمل 

ام ومحاية حقوق املواطن غزة ويطالبها هي أيضا بتحمل مسؤولياا يف احتر
  . الفلسطيين وعدم تعريضها لالنتهاك

  
وحيث أن وضعية حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الفلسطينية خـالل العـام             

 قد مرت مبتغريات جديدة مل تشهدها األعوام السابقة، ما اقتضى معـه             ٢٠٠٧
ء تقرير  حتليل تلك املتغريات وتبيان أثرها الدال يف وضع حقوق اإلنسان، فقد جا           

  :متضمناً ثالثة أقسام رئيسية، وهى هلذا العام اهليئة
 

تناول الفصل األول من هذا الباب البيئة السياسية واملتغريات الدالة          : الباب األول 
على وضع حقوق اإلنسان يف مناطق الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية خـالل              

إلنسان، مبا  ، وتوايل احلكومات املختلفة وأثرها على وضع حقوق ا        ٢٠٠٧العام
كما وتطرق الفصل األول من التقريـر أثـر         . فيها حكومة إنفاذ حالة الطوارئ    

 أما الفصل الثـاين،     .أداء السلطة الوطنية الفلسطينية   االنتهاكات اإلسرائيلية على    
فقد تناول أداء السلطات الثالث وأثره يف حقوق اإلنسان الفلسطيين خالل العام            

٢٠٠٧.  
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 الباب الثاين من التقرير يف فصوله اخلمسة وضـع حقـوق             تناول : الباب الثاين 
اإلنسان واحلريات يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، من منظور التشريعات          
الفلسطينية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وألول مرة تنـاول هـذا البـاب             

  .  االنتهاكات اليت تعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان
  

 أما الباب الثالث، فقد ناقش بشئ من التفصيل الشكاوى الـيت            : الثالباب الث 
 من حيث أمناط االنتهاكات، سواء يف اـال         ٢٠٠٧ خالل العام    اهليئةتلقتها  

 ملعاجلة هـذه    اهليئةاألمين واملدين، واجلهات املنتهكة واآلليات اليت استخدمتها        
ث لتستعرض أوضـاع     اجلزء األخري من الباب الثال     اهليئةالشكاوى، وخصصت   

السجون وأماكن االحتجاز واملراكز االجتماعية يف منـاطق الـسلطة الوطنيـة         
  .   الفلسطينية

  
اليت تناولتـها يف هـذا      أن االنتهاكات    اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان    تؤكدو

ملنظومـة  مؤشرات تدل على وقوع انتهاكات بالنسبة       من   التقرير، ليست أكثر  
  .٢٠٠٧ل العام احلقوق املرصودة خال

  
  ورةرندة سني  

 ر العامـاملدي              
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  ذيــص التنفيــامللخ
  
  

 من ثالثة أبواب وثالثة مالحق،      ٢٠٠٧يتكون التقرير السنوي الثالث عشر لعام       
وضع حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنيـة         جوانب عن تتناول مبجموعها   

 السياسية واملتغريات الدالة    البيئةباب األول   تناول ال فقد  . الفلسطينية خالل العام  
وطنية مبا يف ذلك التأثريات علـى  نسان يف مناطق السلطة ال على وضع حقوق اإل   

حالـة  لباب الثاين   ، وتناول ا  نتهاكات اإلسرائيلية  وأثر اال  داء السلطات الثالث  أ
اب الواقعة عليها، وتناول البنتهاكات  احلقوق واحلريات من خالل رصد االبعض

محاية حقوق اإلنسان من خـالل متابعـة        وتعزيز  يف   اهليئةالثالث دور وأنشطة    
  .حتجازوأماكن االالسجون الشكاوى ومراقبة أوضاع 

  
لمالحق الثالثة مـن    وصف ل فيما يلي ملخص ألبرز ما تناولته األبواب الثالثة و        

  :٢٠٠٧للعام التقرير السنوي 
  

ت الدالة على وضع حقوق اإلنسان يف        السياسية واملتغريا  البيئة: الباب األول 
  :مناطق السلطة الوطنية

  
ـ    : الفصل األول : يتكون الباب األول من فصلني مها      ى البيئة السياسية وأثرها عل

داء السلطات الـثالث يف ظـل التطـورات         أ: حقوق اإلنسان، والفصل الثاين   
  .ل فصلفيما يلي ملخص ألبرز ما تناوله ك. السياسية وأثره على حقوق اإلنسان

  
  :البيئة السياسية وأثرها على حقوق اإلنسانتطورات : الفصل األول

 ٢٠٠٧تطورات البيئة السياسية خالل العـام       على  الفصل  يف هذا    اهليئةركزت  
تطـورات  تناولـت   وونتائجها على واقع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،        

، والوضع القانوين ٢٠٠٧ساحة الفلسطينية خالل العام األحداث الداخلية على ال  
 والسلطة القائمة يف قطاع     ؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية   مسحلالة الطوارئ، و  

، وأثر االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان      ٢٠٠٧بعد منتصف حزيران    غزة  
  .٢٠٠٧على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية يف العام 

  
ـ ٢٠٠٧ر خالل العـام   أن املشهد السياسي الفلسطيين تأثاهليئةالحظت    ة بثالث

حدوث تقلبات يف النظام السياسي وتعـدد احلكومـات         : متغريات رئيسية هي  
القائمة يف مناطق السلطة الوطنية نتيجة حالـة عـدم االسـتقرار الـسياسي              

تعمـق  و. والتدخالت اإلقليمية والدولية وسياسات وتدابري االحتالل اإلسرائيلي      
لوطنيـة بـني   جلهود الرامية لتحقيق الوحـدة ا حالة االنقسام الداخلي وتراجع ا   
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داخليـة  والعودة للمواجهة املسلحة وحسم اخلالفـات ال      الفصائل الفلسطينية،   
 واالنقسام السياسي واجلغرايف بني الـضفة الغربيـة         .باالحتكام إىل قوة السالح   

وقطاع غزة ووجود سلطة جديدة يف قطاع غزة تسيطر عليها حركـة محـاس              
مع استمرار عمل السلطة الوطنية الفلسطينية    على قطاع غزة،     وتقتصر صالحيتها 

يف الضفة الغربية واستمرار حتملها جلزء من مسؤولياا يف قطاع غزة عرب إصدار             
بعض من القرارات اإلدارية، وختصيص جزء من موازنة السلطة للقطاع ودفـع            

  : كان من أبرز نتائج تلك املتغريات و.الرواتب
  

ي واالستقطاب السياسي احلاد واللجـوء إىل القـوة يف          االقتتال الداخل  -
حسم اخلالفات السياسية بني القوى الفلسطينية وصلت ذروا خـالل          

 على حالة حقـوق اإلنـسان       أحداث حزيران، وعكست نفسها سلباً    
  .الفلسطيين

 عتبارات األمنية على اعتبـارات    وتغليب اال االجتاه حنو عسكرة النظام       -
 . واحترام احلقوق واحلريات العامةمبدأ سيادة القانون

 اسـتخدام بعـض     "محاس"و" فتح "حماولة كل من الفصيلني املتنازعني     -
أحكام القانون كأداة لتربير املمارسات والسياسات الذي يتخذها كـل    

 .طرف يف مواجهة الطرف اآلخر
سيطرة السلطة القائمة يف قطاع غزة على اجلهاز القـضائي وتـشكيل            -

 .ىجملس العدل األعل
التوسع يف اختاذ القرارات اإلدارية جراء حالة االستقطاب السياسي غري           -

وظفني العموميني مثل   املسبوق، اليت أحلقت باحلقوق الوظيفية لبعض امل      
ت سياسية، وفصل آخـرين    وإاء عقود بعضهم العتبارا    وقف رواتبهم 

 .من اخلدمة
االعتقال التعـسفي   اليت متثلت ب  " األمنية"إضافة إىل القيام ببعض التدابري     -

ألشخاص يف الضفة الغربية وقطاع غزة على يد األجهزة األمنية التابعة           
للسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة يف قطاع           

 .غزة
 

 أن األطراف املختلفة سواء السلطة الوطنية الفلـسطينية أو الـسلطة            اهليئةترى  
ولة عن محاية حقـوق اإلنـسان       واقع تبقى مسؤ  يف قطاع غزة حبكم ال    القائمة  

واحلريات العامة والفردية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وعـن تقـدمي            
اخلدمات للمواطنني، وعن استمرار عمل املرافق واملؤسسات املدنية والقـضائية،   

كما تتحمل مجيع األطراف    . وعن احترام وتطبيق القوانني الفلسطينية املعمول ا      
 انتهاكات اليت قد متس تلك احلقوق واحلريات سواًء وقعت من          ةاملسؤولية عن أي  
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قبل أجهزا األمنية أو املدنية، وذلك يف إطار القانون األساسي املعدل الذي كفل 
. محاية تلك احلقوق واحلريات، ويف إطار املواثيق الدوليـة حلقـوق اإلنـسان            

 يف مناطق  ٢٠٠٧حلريات خالل العام    احلقوق وا محاية  أن واقع   اهليئة  وتستخلص  
السلطة الوطنية الفلسطينية، شهد تراجعاً كبريا، وتزايداً يف مستوى االنتهاكات          
اليت وقعت عليها، واليت ال ميكن ألي طرف التنصل من مسؤوليته جتاهها، سواًء             

  .السلطة املتمثلة بالرئيس وحكومته أو السلطة القائمة يف قطاع غزة
  

أثرها علـى أداء     لبيان    اهليئة اليت تتناوهلا االنتهاكات اإلسرائيلية و  أما على صعيد    
 وانعكاس ذلك على متتـع املـواطنني الفلـسطينيني حبقـوقهم            السلطة الوطنية 

 مبمارسة سـطوا علـى      ٢٠٠٧فقد استمرت إسرائيل خالل العام      ،  األساسية
 الـسلطة   السلطة الفلسطينية والتأثري على قدرا على تسيري أعمال مؤسـسات         

الفلسطينية الرمسية، وقدرا على توفري اخلدمات األساسية ملواطنيها يف الـضفة           
 ال متلك   ٢٠٠٧الغربية وقطاع غزة، علماً أن السلطة الوطنية ظلّت خالل العام           

السيطرة على املصادر الرئيسية كاألرض واملياه والتواصل اإلقليمـي والواليـة           
دارية على شعبها والوصول احلـر إىل األسـواق         الكاملة ألنظمتها القانونية واإل   

 السياسات واإلجراءات التعـسفية     ٢٠٠٧لقد استمرت خالل العام     . اخلارجية
      من قيام دولة فلسطينية مـستقلة     اإلسرائيلية من فرض الوقائع على األرض للحد 

قابلة للحياة، كما استمر التهرب من التزامات إسرائيل كدولة احتالل، والعمل           
لسيطرة على االقتصاد الفلسطيين، وسياسة احلصار وتقطيع أوصال الضفة         على ا 

الغربية وقطاع غزة، وأعمال االعتداء وبناء جدار الضم والتوسـع ومـصادرة            
كما . األراضي وأعمال االستيطان، والتحكم يف مجيع مناحي حياة الفلسطينيني        

ع غزة خصوصاً بعد تصاعدت حدة االنتهاكات اإلسرائيلية على املواطنني يف قطا  
 وما زالت إسرائيل تعمل على إضعاف قـدرة املؤسـسة           ."كياناً معادياً "إعالنه  

األمنية الفلسطينية على القيام بدورها يف حفظ األمن والنظام وحتقيـق سـيادة             
  .القانون

  
طراف الـسامية   السلطة الوطنية لأل   ومن التوصيات يف هذا اال ضرورة توجه      

 لضمان احترام إسرائيل لالتفاقية    ١٩٤٩لعام  ة جنيف الرابعة    على معاهد ة  املتعاقد
 الوسائل القانونية   استخدامباإلضافة إىل   . وتطبيقها يف األراضي الفلسطينية احملتلة    

ووقف القتـل   ،للعقوبات اجلماعية قوات االحتالل اإلسرائيلي استخدام إلاء
نازل واملمتلكـات،   وهدم وختريب امل    والقصف العشوائي  اجلماعي واالغتياالت 



 XII

 الطـرق   وإغـالق القسري، ومصادرة األراضي،     واالعتقاالت اجلماعية والنقل  
وكذلك تبين موقـف    . إزالة جدار الضم والتوسع   وعزل التجمعات السكانية، و   

، والتوجـه   واضح ضد احلصار اإلسرائيلي على الفلسطينيني والعمل على إائه        
ة إىل حتمل مسؤولياته القانونية إللـزام       للمجتمع الدويل مبا يف ذلك األمم املتحد      

إسرائيل بتطبيق الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان ورفع العقوبات االقتصادية عـن           
  .السلطة الفلسطينية

  
  : وأثره على حقوق اإلنسانت الثالثداء السلطاأ: الفصل الثاين

ـ           اهليئةتناولت   ة  يف هذا الفصل، أداء السلطات الـثالث، التـشريعية والتنفيذي
مدى تـأثري ذلـك يف       التطورات واملتغريات السياسية، مبينة      والقضائية، يف ظل  

  . يف مناطق السلطة الوطنيةأوضاع حقوق اإلنسان
  

عمـل الـس     ٢٠٠٧خالل العام   تعطل  ، فقد   السلطة التشريعية  صعيدعلى  
التشريعي، األمر الذي انعكس سلباً على دور الس يف سن القوانني والتشريعات 

يت متس كافة مناحي حياة املواطن الفلسطيين وحقوقه، وعدم قيامـه بـدوره             ال
و /نحها الثقة أوالرقايب يف اجلانبني املايل واإلداري، من خالل مساءلة احلكومة وم 

 أو استجواا، أو تقصي احلقائق يف خروقـات وانتـهاكات    حجب الثقة عنها،  
  .جسيمة مست حبقوق اإلنسان وقعت خالل العام

  
حجم املعوقات والتحـديات ألسـباب داخليـة        ، وعلى الرغم من     اهليئة ترى

 يف القيام بالدور املنوط به      ٢٠٠٧وخارجية، أن الس التشريعي أخفق يف العام        
على املستوى التشريعي والرقايب، ووقف عاجزاً جتاه معاجلة التعديات اليت وقعت           

 من خالل وضـع     ، سواء ٢٠٠٧على احلقوق واحلريات، وتفاقمت خالل عام       
النصوص التشريعية اليت حتد من تلك التعديات أو تفعيل رقابته على ممارسـات             

  .السلطة التنفيذية ومساءلتها
  

  :ومن أبرز التوصيات ذا اخلصوص
الـس  ( ضرورة إاء حالة االنقسام يف جسم الـسلطة التـشريعية            .١

ملـاين  ، وإعادة الوحدة للمجلس على مستوى العمـل الرب        )التشريعي
واإلداري والفين، باعتبار الس هو أحد أهم األطـر الدسـتورية يف            

  .السلطة الوطنية الفلسطينية
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 ضرورة قيام الس التشريعي بعقد جلسات منتظمة وفقـاً للقـانون            .٢
األساسي ونظامه الداخلي حبيث يكون مجيع النواب حتت قبة برملانيـة           

الس التـشريعي ألمهيـة   واحدة، والتوقف فوراً عن تعطيل جلسات      
دوره التشريعي والرقايب يف محاية وتعزيز حقوق اإلنـسان يف اتمـع         

  .الفلسطيين
 ضرورة قيام الس بدوره الرقايب الفاعل يف إطار صـالحياته، وفقـاً             .٣

للقانون والنظام، على السلطة التنفيذية بأجهزا األمنية واملدنية سـواء          
 يف قطاع غزة أو حكومة تسيري األعمال يف         كانت تتبع السلطة القائمة   

الضفة الغربية، دون حتيز لطرف على آخر، وبغض النظر عن موقعه أو            
  .مسؤوليته

 ضرورة عقد جلسات قانونية جلسم الس التشريعي بكتلـه الربملانيـة     .٤
املختلفة للقيام بالعملية التشريعية، مع األخذ بعني االعتبار أن الـضفة           

 غزة وحدة جغرافية واحدة، وأن ال تقتصر التـشريعات        الغربية وقطاع 
  .على منطقة جغرافية بعينها

 للجـداالت    دميقراطيـاً   ضرورة أن يعود الس التشريعي ليكون منرباً       .٥
السياسية بني خمتلف الكتل الربملانية إلعادة اهليبة إىل الس التشريعي،          

 قيام الس   وتعزيز دوره كممثل للشعب ومصدر للسلطات، وضرورة      
التشريعي باعتباره بيت الشعب الفلسطيين بالدعوة إىل مصاحلة وطنيـة        
تقود إلعادة الوحدة ومتاسك اتمع الفلسطيين وأطيافـه الـسياسية          
  .املختلفة، وإنصاف من تضرروا نتيجة أعمال الفلتان واالقتتال الداخلي

وانني الرئاسية اليت   أن يقوم الس التشريعي مبراجعة كافة القرارات والق       . ٦
صدرت عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد أحـداث حزيـران       

٢٠٠٧.  
  

مـن الناحيـة    ٢٠٠٧، فقد انقسمت خالل العام   صعيد السلطة التنفيذية  على  
جهتني تنفيذيتني، أحدامها يف الضفة الغربية ممثلة بالرئيس وحبكومـة          إىل  الواقعية  

 ضمن برنامج واحد متفق عليـه بينـهما،         "تسيري األعمال "السيد سالم فياض    
، "املقالة"والثانية ممثلة بالسلطة القائمة يف قطاع غزة وحبكومة السيد إمساعيل هنية 

ا املستقلة عن األخـرى،     اولكل من هاتني اجلهتني التنفيذيتني سياستيهما وقرار      
وهو ما انعكس سلباً على أوضـاع حقـوق          .واليت ال يلتزم ا الطرف اآلخر     

اإلنسان يف العديد من اجلوانب نتيجة تضارب السياسات والقرارات واملمارسات  
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 يف هـذا  اهليئةوقد بينت  .من األجهزة التنفيذية سواء التابعة هلذا الطرف أو ذاك  
وتبعاا للسلطة التنفيذية واملالية واإلدارية والتشريعية  السياسات األمنية اجلزء أبرز

  .على حقوق اإلنسان
  

 :رز التوصيات ذا اخلصوصومن أب
ضرورة إاء حالة االنقسام يف جسم السلطة التنفيذية، لتكون موحـدة         .١

على مستوى السلطة الوطنية، للعمل ضمن برنامج واحـد كـرئيس           
ورئيس حكومة، دون تضارب أو تنازع، وإاء االزدواجية احلاصلة اليت    

لتعدي على  من شأا إفراز سياسات وإجراءات متس حقوق اإلنسان وا        
  .احلريات

ضرورة تكثيف اخلطط األمنية اليت دف      : على صعيد السياسات األمنية    .٢
. حلفظ أمن املواطن وتعزيز سيادة القانون وتعزيز القضاء ونظام العدالة         

وال بد من تكثيف تأهيل وتدريب أفراد األجهزة األمنية وإعادة هيكلتها           
 احترام تلـك األجهـزة      على أسس مهنية وتعزيز ثقة املواطن ا، عرب       

للقوانني وحقوق اإلنسان واالبتعاد عن مظاهر القمع أو التعـسف يف           
  . استعمال السلطة أو االستخدام املفرط للقوة جتاه املواطنني

من الضروري انتهاج سياسة مالية تقـوم       : على صعيد السياسات املالية    .٣
 عرب نشرها على الشفافية ومحاية حق املواطن يف اإلطالع على املعلومات

بالوسائل املختلفة، وضرورة أن دف تلك السياسات لتعزيـز محايـة           
  .حقوق اإلنسان

من الضروري قيام الـسلطة التنفيذيـة    : على صعيد السياسات اإلدارية    .٤
بضمان استمرار وسري عمل اإلدارات احلكومية واملرافق العامة لتتمكن         

ن سياسة الفصل من    وضرورة االبتعاد ع  .  من تقدمي اخلدمات للمواطنني   
  .اخلدمة العامة أو إاء العقود على خلفية االنتماءات السياسية

ضرورة قيام السلطة التنفيذية ضـمن  :  على صعيد السياسات التشريعية  .٥
اختصاصها التشريعي بتبين سياساا التشريعية على أسس محاية احلقوق         

 واملعـايري   واحلريات للمواطنني مبوجب القانون األساسي الفلسطيين،       
الدولية حلقوق اإلنسان، وضرورة وقف االزدواجية يف نظام التشريع يف          

  .مناطق السلطة الوطنية
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 العديـد مـن     ٢٠٠٧، فقد واجهت خالل العام      صعيد السلطة القضائية  على  
، وعلـى   املعوقات والتحديات اليت حالت دون قيامها مبهامها على أكمل وجه         

 يف قطاع غزة على الس القضائي وتشكيل جملس         رأسها سيطرة السلطة القائمة   
، األمر الذي أثر بصورة مباشرة على حق األشخاص يف التقاضي،           العدل األعلى 

وتراجع ضمانات احملاكمة العادلة، وحد من قدرة األشخاص على الوصـول إىل   
حقوقهم يف الوقت املعقول، نظراً لتعطل عمل احملـاكم واالعتـداءات عليهـا             

عطل النظر يف القضايا يف قطاع غزة، كما انعكس ذلك على السلطة            خصوصاً ت 
القضائية ذاا ما جعل استقالهلا منقوصا وحد من تطورها علـى املـستويات             

  .التشريعية والبنيوية
  

 إن مجيع األطراف الداخلية تعاملت مع السلطة القضائية ضـمن           اهليئةالحظت  
ة تلك الـسلطة وأدى إىل خلـق        السياق السياسي، وهو ما مس جوهرياً بوحد      

 أجسام قضائية بديلة وزعزع بقوة نظام العدالة يف فلسطني وأفقد القضاء متاسكه           
 وحد من قدرته على القيام مبهامه بفاعلية كسلطة ثالثة موحدة يف محايـة        وهيبته

وإذا كانت السلطتان التشريعية والتنفيذية     . نساناحلقوق واحلريات األساسية لإل   
منذ ما يقارب السنتني يف أتون الصراع السياسي، فقد كانت اية العام قد دخلتا 
 اية غري سعيدة بالنسبة للسلطة القضائية، واليت حلقت أيضا بالسلطتني           ٢٠٠٧

  .املذكورتني وأُخضعت للتجاذبات والصراعات السياسية
  

 :ومن أبرز التوصيات ذا اخلصوص
 القائمة يف نظام العدالة والسلطة   ضرورة اإلاء الفوري حلالة االزدواجية     .١

القضائية بشقيها القضاء والنيابة العامة، وإعادة الوحدة واللحمة هلـذه          
السلطة كسلطة ثالثة ومتكينها من القيام بواجباا مبوجـب القـانون           
األساسي والقوانني القضائية األخرى يف مجيع مناطق السلطة الوطنيـة          

 .كوحدة جغرافية واحدة
كافة اإلجراءات والقرارات والتدابري اليت من شأا تعميق        ضرورة وقف    .٢

االنقسام يف جسم السلطة القضائية بني الضفة الغربية وقطـاع غـزة،            
وإحداث فراغ يف نظام العدالة، والعودة عن القرارات السابقة خاصة ما           
تعلق منها بإنشاء أجسام بديلة أو بوقف عمل اجلهات املساندة للقضاء           

 .نيابة العامةكالشرطة وال
ضرورة وقف مجيع أشكال التدخل يف عمل السلطة القضائية سواء من            .٣

قبل اجلهات التنفيذية أو األمنية أو اموعات املسلحة، وضرورة وقف          
أعمال االعتداء على احملاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة واحملـامون،          

ة محاية القـضاء  وضرور. اهلادفة أصال للنيل من استقالل القضاء وهيبته      
وتوفري الدعم املادي واملعنوي لتحقيق أمن احملاكم ومراكز النيابة العامة          

 .والعاملني فيها
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ضرورة حتييد دور السلطة القضائية يف الرتاعات ذات الطابع احلـزيب،            .٤
وإعطائها كافة التسهيالت للقيام بدورها سواء يف التحقيق يف اجلـرائم           

اخلي من قتل وإيذاء واعتداء على املمتلكـات        املرتكبة أثناء االقتتال الد   
العامة واخلاصة أو تقدمي املخالفني للعدالة، وإعطاء القضاء دوره يف النظر 
يف كافة اجلرائم املرتكبة وإيقاع العقوبات املنصوص عليها قانونا علـى           
من تثبت إدانته يف حماكمة عادلة، وعدم نزع صالحية القضاء املـدين             

 .ىلصاحل أي جهة أخر
  
، ومن منطلق تعزيز سلطة القضاء والنهوض به وتطويره وتفعيـل           اهليئةكما أن   

  : مبا يليتوصيدوره يف اتمع والفصل يف املنازعات، 
  

ضرورة وقف حالة التعطل يف عمل الس التشريعي، وقيام الس وبعد           . ١
ن أخذ رأي جملس القضاء األعلى بإجراء التعديالت على القوانني يف الشأ 

القضائي لتسهيل إجراءات التقاضـي وإزالـة العيـوب املوجـودة يف         
التشريعات املطبقة واليت تعيق قيام القضاء بالفصل يف املنازعـات دون           

 .بطء أو تأخري
ضرورة قيام جملس القضاء األعلى والنيابة العامة بتفعيل عمـل دائـريت            . ٢

ا، التفتيش القضائي للكشف عن مواطن اخللل والـضعف وإصـالحه         
وضرورة قيام السلطة التنفيذية بتوفري االحتياجات والتجهيزات الالزمة         

 .لتفعيل هاتني الدائرتني
ضرورة قيام جملس القضاء األعلى بتركيز تدريب القضاة يف جوانب إدارة . ٣

الدعوى لضمان فاعلية عمل القاضي وإجنازه للقـضايا دون تـأخري،           
 .تناق القضائي يف احملاكموبالنتيجة احلد من تراكم القضايا واالخ

ضرورة قيام السلطة التنفيذية وجملس القضاء األعلى بالعمل على سـد           . ٤
النقص بالنسبة للعاملني اإلداريني يف احملاكم يف وظائف الكتبة ومأموري          

 .التبليغ، وكذلك رفع كفاءم لضمان قيامهم بعملهم بفاعلية
العتبار احتياجـات الـسلطة     ضرورة قيام السلطة التنفيذية، وأخذا يف ا      . ٥

القضائية وحجم إيرادات احملاكم والنيابة العامة، برفع نـسبة موازنـة           
السلطة القضائية يف املوازنة العامة، ورفع املخصصات املاليـة لنفقـات           
احملاكم، وكذلك ضرورة إزالة التناقض التشريعي بـني النظـام املـايل           

ات اجلزائية، وإعطاء احملاكم للوزارات واملؤسسات العامة وقوانني اإلجراء
صالحية صرف مصاريف الشهود وأتعاب احملامي املنتدب من خزينـة          

  .احملكمة
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املالية وديوان املوظفني   ضرورة قيام اجلهات التنفيذية وعلى رأسها وزارة        . ٦
يالء اهتمام أكرب وخصوصية ملعـامالت القـضاة يف شـؤوم           العام با 

د من التباطؤ والتأخري فيها حفاظا على هيبة  الوظيفية املالية واإلدارية واحل   
  .القاضي واستقالله

ضرورة اإلسراع بتأهيل قضاة دستوريني وتشكيل حمكمة دستورية عليا         . ٧
وفقا لقانوا، يف ظل التعطل بنظر املـسائل والطلبـات الدسـتورية،            
خصوصا يف ظل تقلبات النظام السياسي الفلسطيين واحلاجة للبـت يف           

 املسائل الدستورية املرتبطة بالقانون األساسي وتفسريه وتفسري العديد من
 .التشريعات وإزالة التعارض فيما بينها

ضرورة قيام النيابة العامة والسلطة التنفيذية والقضاء بتفعيل الرقابة على          . ٨
جهات القبض والتحقيق لضمان تعزيز ضـمانات احملاكمـة العادلـة           

    من االعتقال التعسفي واحلرمان مـن       للمتهمني أمامها، ومن ذلك احلد 
االتصال بالعامل اخلارجي ومنع زيارات األهل واالستعانة مبحام وحتسني         
أماكن وظروف االحتجاز والتوقيف واختاذ إجراءات وتـدابري إداريـة          
وقضائية فعلية جتاه حاالت التعذيب وإساءة املعاملة، وعدم التهاون جتاه          

صية لألشخاص ومعاقبـة املتـورطني،      أي انتهاكات متس احلرية الشخ    
 .وتعويض املتضررين من التعسف ماديا ومعنويا

بتفعيل شرطة قـضائية مؤهلـة      اجلهات احلكومية املختصة    ضرورة قيام   . ٩
حلماية احملاكم ومراكز النيابة العامة وتنفيذ األحكام واألوامر القضائية،         

 .ومؤهلةوضرورة إنشاء خمتربات جنائية ومراكز طب شرعي جمهزة 
  

احلريات يف مناطق الـسلطة الوطنيـة       وضع حقوق اإلنسان و   : الباب الثاين 
  :الفلسطينية

  
احلق يف احلياة والسالمة : الفصل األول: مخسة فصول هي من يتكون الباب الثاين

احلريـات  : احلق يف احلرية الشخصية، والباب الثالث     : الشخصية، والفصل الثاين  
ق بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه، والفـصل         احل: العامة، والفصل الرابع  

  .جتماعياحلق بالعمل والضمان اال: اخلامس
  

 لـبعض احلقـوق واحلريـات       وضع العام ال يف هذا الباب، على   اهليئة،  ركزت  
األساسية اليت يتمتع اإلنسان، ورصدت األشكال املختلفة لالنتهاكات اليت حلقت   

مانات اليت كفلتها املواثيـق الدوليـة       ذه احلقوق واحلريات، واليت مست بالض     
فيما يلي ملخص ألبرز مـا       .حلقوق اإلنسان والتشريعات الوطنية ذات العالقة     

  .تناولته الفصول اخلمسة املذكورة
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  :احلق يف احلياة والسالمة الشخصية: الفصل األول
 احلق باحلياة والسالمة الشخـصية    جسيمة مست ب   اتانتهاك وقوع   للهيئةتبني  

متياز على الصعيد الـداخلي     كان األسوأ با  ، وأن هذا العام     ٢٠٠٧العام  خالل  
 من ناحية   الفلسطيين مقارنة باألعوام السابقة من عهد السلطة الوطنية الفلسطينية        

 ٥٨٥ (٢٠٠٧فقد بلغ جمموع القتلى خـالل العـام         . تراجع محاية هذا احلق   
خلفية تلى على   كما بلغ عدد الق   . يف قطاع غزة وحده   ) ٥٠٣(، منهم   )شخصاً

، وشهد شهر حزيران أعلى عدد من حـوادث  ) شخصا٣٤٦ً(االقتتال الداخلي   
، أي مبا يشكل ثلث امـوع       ) شخصاً ١٩٠(القتل، حيث قتل يف هذا الشهر       

حالة قتل نفِّذت بسالح نـاري أو       ) ٥٢٩( كما أن    .الكلي للقتلى خالل العام   
من ) امرأة ٤٥( ومن النساء    ) طفالً ٨٧( األطفال    وبلغ عدد القتلى من    .متفجر
رتفاعـاً  وهو ما شكل ا على خلفية ما يسمى جبرائم الشرف،       ) امرأة ١٨(بينهن  

 حق اإلنسان   ٢٠٠٧ كما تراجع خالل العام      .ملحوظاً مقارنة مع العام املنصرم    
 ٤٩١( ما يقـرب مـن       هذا العام  خالل   اهليئةتلقت  بالسالمة الشخصية، فقد    

 اإلنسان يف األمان على شخصه، كـشكاوى        مرتبطة بانتهاكات حق  ) شكوى
 أعلى عدد تتلقاه  وهو   سوء املعاملة أثناء التوقيف والتحقيق،       أواإلدعاء بالتعذيب   

 ملحوظاً يف   ارتفاعاً ٢٠٠٧ باإلضافة لذلك شهد العام      .١٩٩٦ منذ العام    اهليئة
عدم تـوفر متطلبـات    جراء عشرات احلوادث املتعلقة ب    ألشخاص  حاالت وفاة ا  

  ). شخصا٤١ً(السالمة العامة، حيث قتل 
  

ظلت اإلجراءات الرمسية املتخذة يف إطار التحقيق يف جرائم القتل اليت تقـع يف              
مـثال هنـاك   . أراضي السلطة الوطنية ومالحقة الفاعلني ومساءلتهم، غري فاعلة   

ـ            ) ١٩٠( تح حالة قتل وقعت على خلفية الصراعات السياسية بني حـركيت ف
.  مل يعلن عن مساءلة أي شخص أو جهة عنها         ٢٠٠٧ومحاس يف شهر حزيران     

 التعذيب غري جدية وغـري فاعلـة،        كذلك ظلت التحقيقات الرمسية يف جرائم     
 على مستوى التحقيق    ٢٠٠٧ حصول بعض التقدم اإلجيايب خالل العام        ءباستثنا

م وإيقـاع  اإلداري من بعض األجهزة األمنية يف عدد حمدود من تلـك اجلـرائ          
  .عقوبات تأديبية حبق املخالفني

  
إن التراجع يف مستوى محاية حق اإلنسان يف احلياة والسالمة الشخصية يشري إىل             
تقصري يف أداء املؤسسات الفلسطينية حلماية هذا احلق، سواء كان ذلـك علـى    
صعيد السلطة التنفيذية وأجهزا األمنية، أو على صعيد السلطة القـضائية وأداء            

  .، أو على صعيد السلطة التشريعية وأدائها الرقايب والنيابة العامةحملاكما
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  :ومن أبرز التوصيات لتعزيز محاية هذا احلق
قيام األجهزة املختصة على رأسها النيابة العامة بالتحقيق الفاعل يف مجيع . ١

اجلرائم واالنتهاكات املاسة حبق اإلنسان يف احلياة والسالمة الشخصية، 
  .ن مث تقدمي مرتكبيها للقضاءوم

القرارات الصادرة عن  تعزيز سيادة القانون والقضاء واإلسراع يف تنفيذ. ٢
احملاكم بكافة أنواعها، وخصوصاً املتعلق منها جبرائم القتل واالعتداء على 
األمن الشخصي، للحد من ظاهرة اإلفالت من العقاب وظاهرة أخذ 

  .القانون باليد
اجلهود احلكومية اهلادفة إىل وضع حد ملظاهر فوضى تعزيز وزيادة . ٣

  .السالح يف األراضي الفلسطينية
قيام وزارة الداخلية واجلهات املختصة األخرى بإلزام منتسيب األجهزة . ٤

القانون والتوقف عن املمارسات املخالفة له، كاالستخدام  األمنية باحترام
الشخصية ومحايته من املفرط للقوة وانتهاك حق اإلنسان يف سالمته 

  .التعذيب واملعاملة القاسية
 قيام الس التشريعي مبمارسة دوره الرقايب والتشريعي، واختاذ القرارات. ٥

الالزمة ملعاجلة احلالة األمنية الداخلية، مبا يكفل محاية حق اإلنسان يف 
احلياة ورفع حالة الشعور باألمن لديه، كإصدار قانون خاص حيظر وجيرم 

عذيب، ومراقبة أداء األجهزة األمنية يف تطبيق دورها حلماية حياة الت
  .وأمن اإلنسان

قيام احلكومة بتعزيز اإلجراءات املتعلقة حبفظ سالمة املواطنني يف األماكن . ٦
العامة، واختاذ التدابري الوقائية يف هذا اال، وإصدار التعليمات اليت 

كن السباحة ويف حمطات الوقود، حتمي حياة املواطنني على الشواطئ وأما
  .وغريها من األماكن العامة

تطوير معايري إطالق النار لدى األجهزة األمنية املختلفة للحد من . ٧
 .االستخدام املفرط للقوة يف التعامل مع املواطنني

  
  :احلق يف احلرية الشخصية: الفصل الثاين
نـسان يف احلريـة      تطوراً خطرياً مس بشكل كبري حبـق اإل        ٢٠٠٧شهد العام   

الشخصية، حيث شكلت االنتهاكات الواقعة على هذا احلق مؤشراً على تراجع           
محايته يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد زادت تلـك االنتـهاكات يف        
النصف الثاين من العام بسبب حالة االنقسام، وما تبعها من أعمال انتقام، وفعل             

 األشـخاص   طن الفلسطيين، فقد مت اعتقال    واورد فعل، كان ضحيتها األول امل     
وحجز حريتهم بصورة خمالفة للقانون ويف أماكن غري الئقة أو جمهزة ويف ظروف  

لى األشخاص تعسفياً صعبة، حيث تزايدت بصورة غري مسبوقة حاالت القبض ع     
كما مل يتم توفري ضـمانات احملاكمـة العادلـة          . نتماء السياسي على خلفية اال  
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صاً يف مراحل القبض والتفتيش والتوقيف، ومت التلكؤ يف تنفيذ          لألشخاص، خصو 
ختطاف، ومل   ألعمال اال  ) شخص ٥٠٠(عرض ما يقارب    أحكام القضاء، كما ت   

مـن  لبعض األشخاص   ختفاء القسري   تم خالل العام الكشف عن حاالت اال      ي
  .) حالة١١( اليت يقارب عددها أعوام سابقة

  
هاكات واملخالفات اليت مست باحلق يف احلرية نتاالمظاهر   أن أبرزاهليئةالحظت 
  : هي التالية٢٠٠٧ خالل العام الشخصية

القبض على األشخاص وتوقيفهم من جهات أو أجهزة ال متلك صفة الضبطية  . أ
  .القضائية

 القبض على األشخاص دون إبراز مذكرات أو صدور املذكرة من جهة غري   .ب
  .صةخمت
ة دون عرض على اجلهات القضائية كالنيابة        توقيف األشخاص لفترات طويل    .ج

  .املدنية واحملاكم
 تفتيش املساكن ودخوهلا دون مذكرة صادرة عن جهة قـضائية كالنيابـة             .د

  .املدنية
رومني من مات بالنسبة لبعض األشخاص احمل عدم فاعلية وسرعة احملاك.هـ

  .بتهم جنائيةطويلة  منذ سنوات حريتهم
ن متأديبية واملالحقة اجلزائية من قبل النيابة العامة ضد عدم فاعلية احملاسبة ال .و

 األمر يرتكبون خمالفات حبجز حرية أشخاص دون إتباع اإلجراءات القانونية،
  .عن االحتجاز غري القانوينالذي يعيق أيضاً إمكانية املطالبة بالتعويض 

 أشخاص مدنيني من قبل أجهزة عسكرية، وتوقيف بعض القبض على .د
ني على ذمة جهات قضائية عسكرية، أو يف مراكز توقيف خمصصة املدني

  .للعسكريني أصالً خالفاً للقانون
  

 :ومن أبرز التوصيات لتعزيز محاية هذا احلق
ضرورة وقف مجيع أشكال التعدي على احلريات الشخصية خصوصاً من  .١

األجهزة املكلفة بإنفاذ القانون سواء يف الضفة الغربية أو يف قطاع غزة،            
مبا يف ذلك وقف مجيع أعمال القبض التعـسفي، مبـا فيهـا إعتقـال            

  .األشخاص على خلفية االنتماء السياسي
ضرورة توقف األجهزة األمنية اليت ال متلك صفة الضبطية القضائية عن            .٢

بالنسبة لألجهزة اليت   . القبض على األشخاص وتوقيفهم والتحقيق معهم     
م القوانني املعمول ـا وعلـى   حتمل هذه الصفة فال بد أن تلتزم بأحكا 

رأسها القانون األساسي وقانون اإلجراءات اجلزائية عند القيـام بتلـك     
 .األعمال
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من الضروري قيام النيابة العامة املدنية مبسؤوليتها جتاه مراقبـة أعمـال             .٣
مأموري الضبط القضائي التابعني ملختلف األجهزة األمنية واإلشـراف         

بة أماكن حجز احلرية من سجون ونظـارات        على أعماهلم، وأيضاً مراق   
ومراكز توقيف واحتجاز للتحقق من تطبيق القانون، وإغالق أية أماكن          

  .احتجاز غري منظمة بالقانون
من الضروري توفري مجيع ضمانات احملاكمة العادلة خالل مراحل القبض        .٤

والتحقيق والتوقيف، وخالل وبعد احملاكمة، جلميع األشخاص احملرومني        
حريتهم، وعلى اجلهات القضائية تشديد الرقابة القضائية على مجيع         من  

اخلروقات لتلك الضمانات، وعلى اجلهات املختلفة واألفراد واملسئولني        
احترام وتنفيذ قرارات القضاء باعتبارها عنوان العدالة، وحماسبة من ميتنع          

  .أو يتلكأ يف تنفيذها
وجرائم االعتداء علـى    التأكيد على حق األشخاص، ضحايا انتهاكات        .٥

احلريات الشخصية، يف احلصول على التعويض املادي واملعنوي العـادل       
عن الضرر، من خالل رفع دعاوى ذا الشأن، وعلى النيابة العامة تفعيل 

  .حتقيقاا ومالحقتها اجلنائية للمخالفني
تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية الكشف عن حـاالت االختفـاء           .٦

حصلت منذ سنوات، وعليها اختاذ اإلجراءات الكفيلة مبنع        القسري اليت   
هذه الظاهرة باعتبارها جرمية متس حبق األشخاص يف احلرية الشخـصية          

  .وحقهم يف احلياة واألمان
ضرورة رفع كفاءة املكلفني بإنفاذ القانون من العـاملني يف األجهـزة             .٧

ن خـالل   األمنية املختصة بالقبض والتوقيف وتفتيش األماكن، وذلك م       
  .الدورات التدريبية املكثفة لضمان وعيهم بالقوانني وحقوق اإلنسان

  
  :احلريات العامة: الفصل الثالث

نتهاكات الواقعـة عليهـا   ا الفصل واقع احلريات العامة واال يف هذ  اهليئةتناولت  
حريـة الـرأي والتعـبري      : ، ومت التركيز على احلريات التالية     ٢٠٠٧خالل عام   

مية، حرية التجمع السلمي وتـشكيل اجلمعيـات والنقابـات         واحلريات اإلعال 
واألحزاب، احلريات الدينية ودور العبادة، املشاركة يف احلياة العامـة وتـداول            
السلطة، احلق يف تويل الوظائف العامة، حرية التنقل والسفر، وحقوق املـدافعني     

  .عن حقوق اإلنسان
  

، فقد متثلت واحلريات اإلعالميةانتهاكات حريـة الـرأي والتعبيـر على صعيد 
 تعـرض املؤسـسات     ،تعرض الصحفيون للقتل واإليذاء واخلطف والتهديد     : يف

تقييد حرية الـرأي    ،  الصحفية وممتلكات الصحفيني لإلغالق والنهب واالعتداء     
االعتداء على ، والتعبري وعمل الصحفيني واستخدام وسائل اإلعالم كأداة حتريض   
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تفجـري مؤسـسات     و تداء على احلريات األكادمييـة،    ، االع الشخصيات العامة 
لقـد  . ومقاهي االنترنت وحمالت جتارية لبيع أشرطة الكاسـيت وكافترييـات         

 من )١٥٨(أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية يف املرتبة تلك االنتهاكات وضعت 
 دولة من حيث مدى توفر حرية الرأي والتعبري فيها حبسب تقريـر     )١٦٩(أصل  

  . العام املنصرم يف)١٣٤( حتتل املرتبة يف حني كانتسلون بال حدود، منظمة مرا
  

 واحلـق يف تـشكيل النقابـات        انتهاكات حرية التجمع الـسلمي    على صعيد   
االعتداءات علـى   : واجلمعيات واالحتادات واألحزاب السياسية، فقد متثلت يف      

تداء على  االع،  اقتحام وختريب سهرات األفراح   ،   واملسريات التجمعات السلمية 
االعتداء على مكاتـب األحـزاب      ، و اجلمعيات واملؤسسات األهلية والنقابات   

 يف منـاطق    انتهاكات احلريات الدينية ودور العبـادة     على صعيد    أما   .السياسية
االعتداء على املساجد والكنائس واملصلني والسيطرة على : ، فقد متثلت يفالسلطة

كذلك استمرت .  احلجممارسة شعائريف انتهاكات مست باحلق و، بعض املساجد
االنتهاكات اإلسرائيلية املتمثلة مبنع املصلني من مدن الضفة الغربية وقطاع غـزة            

  .من الوصول إىل املسجد األقصى أو زيارة األماكن املقدسة يف القدس احملتلة
  

 العـام   ، فلم يـتم يف    شاركة يف احلياة العامة وتداول السلطة      حق امل  على صعيد 
تكمال املراحل املتبقية من انتخابات اهليئات احمللية يف مناطق الـسلطة         اس ٢٠٠٧

 مت الـسيطرة  ، كما٢٠٠٧ و٢٠٠٦قرراً أجراؤها يف عام     الفلسطينية اليت كان م   
تعرض و،   وإعادة تشكيل جمالسها احمللية املنتخبة وفق القانون       بعض البلديات على  

إلجبارهم على تقـدمي     خطف   تعدد من أعضاء االس احمللية املنتخبني حملاوال      
تراجع مؤشرات املشاركة خالل العام  بوضوحظهر وقد  .استقاالم من مواقعهم

راطيـة  يف احلياة العامة وتداول السلطة بشكل سلمي، وتراجع التجربـة الدميق          
، فقـد بـرزت   انتهاك احلق يف تويل الوظائف العامة على صعيد    أما   .الفلسطينية

 االنتمـاء  على خلفيـة     اإلقصاء الوظيفي والتعيينات  ظاهرة   ٢٠٠٧خالل العام   
ـ       و،   دون إعطاء فرص متساوية    السياسي اً إاء العمل يف اخلدمة العامة ليس وفق

وقطع تعيينات  البعض  ومراجعة  وقف  باإلضافة ل . للقانون، وإمنا على أساس فئوي    
م بعقود واملماطلة يف دفع مستحقا     العاملنيرواتب بعض املوظفني وإاء عمل      

  .املالية
  

نتـهاكات بـسبب     اال على صعيد انتهاك حرية التنقل والسفر، فقد نتجت أبرز        
 تنقل األشخاص واملعـابر  عابر، حيث مت إغالق م  اإلجراءات التعسفية اإلسرائيلية  

أو التنقل ما بـني     آالف األشخاص من السفر للخارج أو العودة          ومنع التجارية
ت مئات احلواجز العسكرية التنقل داخـل       الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أعاق     

يزال جدار الضم والتوسع يشكل العائق      وال   ،مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية    
، وهو ما يترك تأثريات سلبية وخطرية علـى         األبرز أمام تنقل املواطنني والبضائع    

أما علـى صـعيد      .متتع املواطنني حبقوقهم املختلفة يف التعليم والصحة واحلركة       
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ع الداخلي، فقد شهد قطاع غزة خالل فترة االقتتال الداخلي بني حـركيت    الوض
حواجز تفتيش يف تقييد حلق املواطنني يف احلركة والتنقل بسبب إقامة محاس وفتح  

  . داخل القطاعالشوارع
فراد عضهم كأبتعرض ، فقد  حبق املدافعني عن حقوق اإلنسانعلى صعيد املساس

 بإطالق النار اتخمتلفة من املضايقات والتهديدإىل أشكال حقوقية  أو مؤسسات
أو مصادرة أجهزم أو ملفام أو بطاقام الشخصية أو بتوجيه م ملفقة هلم 

 على  يف زيارة املعتقلني يف مراكز اإلحتجازمت إعاقة عملهم نتيجة عملهم، كما
نها ، وتعرضت بعض املؤسسات ومياسي أو حرية الرأي والتعبريخلفية الرأي الس

 اً على خلفية إصدار تقريرواستقالليتها للتهديد والتشكيك يف حياديتها اهليئة
  .تقصي حقائقل

 :ومن أبرز التوصيات لتعزيز محاية هذه احلريات
ضرورة العمل على ضمان احترام احلريات العامة ووقف االنتهاكات  .١

 املتواصلة هلا واحترام احلريات الصحفية وتقدمي احلماية والتسهيالت       
  .والضمانات القانونية للعاملني يف اال اإلعالمي

ضرورة حتييد العمل اإلعالمي وعدم الزج بالصحفيني يف الصراعات          .٢
ويف نفس الوقت، من الضروري أن يلتـزم الـصحفيون          . السياسية

  .واإلعالميون يف عملهم بأخالقيات العمل الصحفي
ع غـزة   ضرورة حتمل اجلهات املختلفة يف الضفة الغربيـة وقطـا          .٣

ملسؤولياا يف ضمان احلريات الصحفية، بإعـادة فـتح املكاتـب           
الصحفية واملؤسسات اإلعالمية اليت أغلقت يف الشهور األخـرية،         

  .وإزالة احلظر القائم على طباعة ونشر الصحف
ضرورة قيام الشرطة والنيابة العامة بإجراء التحقيقات اجلادة يف مجيع        .٤

لصحفية واجلمعيات وتقدمي املذنبني    حاالت االعتداء على احلريات ا    
 .إىل القضاء، واختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع تكرارها

ضرورة وقف العمل باإلجراءات والتدابري اخلاصة باجلمعيات واليت         .٥
صدرت أثناء حالة الطوارئ، خصوصاً وأن حالة الطوارئ قد انتهت  

، من ويف نفس الوقت. بعد شهر من إعالا حبسب القانون األساسي
الضروري االلتزام بأحكام قانون اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية        

 . عند قيام اجلهات املختصة مبراجعة أوضاع اجلمعيات٢٠٠٠لعام 
ضرورة العمل على احترام القانون األساسي والقوانني املعمول ـا           .٦

يف مناطق السلطة الوطنية، وخباصة املتعلقة منها باحلقوق واحلريات         
ة، كقانون االجتماعات العامة، وقانون اجلمعيـات وقـانون         العام

اخلدمة املدنية الذي وضع الشروط املتعلقة بتقلد الوظائف العامـة           
 .وإاء العمل يف اخلدمة العامة املدنية

ضرورة إخالء مقرات املؤسسات والنقابـات املهنيـة والـشعبية           .٧
الء والسيطرة  واجلمعيات األهلية واألحزاب السياسية اليت مت االستي      

عليها، وإعادة حمتوياا اليت بت لتتمكن مـن العـودة ملمارسـة            
 .أنشطتها



 XXIV

يف إطار العمل على إعمال احلق يف املشاركة يف احلياة العامة وتداول      .٨
السلطة، فإنه من الضروري اختاذ إجـراءات فاعلـة يف موضـوع            

ـ        ر فيهـا  االنتخابات احمللية، وال سيما يف اهليئات احمللية الـيت مل جت
  .انتخابات باألساس

ضرورة العمل على وقف سياسة قطع الرواتب والفصل التعسفي من       .٩
الوظيفة العمومية بسبب االنتماء السياسي أو العتبارات سياسـية،         
ويف نفس الوقت العمل على إعادة كافة املوظفني الذين مت فـصلهم         

 .على هذا األساس
 السلطة الوطنية ضرورة قيام اجلهات الرمسية الدبلوماسية يف .١٠

بإجراءات فاعلة من أجل فك احلصار الذي تفرضه سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة، والعمل من أجل رفع احلواجز 
اليت وضعتها سلطات االحتالل اليت حتد من حرية األفراد يف التنقل 
والسفر والتخفيف من اآلثار السلبية النامجة عن ذلك خصوصاً يف 

  .ربيةالضفة الغ
لعمل على تنفيذ ما جاء يف إعالن محاية املدافعني عن ضرورة ا .١١

حقوق اإلنسان وتوفري الضمانات املتاحة من أجل توفري احلماية 
والوقاية هلم للقيام بعملهم وتنفيذ الرسالة اليت حيملوا على أرض 
الواقع دون مضايقات أو ديد أو معيقات حتد من نشاطهم 

  .وعملهم
  

  :احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه: بعالفصل الرا
 نتيجة ٢٠٠٧عرض لنكسة كبرية خالل العام تبني للهيئة أن احلق بالصحة ت

ما تشديد احلصار اإلسرائيلي على قطاع غزة من منتصف حزيران، فقد تويف 
بسبب املنع من السفر لتلقي العالج منذ منتصف )  شخص١٠٠(يقارب 

 اإلضرار باملنشآت الصحية نتيجة ، باإلضافة إىل ٢٠٠٧اية العام حزيران وحىت
عدم و دخال األدوية واملستلزمات الطبية،عرقلة ومنع إ، ومنع دخول مواد البناء

سياسة قطع الكهرباء و، السماح بإدخال معدات وقطع الصيانة لألجهزة الطبية
  .وخفض الوقود

بسبب إضـراب   القطاع الصحي    عاىنأما على الصعيد الداخلي الفلسطيين فقد       
 اجلهات املشرفة عليه حبكم الواقع اجلديد الذي أعقب سيطرة وازدواجيةالعاملني 

وظيفي ن الانعكس ذلك كله على اخنفاض مستوى األمومحاس على قطاع غزة،  
للعاملني يف احلقل الصحي وقدرم على القيام بواجبام يف تقـدمي مـستوى             

وعلى املرضى وحقهم يف تلقي العالج بعيداً عـن         مقبول من اخلدمات الصحية     
ظل  مع قضايا األخطاء الطبية       الصحة وزارةكما أن تعامل    .ت السياسية املناكفا

يشوبه أوجه خلل خمتلفة، من أمهها عدم قيام وزارة الصحة بالتحقيق يف قضايا             
من جانب آخر، ال    و .األخطاء الطبية عندما تقع يف املؤسسات الصحية اخلاصة       
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ال تعامل النيابة العامة مع قضايا األخطاء الطبية دون املستوى املطلـوب، وال   يز
تزال تقارير الطب الشرعي اليت تتم على بعض قضايا األخطاء الطبية غري فاعلة             

من جانب آخر، مل تسجل خالل    . وغري جازمة يف حتديد السبب الرئيسي للوفاة      
وعة يف موضوع األخطاء الطبيـة، ومل  هذا العام أية إدانة قضائية يف القضايا املرف 

   .تسجل كذلك أية سابقة قضائية لتعويض متضررين نتيجة أخطاء طبية
 خصوصاً إجراء أنواع معينة من التحويالت اخلارجية لعالج املرضىوعلى صعيد 

 مل تتخذ الوزارة إجراءات فاعلة باجتاه توفري كوادر طبيـة مؤهلـة             العمليات،
ستشفيات احلكومية، واحلد من حتـويالت      املليات يف   وكافية إلجراء تلك العم   

 أي تغـيري   ٢٠٠٧مل حيدث خالل العام     بوجه عام   و.املرضى مبثل هذه األمراض   
يف عدد املستشفيات القائمة أو إضافة أسرة جديدة، أو زيادة الكـادر الطـيب              

ختصاص والفنيني يف املستشفيات أو حتسني مستوى اخلدمات        وخاصة أطباء اال  
  .الرعاية الصحية األولية يف كافة مناطق السلطة الوطنية تقدمها مراكزاليت 

  :ومن أبرز التوصيات لتعزيز محاية هذا احلق
 ضرورة حتييد قطاع اخلدمات الصحية من أي صراع سياسي أو إداري            .١

أو إقصاء وظيفي والعمل على وضع خطة إستراتيجية لعمل وزارة الصحة         
لسطيين وأية مستجدات تطرأ عليه بصورة تعمل الفلسطينية وفقا للواقع الف

على رفع مستوى اخلدمات الصحية املقدمة لإلنسان يف مجيـع منـاطق            
  .السلطة الوطنية

،  ضرورة إنشاء مستشفيات متكاملة خلدمة املواطنني يف كافة احملافظات         .٢
 ،حتياجات اخلاصة بـاملواطنني   مع اال قادرة على تقدمي خدماا مبا يتوافق       

  .اعاة التوزيع اجلغرايف يف أماكن وجود هذه املستشفياتمع مر
 وخاصة وحـدات الرعايـة      ،إنشاء العديد من املراكز الصحية    ضرورة   .٣

األولية يف املناطق املعزولة بالضفة الغربية واملهمـشة يف قطـاع غـزة،             
بسبب نقص اخلدمات املقدمـة يف هـذا         املواطنني   والتخفيف من معاناة  

  .الشأن
لعمل على وضع آلية ومعايري واضحة لتحـويالت العـالج          ضرورة ا . ٤

العمل على إنشاء العديد من املراكز الطبية املتخصصة من أجل    ، و للخارج
  .ستغناء عن التحويل للخارجاال
ضرورة العمل على تقدمي حوافز لألطباء املتخصصني وإنشاء املراكـز          . ٥

لعمليـات داخـل    الطبية املتخصصة اهزة باملعدات الالزمة إلجـراء ا       
  .ستغناء عن التحويل للخارجاملستشفيات احلكومية من أجل اال

  .مة حلاجات املعاقنيئمواحىت تكون ضرورة تأهيل املراكز الصحية . ٦
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ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، بالضغط يف احملافـل الدوليـة           . ٧
ورفـع  واإلقليمية على دولة االحتالل اإلسرائيلي من أجل فك احلـصار   

املعاناة اإلنسانية عن سكان قطاع غزة، وخباصة اختاذ إجراءات مالئمـة           
خلروج املرضى احملولني للعالج يف املؤسسات الصحية املوجودة خـارج          
القطاع، والسماح بدخول األدوية واملستلزمات الطبية ومواد املختربات،        

اء والطاقة  واألدوات الطبية املساندة، وقطع غيار األجهزة الطبية والكهرب       
  .إىل املرافق الصحية املختلفة يف قطاع غزة بالسرعة الفائقة

باحلق يف اإلضراب للعاملني يف القطاع الصحي، إال انه يبقى     مع التسليم . ٨
من الضروري إيالء هذا القطاع شكل من أشكال اخلصوصية عند تنفيذ           

ت نقابية،  اإلضرابات، لتجنب تعطله على حنو شامل عند القيام بأية فعاليا         
نظراً ألمهية هذا القطاع حلاجة املواطنني للحصول على ما حيتاجون مـن          

  .خدمات الرعاية الصحية واحلفاظ على حيام وسالمتهم
باعتبار أن وزارة الصحة هي املسئول الرئيسي يف السلطة الوطنية عـن            . ٩

إعمال احلق يف أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه، فإنه يتوجب عليها            
تحقيق يف كافة قضايا األخطاء الطبية سواء تلك اليت تقع يف املؤسسات            ال

  .واملراكز الصحية احلكومية أو اليت تقع يف املؤسسات الصحية اخلاصة
  

  :االجتماعياحلق يف العمل والضمان : الفصل اخلامس
مقارنة كان من أكثر القطاعات تضرراً يف هذا العام هو قطاع األعمال اخلاصة،             

 ٢٠٠٧وخالل العام   . القطاع العام هو  أكثرها تضرراً   املنصرم حيث كان    بالعام  
 االجتمـاعي  والضمان  فرص العمل املناسبة   احلصول على   حق اإلنسان يف   تراجع

 يف مـستويات الفقـر      وارتفاعارتفاع يف نسب البطالة     نتيجة  ،  والعيش الكرمي 
توى سعر صـرف    واخنفاض مس  األساسية،   االستهالكيةعار املواد    يف أس  وارتفاع

العملة اليت تدفع ا رواتب املـوظفني يف عـدد كـبري مـن           (الدوالر والدينار   
، األمر الذي تدنت      وتراجع القيمة الشرائية لألجور    ،لقمقابل الشي ) املؤسسات

معه فرص احلماية من البطالة وارتفع فيه عدد األشخاص الذين فقدوا فرصهم يف             
 حرمت العديد من األسر من تـوفري        رمي، كما التمتع باحلق يف العمل والعيش الك     

احلد األدىن من أسباب املعيشة والتغذية اليت تضمن هلم مستوى معقول من النمو             
ولقد كان لغيـاب اخلطـط والـسياسات       . اجلسدي والسيما األطفال والنساء   

احلكومية األثر يف عدم التقليل من املخاطر واخلسائر اليت حلقت باألشخاص نتيجة  
ما أن استمرار غياب الدعم احلكومي للمواد االسـتهالكية األساسـية           ذلك، ك 

ي علـى    أيضاً كان لتشديد احلصار اإلسرائيل     .ضاعف من قصور محاية هذا احلق     
رمان العـاملني  قطاع غزة األثر األبرز يف توقف قطاعات بأكملها عن العمل وح     
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قطاع العام، مل   وفيما ما يتعلق باإلضراب يف ال      .فيها من فرص العمل جراء ذلك     
يتم يف هذا العام وضع أية إجراءات جديدة باجتاه التنظيم القانوين الكامل للحـق   

  .يف اإلضراب، وال سيما يف املرافق العامة
  

  :ومن أبرز التوصيات لتعزيز محاية هذا احلق
ضرورة وضع خطة عاجلة خللق فرص عمل كافية ختفف مـن حـدة              .١

مل على إنعاش الوضع االقتصادي، مبا البطالة وتقلل من نسب الفقر وتع
  . الذي يساعد يف ذلكاالستثمارييف يئة املناخ 

ضرورة فك احلصار وفتح املعابر والسماح بنقل البضائع من وإىل قطاع           .٢
 .غزة باعتبار ذلك العمود الفقري لسري عجلة االقتصاد والتنمية

يقها لألهداف  ضرورة مراجعة برامج التشغيل املؤقتة ودراسة مدى حتق       . ٣
  .يف إحداث التنمية، وتثبيت فرص العمل اليت ولّدا بشكل دائم

ضرورة االلتزام مبا حددته القوانني من نسب تشغيل ذوي االحتياجات           .٤
 .اخلاصة وفقا ملا ورد يف قانون العمل ولوائحه التنفيذية

عية ضرورة وضع برامج انتقالية توفر احلد األدىن من املساعدات االجتما          .٥
  .تتناسب واحتياجات احلد األدىن للعيش بكرامة للفئات املتضررة

ضرورة استثمار أموال املنح املقدمة للسلطة الوطنية على شكل مشاريع           .٦
اقتصادية توفر للمستفيدين منها فرص احلصول على عمل مستمر دائم          

  .بدالً من دفع معونات مؤقتة ال توفر تنمية االقتصاد احمللي
ى احلكومة واجب القيام بالدور الرقايب الفاعل علـى األسـعار     يقع عل  .٧

لتوفري احلماية للمستهلك، كما يقع عليها واجب دراسة وضع حد أدىن 
لألجور بالنسبة لفئة العاملني يف القطاع اخلاص لتوفري احلماية هلـم يف            

 الصعب، وذلك تطبيقاً للقوانني املعمول ا يف        االقتصاديظل الوضع   
وأيضاً من الضروري قيام احلكومة مبراجعة رواتب موظفي        . نهذا الشأ 

  . األسعار وتدين قيمة األجورارتفاعالقطاع العام بعد 
  

متابعة (تعزيز محاية حقوق اإلنسان ب وأنشطة اهليئة املتعلقةدور : الباب الثالث
  ):االحتجاز وأماكنالشكاوى ومراقبة أوضاع السجون 

  
الشكاوى حول انتـهاكات    : الفصل األول :  مها  من فصلني  يتكون الباب الثالث  

مراقبة أوضاع السجون وأماكن : ، والفصل الثاين٢٠٠٧حقوق اإلنسان يف العام 
  .التوقيف واالحتجاز واملراكز االجتماعية
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تلقي ومتابعة شكاوى    يف هذا الباب على دورها كديوان مظامل يف          اهليئةركزت  
االعتداء على حرياته العامة، من    وسان،  األشخاص املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلن    

 واألجهزة التابعة للسلطة القائمة يف قبل األجهزة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية
. ، سواء كان ذلك من األجهزة املدنية أو األمنيـة         قطاع غزة بعد منتصف العام    

، وأمـاكن   "السجون"وعلى دورها يف مراقبة أوضاع مراكز اإلصالح والتأهيل         
لتوقيف واالحتجاز التابعة لألجهزة األمنية يف الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة،             ا

وكذلك تفقد مراكز الرعاية االجتماعية والنفسية اليت يوجد فيها أشخاص مـن            
فيما يلي . الفئات الضعيفة يف اتمع كاألطفال أو األحداث، والفتيات أو املسنني   

  .ملخص ألبرز ما تناوله الفصلني من هذا الباب
  

  :٢٠٠٧الشكاوى حول انتهاكات حقوق اإلنسان يف العام : الفصل األول
 ظروفاً استثنائية،   ٢٠٠٧على خالف األعوام السابقة، شهد العام        أنه   للهيئةتبني  

 ٢٠٠٧( بلغ هـذا العـام حنـو          عدداً كبرياً من الشكاوى    اهليئةأدت إىل تلقي    
 .رنة بالعام املنصرم   مقا  %)١٠٦(، وهو ما يشكل نسبة ارتفاع بلغت        )شكاوي

 حسب اجلهات العامة    ٢٠٠٧ خالل العام     للهيئة تنوعت الشكاوى الواردة  وقد  
حيث بلغ عدد الـشكاوى الـواردة عليهـا        : اجلهات املدنية : على النحو التايل  

. من امـوع الكلـي للـشكاوى    % ٦٩,١، بنسبة بلغت    ) شكوى ١٣٨٧(
، بنسبة ) شكوى٦٢٠( عليها حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة: اجلهات األمنية و

  .من اموع الكلي للشكاوى% ٣٠,٩بلغت 
  

انتهاكات اإلدعاء بالتعرض للتعذيب وإساءة املعاملـة       شكلت الشكاوى حول    
شكلت نسبة الشكاوى املتعلقة بشؤون ومن العدد الكلي للشكاوى، %) ٢٠,٩(

كلـي  مـن العـدد ال    %) ٣٢,٦(املوظفني العاملني يف أجهزة السلطة الوطنية       
أما بالنسبة لتصنيف الشكاوى حسب التوزيع اجلغرايف، فقد بلغ عدد           .للشكاوى

 ١٣٨١ (٢٠٠٧ يف حمافظات الضفة الغربية يف العـام          للهيئة الشكاوى املقدمة 
من العدد الكلي للشكاوى، أما الـشكاوى       %) ٦٨,٨(أي ما نسبته    ) شكوى
)  شكوى٦٢٦( بلغت  فقد٢٠٠٧ يف حمافظات قطاع غزة يف العام  للهيئةاملقدمة

  . من عدد الشكاوى الكلي%) ٣١,٢(أي ما نسبته 
  

تصاعد كبري يف عـدد الـشكاوى        إىل   اهليئةت  ومن ناحية أخرى تشري إحصاءا    
ورد علـى وزارة  فقد الواردة على وزاريت الداخلية واملالية مقارنة بأعوام سابقة،     

وزارة ها على   منالنسبة األكرب   كانت   ،) شكوى ٣٩٦( ٢٠٠٧يف العام   الداخلية  
،كانـت  ) شكوى ٢٦٩(الية   على وزارة امل   اهليئة يف حني تلقت  املقالة،  الداخلية  

حكومـة  /الطـوارئ إنفاذ حالة    على وزارة املالية يف حكومة       النسبة األكرب منها  
  .تسيري األعمال
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كتاباً للجهات املختلفـة يف سـياق       ) ٨٠٠ (٢٠٠٧ خالل العام    اهليئةأرسلت  
، رداً مكتوباً من هذه اجلهات على مكاتباا      ) ٣١٣(وتلقت  متابعتها للشكاوى،   

وقد . إضافة إىل تلقيها عشرات الردود الشفوية خالل متابعاا امليدانية للشكاوى         
 رغم زيادة املعوقات اليت واجهتها يف متابعة الشكاوى خـالل           اهليئةاستطاعت  

املتابعـة،   الشكاوى   من%) ٣٢,٥(معاجلة وإغالق ما نسبته      من   ٢٠٠٧العام  
 من الشكاوى لتستمر متابعاا خالل العـام        %)٦٧,٥ما نسبته    (بينما مت تدوير  

  .القادم
  

مراقبة أوضاع السجون وأماكن التوقيف واالحتجاز واملراكـز    : الفصل الثاين 
  :االجتماعية

سجناً ) ١٠٩(زيارة، مشلت   ) ٤٣٩( ما يقارب    ٢٠٠٧ خالل العام    اهليئةنفذت  
 أن اهليئـة  الحظتو. لتوقيف يف الضفة الغربية وقطاع غزة  ومركزاً لالحتجاز وا  

خـصوصاً يف أمـاكن     تزايداً يف أعداد احملتجزين واملوقوفني      شهد   ٢٠٠٧العام  
وقـد  حتجاز والتوقيف التابعة للجهات األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة،           اال

 سجن غزة   يف مجيع الرتالء احملكومني واملوقوفني       وهروب مغادرةالعام  شهد هذا   
 خالل فترة االقتتال الـداخلي يف       ) سجيناً ٥٠٠(الذين يقارب عددهم    املركزي  

حاالت وفـاة يف الـسجون      ) ٥( حصول   اهليئةكما وثقت   . حزيران من العام  
 ن بينهاموأماكن االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة،           

 وقعت ها للتعذيب وسوء املعاملةحالتني تدور شبهات حول تعرض األشخاص في   
  .يف قطاع غزة

  
ية  ال تتوفر فيها الظروف الصح     االحتجاز أن معظم السجون وأماكن      للهيئةتبني  

 ٢٠٠٧خـالل العـام      املناسبة، كما أنه وقعـت       واملعيشية والنفسية والتأهيلية  
من ناحية عدم إتباع اإلجراءات القانونية عند توقيف األشخاص         جتاوزات كبرية   

 وأسواء يف الضفة الغربيـة   التابعة لألجهزة األمنية     والتوقيف   االحتجاز أماكن   يف
 للتنظيم القانوين الذي يوضح أحكام      بوجه عام تفتقر تلك األماكن     و .قطاع غزة 

  .وقواعد توقيف األشخاص فيها
  

 أن هناك تقصري من اجلهات الرمسية يف توفري املتطلبات الالزمـة            لهيئةل تبنيكما  
 خصوصاً دور الفتيات واألحداث واملسنني، مـن ناحيـة          االجتماعية للمراكز
 يف خمتلف احملافظات مبباين الئقة أو إتباع نظام فصل وتـصنيف واضـح     إنشائها

  . فيها أو جتهيز عيادات طبية دائمةاملوجودينلألشخاص 
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 :ومن أبرز التوصيات يف هذا الباب

منية بصورة كاملة مـع      تعاون مجيع اجلهات العامة املدنية واأل      ضرورة .١
ص، وتـسهيل    عند قيامها بإجراء أي حتقيق يف شكاوى األشخا        اهليئة

املعلومات أو متكينها من زيـارة األمـاكن        مهمتها سواء بتزويدها ب   
واملواقع ومقابلة الشهود، وضرورة قيام احلكومة وأعضائها ورؤسـاء         

ؤسـسات  األجهزة األمنية باإليعاز جلميع املسئولني يف األجهـزة وامل        
احلكومية، أو القائمني عليها، باالهتمـام بـشكاوى األشـخاص،          

  .وإعطائها ما تستحقه من العناية واجلدية يف املعاجلة
ضرورة قيام اجلهات املختصة بإصدار التعليمات الواضحة اليت تتـيح           .٢

 القيام بزيارات مفاجئة جلميع السجون ومراكـز االحتجـاز          للهيئة
ة، لتمكينها من القيام بـدورها الرقـايب        والتوقيف املدنية والعسكري  

باعتبارها املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنيـة          
  .الفلسطينية

ضرورة وقف مجيع أشكال االنتهاكات للحقوق واحلريات املكفولـة          .٣
مبوجب القانون األساسي، والتشريعات الفلسطينية، واملواثيق الدوليـة   

 عن أي أعمال أو نشاطات تقوم ا اجلهات         حلقوق اإلنسان، النامجة  
العامة املختلفة، أو من يقوم مقامها خالفاً للقانون، مبا يف ذلك وقف            
االعتقاالت على خلفية سياسية واإلفراج عن املعـتقلني علـى هـذا       
األساس، وكذلك وقف أشكال التعذيب وسـوء املعاملـة وإحالـة           

  .ملالئماملتورطني فيها إىل العدالة لنيل اجلزاء ا
ضرورة التحقيق اإلداري والقضائي اجلدي واحليادي يف انتـهاكات          .٤

حقوق اإلنسان اليت تقع يف مناطق الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية،            
خصوصاً االنتهاكات اليت تقع على احلق يف احلياة واألمان الشخصي          
واحلرية الشخصية واحلريات العامة، باعتبارها جرائم يعاقب عليهـا          

  .ع ضرورة ضمان التعويض ملن وقع عليه الضررم. القانون
ضرورة التوقف عن تسييس الوظيفة العمومية مبا يلحـق انتـهاكات            .٥

حبقوق املوظفني العموميني نتيجة تغري احلكومات وسياساا بني فترة          
وأخرى، وضرورة مراجعة مجيع القرارات والتـدابري الـيت مـست           

قف الرواتب أو الفصل من     باملوظفني العموميني مبا يف ذلك قرارات و      
اخلدمة خالفاً للقانون، وعدم صرف املستحقات املاليـة واملكافـآت         

  .ملوظفي العقود
ضرورة حتسني ظروف احتجاز األشخاص على املـستوى املعيـشي           .٦

والصحي والنفسي والقانوين، من خالل إنشاء سـجون مبواصـفات          
ن معىن، مبا   جتعلها مراكز إصالح وتأهيل بكل ما حتمله هذه العبارة م         

يف ذلك إنشاء سجون خاصة بالنساء، ومراكز لألحداث يف املنـاطق           
  .املختلفة
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ضرورة تصويب أوضاع أماكن احتجاز األشخاص سواء نظـارات          .٧
الشرطة أو مراكز توقيف األجهزة األمنية والسجون العسكرية مـن           
خالل وجود تنظيم قانوين واضح حيكم توقيف األشخاص فيها وبيان          

رجعية هلا، ومن خالل رصد امليزانيات لتحـسني ظـروف      اجلهات امل 
االحتجاز املعيشية والصحية والقانونية فيها، وضرورة عدم احتجـاز         

  .األشخاص يف مراكز غري معلن عنها كمراكز توقيف
ضرورة قيام مجيع اجلهات ذات االختصاص بدورها الرقايب واإلشرايف          .٨

، مبا يف ذلك القضاة     والتفتيشي على مجيع السجون ومراكز االحتجاز     
والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الشؤون االجتماعية واخلـدمات         
الطبية العسكرية، وذلك لضمان حتسني أوضاع تلك املراكز، والتحقق         

  .من تطبيق القانون، واحترام حقوق احملتجزين
 اهتمام أكرب بإنشاء مراكز رعاية اجتماعية، ودور إيواء         الءإيضرورة   .٩

 ومناسبة، وحتسني أوضاع األشخاص املوجودين فيها، خصوصاً مالئمة
تلك اليت يوجد فيها مسنني أو أطفال أو فتيات، مـن خـالل قيـام         
احلكومة بتخصيص امليزانيات الالزمة، وزيادة اإلشراف عليهـا مـن          

  .وزارة الشؤون االجتماعية
، مبـا يوضـح     باهليئةضرورة إقرار الس التشريعي للقانون اخلاص        .١٠

القتها باملؤسسات الرمسية والعامة، ويؤكد علـى اختـصاصها يف          ع
التحقيق يف شكاوى األشخاص، ومبا يلزم كافة اجلهات الرمسية والعامة 
بالرد على كافة التساؤالت جبدية بعيداً عن النمطيـة، والتعـاون يف            

  .معاجلة شكاوى األشخاص لضمان محاية أكرب حلقوق اإلنسان
 لألحداث باملفهوم اإلصالحي للحدث، يف      ضرورة إنشاء دار رعاية    .١١

كل حمافظة وفقا للمعايري الدولية والقوانني الوطنية، حبيـث ميكنـها           
استقبال كافة التهم، وتفعيل دور مراقيب السلوك يف التعامل القانوين مع 

  .األحداث
ضرورة إنشاء عيادات طبية يف مجيع السجون ومراكـز احتجـاز             .١٢

ستلزمات الطبية، مبا فيها خمتـرب طـيب        األشخاص، وجتهيزها بكافة امل   
للفحص املبدئي، وفحوصات الدم وكافة األجهزة الالزمـة لـذلك،          

  .وكافة األدوية الالزمة للمرضى املزمنني
ضرورة وضع لوائح تنفيذية لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل، مبا يف           .١٣

ذلك لوائح خاصة تنظم اإلجازات للرتالء واإلفراج يف ثلثـي املـدة،            
ديد من تنطبق عليه هذه املعايري، وفقاً لقواعد تراعي املساواة وعدم         وحت

  .التمييز
وضع قانون فلسطيين حلظر التعذيب، مستقل عن القـوانني         ضرورة   .١٤

األخرى، حبيث يعاجل هذا القانون مجيع اجلوانب املتعلقة بالتعذيب، من       
ة حيث التعريف واملسؤولية والعقوبات املفروضة على مرتكبه، وضرور      
  .تضمينه نصوصاً تلزم الدولة بتعويض ضحايا التعذيب مادياً ومعنوياً
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  :ويـر السنـق التقريـمالح
  

اجلداول : امللحق األول :  هي ثالثة مالحق  ٢٠٠٧ السنوي للعام     التقرير يتضمن
: املرفقة بالباب الثاين املتعلق بوضع حقوق اإلنسان واحلريات، وامللحـق الثـاين       

 يف تعزيز محاية حقوق اإلنسان      اهليئةلباب الثالث املتعلق بدور     اجلداول املرفقة با  
ميزانية : ، وامللحق الثالث)االحتجازالشكاوى ومراقبة أوضاع السجون وأماكن  (

  .فيما يلي وصفاً خمتصراً حملتوى كل ملحق. ٢٠٠٧ السنوية للعام اهليئة
  

 االقتتـال   بيانات إحصائية حول القتلى نتيجة أحـداث      ،  امللحق األول يتضمن  
بيانات حول   )١(جدول  : مخسة جداول هي  الداخلي والفلتان األمين من خالل      

 موزعة حـسب   القتلىإحصائية حول    )٢(جدول  ، و  وظروف القتل  قتلىعدد ال 
إحصائية حول حاالت القتل حبسب نـوع       ) ٣(جدول  ، و الشهر واملنطقة والفئة  

القتل حبسب أعمار   إحصائية حول حاالت     )٤(جدول  السالح املستعمل فيها، و   
  .إحصائية حول حاالت القتل حبسب خلفية القتل )٥(جدول ، والقتلى

  
من خـالل   عن الشكاوى واالنتهاكات    ، بيانات إحصائية    امللحق الثاين يتضمن  

 وفقـا   ٢٠٠٧ حول عدد الشكاوى خالل العام       )١ ( جدول :مثانية جداول هي  
عدد الشكاوى خـالل     حول   )٢ (جدول، و لتصنيف املكاتب والتوزيع اجلغرايف   

 حول توزيع الشكاوى حـسب      )٣ (جدول، و  وفقا لكيفية تلقيها   ٢٠٠٧العام  
فقاً  و االنتهاكات حول عدد    )٤ (جدول، و ٢٠٠٧اجلهات وتقييم تعاوا للعام     

 مقارن لعدد الشكاوى حـسب      )٥ (جدولو ،٢٠٠٧للشكاوى الواردة للعام    
 االنتهاكاتارن لعدد    مق )٦ (جدول، و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧جلهات ما بني العامني     ا

 حـول وضـع     )٧ (جدول، و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧شكاوى ما بني العامني     وفقاً لل 
 حـول الـسجون وأمـاكن    )٨ (جدول، و٢٠٠٦الشكاوى املدورة من العام   

  .٢٠٠٧ يف العام اهليئة اليت زارا االجتماعية ومراكز الرعاية االحتجاز
  

، فقد بلـغ حجـم      ٢٠٠٧عام  امليزانية السنوية للهيئة لل   : امللحق الثالث يتضمن  
متثلت يف إجناز أنـشطة ذات عالقـة        )  $١,٣٥٤,٧٦٨(املصاريف هلذا العام    

بالتوعية والتدريب يف حقوق اإلنسان من مطبوعات وإصدارات ودورات تدريبية  
ويشار إىل أن   . خمتلفة، باإلضافة إىل التقارير القانونية واخلاصة، ومصاريف إدارية       

 ٢٠٠٧ة للهيئـة مـن إحتـاد املمـولني بلـغ لعـام           حجم اإليرادات التمويلي  
 ويأيت نشر امليزانية يف هذا العام لتعزيز الشفافية املاليـة يف            ). $١,٣٢٩,٠٣٣(

  .اهليئةعمل 
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 ٣

  ل األولـالفص
  

  تطورات البيئة السياسية وأثرها على حقوق اإلنسان
  

  
  : السياسية ونتائجهاالتطورات على البيئة: أوالً

  
 يف بيئة سياسـية معقـدة   ٢٠٠٧عملت السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام     

بسبب استمرار االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غـزة، وممارسـاته           
القمعية ضد السكان املدنيني الفلسطينيني اليت طالت كافة مناحي احلياة السياسية           

 والثقافية، األمر الذي أدى إىل عدم قـدرة الـسلطة           واالجتماعية واالقتصادية 
 بناء املؤسسات وحتقيق التنمية القادرة على توفري بيئـة          علىالوطنية الفلسطينية   

 اء االنتهاكات اإلسـرائيلية         صاحلة تم، جرحمى فيها حقوق األشخاص وحريا
الل املتواصلة وسياسة العقاب اجلماعي وجرائم احلرب اليت يقـوم ـا االحـت            

 منتهكا بذلك قواعد القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق         ،اإلسرائيلي
  .اإلنسان واالتفاقات املوقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية

  
" فـتح "حـركيت    هو تفاقم حالة اخلالف السياسي بني        ٢٠٠٧إن ما مييز العام     

 وترية العنف السياسي    ، بفعل استمرار الصراع الداخلي بينهما وازدياد      "محاس"و
ة، واليت بلغـت     يف قطاع غز   نيت املذكور ركتني املسبوقة بني احل   والعسكري غري 

التابعـة للـسلطة    على املؤسـسات    " محاس"حني سيطرت   ذروا يف حزيران    
، األمر الذي أدى إىل      وفرضت سلطتها حبكم األمر الواقع     القطاعالفلسطينية يف   

  . الغربية وقطاع غزةانقسام سياسي وجغرايف بني الضفة
  
سياسية واالقتصادية   جماالت احلقوق املدنية وال    بعض االنتهاكات يف    تتصاعدو

عن التزامات السلطة   ما سبب تراجعاً    يف الضفة الغربية وقطاع غزة      واالجتماعية  
 اهليئـة تعزو  و.  وحتقيق أمن املواطن واتمع    ،الفلسطينية يف محاية تلك احلقوق    

لوطنية الفلسطينية وتزايد حالة انتهاكات حقـوق اإلنـسان،         تأثر أداء السلطة ا   
، واليت تضاف ملتغريات أخرى  ٢٠٠٧جلملة من املتغريات اليت استجدت يف العام        
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 ٤

وظواهر متراكمة من أعوام سابقة، ولعل أبرز املتغريات املستجدة اليت ميزت البيئة 
 اإلنسان خالل السياسية وأثرت على أداء السلطات الثالث وعلى منظومة حقوق

  :العام احلايل ما يلي
  

 متثل بتقلبات النظام السياسي وتعدد احلكومات القائمة يف مناطق          :املتغري األول 
السلطة الوطنية نتيجة حالة عدم االستقرار الـسياسي والتـدخالت اإلقليميـة            
والدولية وسياسات وتدابري االحتالل اإلسرائيلي، فقد تعاقبت على احلكم عـدة     

 بعد االنتخابـات    ٢٠٠٦، هي احلكومة اليت شكلتها محاس يف العام         حكومات
جاءت بعـد   ، وحكومة الوحدة الوطنية اليت      ٢٠٠٦التشريعية الثانية حىت آذار     
 واليت أصبحت بعد إقالتها، ومبن تبقى منها من وزراء          اتفاق مكة يف شهر شباط،    

 وحكومة  .غزةواحنصر عملها يف قطاع     " احلكومة املقالة "من حركة محاس، هي     
، واليت حتولت إىل حكومـة تـسيري        ) حزيران ١٧بتاريخ  (إنفاذ حالة الطوارئ    

وذلك لعدم متكن احلكومة اجلديدة اليت كلف عمال بعد انتهاء مرحلة الطوارئ،  أ
  . الدكتور سالم فياض برئاستها من نيل ثقة الس التشريعي لعدم انعقاده

  
الداخلي وتراجع اجلهـود الراميـة لتحقيـق     تعمق حالة االنقسام   :املتغري الثاين 

 والعودة للمواجهة املـسلحة وحـسم       الوطنية بني الفصائل الفلسطينية،   الوحدة  
ما أدى إىل حالة من االنقـسام       خلية باالحتكام إىل قوة السالح،      اخلالفات الدا 

السياسي واجلغرايف التام بني الضفة الغربية وقطاع غزة  بعد أحـداث حزيـران        
على املؤسسات الرمسية واألمنية الفلسطينية يف      " محاس"يطرة حركة   ، وس ٢٠٠٧

القطاع، وإقالة الرئيس حممود عباس حلكومة الوحدة الوطنية وإعالنـه حلالـة            
  .  الطوارئ يف األراضي الفلسطينية

  
االنقسام السياسي واجلغرايف بني الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة     : املتغري الثالث 

 وتقتـصر   طاع غزة تسيطر عليها حركـة محـاس       ووجود سلطة جديدة يف ق    
 وتتشكل السلطة القائمة يف قطاع غزة مـن بنيـة           .صالحيتها على قطاع غزة   

سياسية وأمنية خمتلفة عما كان سائدا يف األراضي الفلسطينية سابقا، مع استمرار            
عمل السلطة الوطنية الفلسطينية يف الضفة الغربية واستمرار حتملها جلـزء مـن             
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 ٥

ا يف قطاع غزة عرب إصدار بعض من القرارات اإلدارية، وختصيص جزء   مسؤوليا
  .من موازنة السلطة للقطاع ودفع الرواتب

  
لقد كان لتلك املتغريات يف البيئة السياسية أبعادها الواضحة على جممل الواقـع             
وحقوق اإلنسان الفلسطيين، وجنمت عن تلك املتغريات نتائج جديدة رافقـت           

  : جنملها فيما يلي٢٠٠٧نية الفلسطينية خالل العام عمل السلطة الوط
  

حالة من االقتتال الداخلي واالستقطاب السياسي احلاد واللجوء        : النتيجة األوىل 
إىل القوة يف حسم اخلالفات السياسية بني القوى الفلسطينية وصـلت ذروـا             

لقـد  . خالل أحداث حزيران، وعكست نفسها سلبا على حالة حقوق اإلنسان      
ن من نتائج هذا االقتتال الداخلي غري املسبوق، غياب االستقرار يف اتمـع             كا

ت بصورة رئيسة احلق    نتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، مس    الفلسطيين ووقوع ا  
 سواء من املتقـاتلني أو املـدنيني   ،يف احلياة، نتيجة قتل وجرح مئات األشخاص  

فقد أظهر التوثيق . لعامة واخلاصةمتلكات ااآلمنني، باإلضافة إىل تدمري وختريب امل
 يف   ملحوظاً  واملنظمات احلقوقية واإلنسانية األخرى تراجعاً     اهليئة الذي قامت به  

حالة حقوق اإلنسان الفلسطيين متثلت بعدم االكتراث واالستهتار حبياة املـدنيني     
 ين الـسكنية يف   من الطرفني املتنازعني، واستخدام املنشآت املدنية مبا فيها املبـا         

 الـوطين يف التحـرر      املشروع على   اًخطروشكل هذا الرتاع    . العمليات القتالية 
  . املستقلةالدولةستقالل وإقامة واال

  
علـى   االجتاه حنو عسكرة النظام وتغليب االعتبـارات األمنيـة    :النتيجة الثانية 

قد تبني من خـالل     ل. احترام احلقوق واحلريات العامة    سيادة القانون و   اعتبارات
ـ   والشكاوى اليت تلقتها خالل العـام      اهليئةق  توثي مـدى االلتـزام    يف   اً تراجع

واحترام احلقوق اإلجراءات القانونية يف عمليات التفتيش واالحتجاز واالعتقال،     ب
، األمر الذي وضع اتمع الفلسطيين ألول مرة منذ نشوء السلطة واحلريات العامة

  .اية احلقوق واحلرياتعلى حدود النظام البوليسي وتراجع أولويات مح
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 ٦

ني اسـتخدام بعـض أحكـام    ت املتنازعة كل من احلركتني   حماول: النتيجة الثالثة 
ستخدام القـانون   ، وا املمارسات والسياسات الذي يتخذها   القانون كأداة لتربير    

، وكذلك التوجه حنو نظام التشريع االستثنائي وتكريس نظام         العتبارات سياسية 
 إضافة إىل   ،طيل عمل الس التشريعي ألسباب سياسية فئوية      وتعالقوانني املؤقتة   

وجود جهتني تنفيذيتني أحدامها السلطة القائمة يف قطاع غزة، واألخرى حكومة       
ا يصدر قرارات ال متتد قوا متسيري األعمال يف الضفة الغربية، حيث أن كال منه   

  .التنفيذية إىل املنطقة األخرى
  

لسلطة القائمة يف قطاع غزة على اجلهـاز القـضائي          سيطرة ا : النتيجة الرابعة 
ـ     ١١/٩/٢٠٠٧وتشكيل جملس العدل األعلى بتاريخ       ضاء  ليقوم مبهام جملس الق
ومنظمـات حقـوق   اهليئة  ، حيث اعتربت    األعلى صاحب االختصاص األصيل   

ما تقالل القضاء الفلسطيين وهيبته،      على اس  نسان األخرى هذا اإلجراء اعتداء    اإل
ل وأداء السلطة القضائية بصورة كبرية نتيجـة حالـة االنقـسام            أثّر على عم  

والتجاذب السياسي، الذي أدى بدوره إىل خماطر فعلية علـى حـق املـواطن              
الفلسطيين يف التقاضي وفق النظام القانوين الفلسطيين والتشريعات القضائية ذات          

  .العالقة
  

جراء حالـة االسـتقطاب     التوسع يف اختاذ القرارات اإلدارية      : النتيجة اخلامسة 
 باحلقوق الوظيفية لبعض املـوظفني       ضرراً اليت أحلقت والسياسي غري املسبوق،    

ات سياسية، وفـصل    العموميني مثل وقف رواتبهم  وإاء عقود بعضهم العتبار        
اليت متثلت باالعتقال   " األمنية" إضافة إىل القيام ببعض التدابري     آخرين من اخلدمة،  

ضفة الغربية وقطاع غزة على يد األجهزة األمنية التابعة         ألشخاص يف ال  التعسفي  
  .للسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة يف قطاع غزة
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 ٧

 تطورات األحداث الداخلية على الساحة الفلـسطينية خـالل     :ثانياًً
  :٢٠٠٧العام 

  
  :ما يلي عددا من األحداث الداخلية نستعرضها في٢٠٠٧شهد العام 

  
منذ بداية العام وحىت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يف آذار، استمر الوضع            . ١

 من حيث   ٢٠٠٦القائم  عما كان عليه منذ فوز حركة محاس يف انتخابات عام             
استمرار اخلالفات الداخلية وتصاعد حالة الفلتان األمين وقتل وإيذاء األشخاص،          

 وضعف أداء   ،طة القضائية والدوائر الرمسية   واالعتداء على املسئولني ورموز السل    
 خـصوصاً يف    ،املؤسسات العامة إىل حد العجز عن تقدمي اخلدمات للمواطنني        

قطاعي الصحة والتعليم بعد الدخول يف إضراب املوظفني العموميني بسبب عدم           
 نتيجة استمرار احلصار الدويل واإلسرائيلي علـى        تسديد رواتبهم بقيام احلكومة   

  .  الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيينالسلطة 
  
 "محاس"و" فتح" مت توقيع اتفاق مكة الثنائي بني حركيت ٢٠٠٧يف شباط . ٢

حبضور القيادات العليا منهما وبرعاية اململكة العربية السعودية، وتضمن االتفاق 
قد خفت حدة لو. وضع حد لالقتتال الداخلي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية

 . وأعمال الفوضى الداخلية بعد توقيع االتفاق، ولكنها مل تتوقف كلياًاالعتداءات
  
اليت ضمت وزراء من و مت تشكيل حكومة وحدة وطنية ٢٠٠٧ آذار ١٧يف . ٣

 وقد جاء ،ى، ومستقلني، ومن أحزاب فلسطينية أخر"محاس"و" فتح"حركيت 
قالة تشكيل هذه احلكومة بعد قبول رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية است

مة احلكومة السابقة برئاسة السيد إمساعيل هنية، وإعادة تكليفه بتشكيل حكو
 وقد عاد يف عهد هذه احلكومة االستقرار يف .١الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة

 وتوقف ، خصوصاً احملاكم واملستشفيات واملدارس،عمل املؤسسات احلكومية
ة مبحاوالت وجهود إلقناع اإلضراب يف القطاع العام، كما قامت تلك احلكوم

اتمع الدويل بضرورة رفع احلصار املايل واالقتصادي والسياسي عن الشعب 
الفلسطيين، ولكن اإلحتالل اإلسرائيلي أعلن موقفاً معادياً لتلك احلكومة، يف 

                                                
 بشأن قبول استقالة رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل حكومـة الوحـدة   ٢٠٠٧لسنة  ) ١( مرسوم رئاسي رقم     ١

  .٧/٣/٢٠٠٧الصادر يف . ٦٨العدد . الوقائع الفلسطينية. نيةالوط
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 ٨

ضاً على حني مل يتغري موقف اتمع الدويل جتاهها، حيث استمر احلصار مفرو
" فتح" كما واستمرت اخلالفات بني فصيلي بية،قطاع غزة والضفة الغر

، جتسدت يف اخلالفات على قيادة املؤسسة األمنية وسلب وزير الداخلية "محاس"و
   ٢.أي من الصالحيات اإلدارية أو التنظيمية لألجهزة األمنية

  
 ويف ظل حكومة الوحدة الوطنية، جتددت االشتباكات ٢٠٠٧يف أيار . ٤

 إىل "محاس" و"فتح"بالرغم من توصل قيادتا  ترية مرتفعةاملسلحة بني الطرفني بو
سلسلة من اتفاقات وقف إطالق النار، إال أن هذه االتفاقات كانت تنهار يف 

 ويف كل مرة، كانت اإلصابات واألضرار واالنتهاكات حلقوق .غضون أيام
ما أدى إىل  تدهور ن املواجهات تتزايد بشكل متصاعد اإلنسان النامجة ع

  .ظ يف حالة حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةملحو
  
بني  تصاعدت أعمال االقتتال الداخلي يف قطاع غزة ٢٠٠٧ حزيران ٧يف . ٥

، حيث انطلقت شرارة األحداث من مدينة رفح "فتح"و" محاس"حركيت 
 ف املسلحني وأفرادوامتدت إىل باقي حمافظات قطاع غزة، وانتشر على إثرها آال

ن باألسلحة الرشاشة وغريها من العتاد احلريب يف الشوارع األمن املدججو
ومفارق الطرق وفوق أسطح املنازل السكنية، ودارت اشتباكات متبادلة وأعمال 
قنص وإطالق قذائف بني اجلانبني بشكل مل يسبق له مثيل، وقد رافق هذا 

 ١٤/٦/٢٠٠٧ – ٧من التصعيد اخلطري واألعمال القتالية خالل الفترة املمتدة 
قترفها املسلحون نسان والقانون الدويل اإلنساين، إانتهاكات صارخة حلقوق اإل
  .وأفراد األمن من كال الطرفني

  
                                                

 ٥٦ والذي نشر باجلريدة الرمسية بالعدد     ٢٠٠٥ لسنة   ٨ مبوجب قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطيين رقم          ٢
، فقد أعطيت معظم الصالحيات اإلدارية واإلشرافية إىل جلنة الضباط،  وهي جلنة مكونة ٢٠٠٥،/٢٨/٦بتاريخ 
ئد العام، نائب رئيس املخابرات العامة، ومدير عام األمن الداخلي، وقادة األجهزة األمنيـة األخـرى،                من القا 

 للعـام  ٢٨٥وقد صدر القرار الرئاسي رقـم    .  ولديهم صالحيات كبرية تتعلق بإدارة األجهزة األمنية املختلفة       
نية حيث مت تسمية الضباط      بشأن تشكيل أول جلنة ضباط لقوى األمن الفلسطي        ١١/٥/٢٠٠٦ بتاريخ   ٢٠٠٦

. العشرة الذين تتشكل منهم هذه اللجنة، ومل يشرك القانون وزير الداخلية يف أي من صالحيات جلنة الـضباط              
، ٢٠٠٨راجع دليل اخلدمة يف قوى األمن الفلسطيين، املستشار القانوين عبد الفتاح الربعي، الطبعة األوىل لعام    (
  ).٣٤. ص
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 سيطرت حركة محاس على قطاع غزة بعد أن ٢٠٠٧ حزيران ١٤يف . ٦
 سيطرا على مقار -اجلناح العسكري للحركة-" القسام"أحكمت كتائب 
 تملرافق العامة ومبىن السرايا، مقر الرئيس الفلسطيين، وفرضاألجهزة األمنية وا

سيطرا على القطاع بالقوة كسلطة أمر واقع، باستخدام قوة السالح، األمر 
  .١٩٩٤عام يف الالذي مل تشهد له السلطة الوطنية الفلسطينية مثيال منذ قيامها 

  
لة رئيس وزراء    أصدر الرئيس الفلسطيين مرسوماً بإقا     ٢٠٠٧ حزيران   ١٤يف  . ٧

وفقـاً للقـانون    حكومة الوحدة الوطنية السيد إمساعيل هنية استناداً لصالحياته         
، وأصدر مرسوماً بإعالن حالة الطوارئ يف مجيع أراضـي          ٣األساسي الفلسطيين 

 تال ذلك إصدار رئيس السلطة الوطنية الفلـسطينية         ،٤السلطة الوطنية الفلسطينية  
مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة إلنفاذ أنظمة      نها  ، م عددا من املراسيم الرئاسية   
 بتشكيل  ٢٠٠٧ حزيران   ١٧ بتاريخ   خراً أ ، ومرسوماً ٥وتعليمات حالة الطوارئ  

" احلكومة املقالـة  "يف حني استمرت    . ٦جملس الوزراء برئاسة السيد سالم فياض     
مبن تبقى منها من وزراء تابعني حلركة محاس، بالسيطرة على قطاع غزة خـالل      

 كمـا بقيـت   راءها عن العمل يف الضفة الغربية،   الطوارئ، بينما توقف وز   فترة  
حكومة إنفاذ الطوارئ اليت شكلها الرئيس، تعمـل حـىت تـاريخ اسـتقالتها              

                                                
الصادر يف . ٧١العدد . الوقائع الفلسطينية.  بشأن اختيار وتكليف رئيس الوزراء٢٠٠٧لسنة ) ٨(مرسوم رقم ٣
٩/٨/٢٠٠٧.  
العـدد الـصادر يف     . الوقـائع الفلـسطينية   .  بشأن إعالن حالة الطـوارئ     ٢٠٠٧لسنة  ) ٩( مرسوم رقم    ٤
٩/٨/٢٠٠٧.  
الوقائع .  حالة الطوارئ بشأن تشكيل احلكومة املكلفة بتنفيذ أنظمة وتعليمات   ٢٠٠٧لسنة  ) ١٠(مرسوم رقم   ٥

  .٩/٨/٢٠٠٧الصادر يف . ٧١العدد . الفلسطينية
الـصادر يف  . ٧١العـدد   . الوقائع الفلسطينية .  بشأن تشكيل جملس الوزراء    ٢٠٠٧لسنة  ) ١٣(مرسوم رقم   ٦
٩/٨/٢٠٠٧.  
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 ١٠

وقد شهدت هذه احلكومة بعض التعديالت عليها لتوسيعها،        . ٧ ١٣/٧/٢٠٠٧
   .٨ ١٣/٧/٢٠٠٧ و ١٩/٦/٢٠٠٧بتاريخ 

  
 الرئيس الفلسطيين بإعادة تكليف السيد سـالم      بعد انتهاء حالة الطوارئ قام    . ٨

ة بتـسيري  ـفياض بتشكيل حكومة جديدة، على أن تستمر حكومتـه الـسابق    
، وقد تقدم رئيس الوزراء املكلف بكتاب خطـي لرئاسـة الـس             ٩األعمال

التشريعي بطلب عرض حكومته وبرناجمها لنيل ثقة الس، واستجابت رئاسـة           
، لكن مل ٢٠٠٧/ ٢٢/٧قد جلسة خبصوص ذلك يف الس لذلك، ودعت إىل ع

 فقد استمرت حكومـة سـالم       ، وعليه  القانوين لعقد اجللسة،   يتوفر هلا النصاب  
  .  فياض املشكلة يف مرحلة إنفاذ الطوارئ تعمل كحكومة تسيري أعمال

  
لقد شكلت أحداث االقتتال الداخلي اليت شهدا مناطق السلطة الوطنية 

، منعطفاً خطرياً يف الصراع الداخلي، ٢٠٠٧عام ال  منرانالفلسطينية خالل حزي
حيث اارت معها منظومة القيم واستبيح الدم الفلسطيين، وتعرضت حقوق 

ين مثيال يف اإلنسان الفلسطيين النتهاكات جسيمة مل يشهد هلا اتمع الفلسطي
حق ت بوجه خاص باحلق يف احلياة والسالمة البدنية والسابق، وعلى حنو مس

اجلرحى واملرضى باحلماية وتلقي العالج، وأعمال اختطاف واعتقال خارج 
 شخصاً على )١٦١( إىل مقتل اهليئة  هذا الصدد يشري توثيقويف. نطاق القانون

كما أظهرت عمليات الرصد والتوثيق وقوع أعمال قتل .خلفية تلك األحداث
، ع بشرية واستخدامهم كدروخارج نطاق القانون، واستهداف املدنيني

ووقعت ،  كاألماكن السكنية يف العمليات القتالية،واستخدام املنشآت املدنية
أعمال اعتداء على املمتلكات العامة واخلاصة، وأصاب الشلل املؤسسات 

ويف هذا الصدد رصدت . احلكومية وخمتلف نواحي احلياة خصوصاً يف قطاع غزة
                                                

 مرسوم بشأن قبول استقالة رئيس الوزراء، الصادر عـن رئـيس الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية بتـاريخ                ٧
  .مت احلصول عليه من مكتب الرئيس). غري منشور يف الوقائع الفلسطينية(، ١٣/٧/٢٠٠٧

. ٧١العدد  . الوقائع الفلسطينية .  بشأن تعديل مرسوم تشكيل جملس الوزراء      ٢٠٠٧لسنة  ) ١٥( مرسوم رقم    ٨
ائع الوق.  بشأن تعديل مرسوم تشكيل جملس الوزراء٢٠٠٧لسنة ) ٢٩(ومرسوم رقم . ٩/٨/٢٠٠٧الصادر يف 
  .١٣/٩/٢٠٠٧الصادر يف . ٧٣العدد . الفلسطينية

 كتاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إىل السيد سالم فيـاض بتـشكيل حكومـة جديـدة، املـؤرخ يف           ٩
  .مت احلصول عليه من مكتب الرئيس. ١٣/٧/٢٠٠٧
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 ١١

لية والسيارات وإعاقة عمل سيارات  العديد من االعتداءات على املنازل األهاهليئة
 من نع بعض املوظفني العموميني كما ماملستشفيات،اإلسعاف واستباحة حرمة 

االلتحاق بعملهم بتهديدات من بعض اموعات املسلحة، وتعرضت حرية الرأي 
والتعبري واحلريات اإلعالمية وحق املواطنني يف التجمع السلمي للعديد من 

بشكل جلي يف االعتداء على املؤسسات اإلعالمية االنتهاكات، برزت 
  .  والصحفية

  
تشكل االنتهاكات اليت ارتكبتها اموعات املسلحة املتقاتلة خـالل مرحلـة           

       بقواعـد    صرحياً اًاالقتتال الداخلي، ومن كال الطرفني انتهاكات جسيمة، ومس 
ة التفاقيات جنيف   وأحكام القانون الدويل اإلنساين، خاصة املادة املشتركة الثالث       

 والربتوكول الثاين امللحق باتفاقيات جنيف الذي ينطبق على         ١٩٤٩الرابعة للعام   
 كما تشكل االنتهاكات اليت مت      ،املناطق اليت تقع فيها نزاعات مسلحة غري دولية       

رصدها يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، انتهاكا للمواثيق الدولية اخلاصـة           
ضمان احلقوق واحلريات العامة اليت كفلها القانون األساسي        حبقوق اإلنسان، ول  
قد نصت قواعد القانون الدويل      ل .حال إنفاذ أحكام الطوارئ   الفلسطيين حىت يف    

اإلنساين املنطبق على محاية مجيع األشخاص الذين ال يشتركون بصورة مباشرة،           
حريتهم أو مل    سواء قيدت    –أو الذين يكفون عن االشتراك يف األعمال العدائية         

 حقهم يف احترام أشخاصهم وشرفهم ومعتقدام وممارستهم لـشعائرهم          -تقيد
 ومع ذلك، فقد رصـدت    . ١٠الدينية، وحظر القانون سلب احلياة من أي منهم       

                                                
لية فإنه جلميع األشـخاص  وفقا لقواعد القانون الدويل اإلنساين املنطبق يف أوقات الرتاعات املسلحة غري الدو         ١٠

الذين ال يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن االشتراك يف األعمال العدائية، سواء قيدت حريتهم أو مل      
تقيد، احلق يف أن حيترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقدام وممارسام وشعائرهم الدينية، وجيب أن يعاملوا يف مجيع                

 وحيظر األمر سلب احلياة من أي منهم، ويعد االعتـداء         نوع من أنواع التمييز   نية دون أي    األحوال معاملة إنسا  
البدنية والعقلية وال سيما القتل واملعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه ى حياة األشخاص وصحتهم وسالمتهم عل

تقبالً، ويف كـل     ومس أو أية صورة من صور العقوبات البدنية املوجهة ضد األشخاص املشار إليهم حمظورا حاال             
كما يعد االختطاف وأخذ الرهائن جرمية تعاقب عليها كافة القوانني الوطنية، وتعرف بأا قيـام               زمان ومكان،   

شخص بالقبض على شخص آخر واحتجازه والتهديد بقتله أو ايذائه، أو االستمرار يف احتجازه من أجل إكراه                 
 أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو جمموعة من األشخاص،  طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية،        

ويفرض الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق  .  على القيام بفعل معني كشرط صريح أو ضمين لإلفراج عن الرهينة          
 م الربوتوكول اإلضـايف امللحـق       ٤املادة  (على األطراف املتنازعة عدم أخذ الرهائن ألي غرض ويف أي وقت            

  .)١٩٤٩نيف األربعة للعام باتفاقيات ج
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 ١٢

 حاالت عديدة مت فيها االعتداء على حياة املواطنني املدنيني من مسلحني من اهليئة
  .١١كال الطرفني املتقاتلني

  
-٩قانون األساسي املعدل يف الباب الثاين منه وحتديداً يف املواد من            نص ال كما و 
 على ضمان احلقوق واحلريات العامة للفلسطينيني، خصوصاً احلق يف احلياة           ١٩

ومنع االعتقال التعسفي ومنع التعذيب واإلكراه النفسي والبدين وعدم املـساس           
ألماكن املخصـصة  باحلريات الشخصية وعدم جواز احتجاز األشخاص يف غري ا  

أما من ناحية التشريعات العقابية السارية املفعول يف فلسطني، تعترب         . لذلك قانوناً 
أعمال القتل واإليذاء واالعتداء على األفراد واملمتلكات وأعمـال االختطـاف           

 ،إنسانية والتعذيب ة والال ــواالحتجاز بصورة خمالفة للقانون واألعمال القاسي     
ترقى إىل مستوى اجلنايات اخلطرية سواء ارتكبـت مـن           تشكل جرائم    أعماالً

  . مدنيني أو عسكريني
  

 ألحكام القانون األساسي الـيت وضـعت         كما تشكل هذه االنتهاكات خرقاً    
         ا حتت  لضمان محاية احلقوق واحلريات، وهي جرائم يبقى املسئولون عن ارتكا

لصعيد الوطين نائية على اض مرتكبيها للمالحقة اجلويعر .طائلة املسؤولية القانونية
ين، والوالية   وفق آليات إنفاذ القانون الدويل اإلنسا      أيضاًو بل   ، فحسب والدويل

  .اجلنائية الدولية
  
  
  
  

                                                
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ) ٣(أما على صعيد القانون الدويل حلقوق اإلنسان، فقد نصت املادة   ١١
ال جيوز القبض على أي إنـسان أو  (على ) ٩(، ونصت املادة )لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمة شخصه    (

كما نص العهـد    ....). لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري        (على  ) ١٩(، واملادة   )حجزه أو نفيه تعسفاً   
علـى أن   ) ٥(، وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف املادة        )٦(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف املادة        

  ).ياته تعسفاًاحلق يف احلياة حق مالزم لإلنسان، وعلى القانون أن حيمي هذا احلق، وال جيوز حرمان أحد من ح(
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 ١٣

  : الوضع القانوين حلالة الطوارئ: ثالثاً
  

 حالة الطوارئ ٢٠٠٧ حزيران ١٤أعلن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 
 حيث امتدت فترة الطوارئ ،ية مبوجب مرسوم رئاسييف مجيع األراضي الفلسطين

، وقد حددت املادة األوىل من املرسوم النطاق ١٣/٧/٢٠٠٧ إىل ١٤/٦من 
كما قام الرئيس . ١٢اجلغرايف حلالة الطوارئ وسببها وهدفها ومدا الزمنية
  .بتشكيل حكومة إنفاذ الطوارئ برئاسة السيد سالم فياض

  
ق اإلنسان والقانون األساسي املعدل للسلطة نظمت املواثيق الدولية حلقو

الفلسطينية األحكام اخلاصة يف حال إعالن حالة الطوارئ باعتبارها حالة 
استثنائية مؤقتة تعلن يف ظروف طارئة، وضمن ضوابط ومعايري حيددها قرار أو 
مرسوم اإلعالن، حبيث ال تفرض قيود على حقوق اإلنسان وحرياته إال بالقدر 

ووفقاً للمادة الرابعة من العهد الدويل للحقوق املدنية . ١٣ حالة الطوارئاملعلن يف
، فإنه ال ١٩٦٦عام الوالسياسية الصادر عن اجلمعية العمومية لألمم املتحدة يف 

جيوز املساس ببعض احلقوق أو تعليقها يف مجيع األحوال، حىت يف  الظروف 
التعذيب أو املعاملة القاسية و منع  مثل حالة الطوارئ كاحلق يف احلياة أاالستثنائية

 أو املهينة أو منع  السجن لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي، كما أنه ال يةنسانأو الالإ
جيوز أن يدان أي فرد بأية جرمية مل تكن وقت ارتكاا تشكل جرمية، وال جيوز 

د  وال بفرض أية عقوبة اش،تطبيق القانون اجلنائي الوطين أو الدويل بأثر رجعي
                                                

إعالن حالة الطوارئ يف مجيع أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب "من املرسوم ما يلي ) ١( جاء يف املادة ١٢
احلرب اإلجرامية يف قطاع غزة، واالستيالء على مقار أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، واالنقالب العسكري              

ن القانون على الشرعية الفلسطينية دف حتقيق األمن واالسـتقرار          والعصيان املسلح من املليشيات اخلارجة ع     
  ".ومحاية املؤسسات الشرعية الفلسطينية وملدة ثالثني يوماً

يف حاالت الطوارئ . ١"حلقوق املدنية والسياسية على أنه  اخلاص با  لقد نصت املادة الرابعة من العهد الدويل١٣
ملعلن عن قيامها رمسياً، جيوز للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق االستثنائية اليت دد حياة األمة، وا   

احلدود اليت يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املترتبة عليها مبقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه   
ئها على متييز يكون مربره الوحيـد  التدابري لاللتزامات األخرى املترتبة عليها مبقتضى القانون الدويل وعدم انطوا   

، ٦ ال جييز هذا النص أي خمالفة ألحكام املـواد  .٢. هو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي 
  ".١٨، ١٦، ١٥، ١١واملواد )  ٢، ١ ( الفقرتني٨، ٧
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 ١٤

 وال جيوز ،من تلك اليت كانت سارية املفعول يف الوقت الذي ارتكبت فيه اجلرمية
  .التعرض للحق حبرية الدين والفكر

  
أما القانون األساسي الفلسطيين، فقد نظم حالة الطوارئ يف الباب السابع، يف 

، حيث وضعت تلك املواد بعض الضوابط واألسس )١١٤ - ١١٠(املواد من 
زمنية اليت تكفل منع التوسع سواء بالنسبة للحاالت اليت ميكن فيها املوضوعية وال

إعالن حالة الطوارئ أو املدة الزمنية هلا أو اهلدف من إعالا أو متديدها، 
باإلضافة إىل تأكيد حق الس التشريعي يف مراجعة اإلجراءات والتدابري املتخذة 

حلقوق واحلريات األساسية فيها كلياً أو جزئياً، وتأكيد عدم جواز تقييد ا
 وعدم جواز حلّ الس التشريعي أو تعطيله خالل فترة حالة الطوارئ باملطلق،

ويف هذا اإلطار ال جيوز . أو تعليق أحكام الباب السابع املتعلق حبالة الطوارئ
إعالن حالة الطوارئ إال عند وجود ديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو 

سي ملدة ال تزيد عن ثالثني وث كارثة طبيعية مبرسوم رئاعصيان مسلح أو حد
، وبأنه ال جيوز فرض قيود على احلقوق واحلريات األساسية إال بالقدر ١٤يوماً

، إضافة إىل أنه ١٥الضروري لتحقيق اهلدف املُعلن يف مرسوم إعالن حالة الطوارئ
نيا اليت جيب إخضاع أي اعتقال ينتج عن إعالن حالة الطوارئ للمتطلبات الد

راجع من قبل تضمن أن أي توقيف يتم مبقتضى مرسوم إعالن حالة الطوارئ ي
النائب العام أو احملكمة املختصة خالل مدة ال تتجاوز مخسة عشر يوماً من تاريخ 

  .١٦التوقيف، وبأنه حيق للموقوف أن يوكل حمامياً خيتاره 
  

وم إعالن حالة  باالستناد إىل مرس،صدر عن الرئيس خالل مرحلة الطوارئ
 مراسيم رئاسية وقرار واحد تعلقت بتشكيل حكومة إنفاذ ،)١٠(الطوارئ 

الطوارئ، وبتعليق مواد يف القانون األساسي، ومبراجعة تراخيص اجلمعيات، 
وحبظر املليشيات املسلحة والتشكيالت العسكرية وشبه العسكرية، وبتوسيع 

                                                
وز متديد حالة الطوارئ ملدة جي( من الباب السابع من القانون األساسي املعدل على ٢فقرة ) ١١٠( تنص املادة ١٤

  ).ثالثني يوماً أخرى بعد موافقة الس التشريعي الفلسطيين بأغلبية ثلثي أعضائه
  .من الباب السابع من القانون األساسي املعدل) ١١١( املادة ١٥
  .من الباب السابع من القانون األساسي املعدل) ١١٢( املادة ١٦
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 ١٥

 قطاع غزة من الضرائب اختصاص القضاء العسكري، وبإعفاء املواطنني يف
  . ١٧والرسوم 

  
وقد لوحظ أنه مل يصدر عن الرئيس خالل مرحلة الطوارئ أي قرار أو مرسوم 
يعلق صراحة أحكام أو مواد معينة يف القوانني العادية بتسميتها بصورة مباشرة، 
وعليه ظلت القوانني الفلسطينية مجيعها سارية املفعول بصورا قبل إعالن حالة 

، باستثناء ما تعارض منها مع أحكام الباب السابع من القانون األساسي الطوارئ
املعدل بصورة ضمنية، وحتديداً فيما يتعلق بأعمال االعتقال والتوقيف اليت تنتج 

وليس كل أعمال االعتقال والقبض على األشخاص -عن إعالن حالة الطوارئ 
 ١٥خالل مدة أقصاها  واليت أصبحت ختضع ملراجعة النائب العام -االعتيادية

 ساعة وفقاً لقانون ٢٤يوماً من تاريخ التوقيف، وليس خالل مدة أقصاها 
 فيما انطوت بعض املراسيم الصادرة ءات اجلزائية يف األوضاع العادية،اإلجرا

خالل مرحلة الطوارئ على خطورة فيما يتعلق حبماية حق اإلنسان يف التقاضي 
و ما تضمنه املرسوم اخلاص بتوسيع صالحيات وحماكمته أمام قاضيه الطبيعي، وه

القضاء العسكري والنيابة العسكرية على حساب القضاء النظامي والنيابة العامة 
وعلى الرغم من أن مصادر الرئاسة الفلسطينية أكدت جتميد العمل ذا . املدنية

 أنه مل املرسوم بعد املعارضة الشديدة لصدوره من اجلهات احلقوقية والقانونية، إال
يصدر عن الرئيس أي مرسوم صريح باإللغاء أو التجميد، وهو ما انعكس يف 

                                                
 بشأن تشكيل احلكومة املكلفة بتنفيذ أنظمـة        ٢٠٠٧لسنة  ) ١٠(م رقم   مرسو:  املراسيم والقرار هي التالية    ١٧

) ٦٧، ٦٦، ٦٥( بشأن تعليق العمل بأحكام املواد ٢٠٠٧لسنة ) ١١(وتعليمات حالة الطوارئ، ومرسوم رقم      
مـن  ) ٧٩( بشأن تعليق العمل بأحكام املـواد    ٢٠٠٧لسنة  ) ١٢(من القانون األساسي املعدل، ومرسوم رقم       

) ١٥( بشأن تشكيل جملس الوزراء، ومرسوم رقـم  ٢٠٠٧لسنة ) ١٣(ساسي املعدل، ومرسوم رقم   القانون األ 
 بشأن منح وزير الداخلية سلطة      ٢٠٠٧لسنة  ) ١٦(بشأن تعديل مرسوم تشكيل جملس الوزراء، ومرسوم رقم         

حة  بشأن حظر كافـة امليلـشيات املـسل        ٢٠٠٧لسنة  ) ١٧(مراجعة مجيع تراخيص اجلمعيات، ومرسوم رقم       
 بـشأن إعفـاء   ٢٠٠٧لسنة ) ١٨(والتشكيالت العسكرية أو شبه العسكرية اياً كانت تابعيتها، ومرسوم رقم  

 بشأن اختصاص القضاء ٢٠٠٧لسنة ) ٢٨(املواطنني يف احملافظات اجلنوبية من الضرائب والرسوم، ومرسوم رقم 
رسوم تشكيل جملس الـوزراء،      بشأن تعديل م   ٢٠٠٧لسنة  ) ٢٩(العسكري يف حالة الطوارئ، ومرسوم رقم       

وقد نشرت .  بشأن اعتبار القوة التنفيذية ومليشيات محاس خارجة عن القانون     ٢٠٠٧لسنة  ) ٢٥٧(وقرار رقم   
  . من الوقائع الفلسطينية٧٣، ٧١مجيعها يف العددين 
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 ١٦

الناحية العملية من قيام بعض األجهزة األمنية بتوقيف أشخاص مدنيني على ذمة 
  .  جهات قضائية عسكرية

  
كما صدرت بعض املراسيم اليت تنطبق على منطقة جغرافية دون األخرى على 

ارئ مشلت مجيع أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية كما الرغم من أن حالة الطو
هو احلال بالنسبة للمرسوم الرئاسي بإعفاء بعض املواطنني من الرسوم والضرائب 

كما . واطنني يف الضفة الغربيةدون أن يشمل اإلعفاء امل) وهم سكان قطاع غزة(
وجتاوزت ت بعض املراسيم حبرية تشكيل اجلمعيات وحق املواطنني بالتجمع مس

القدر الضروري لتقييد احلقوق واحلريات لتحقيق اهلدف املعلن يف حالة 
الطوارئ، كما هو احلال بالنسبة للمرسوم اخلاص مبنح وزير الداخلية سلطة 

ولعل أخطر ما تضمنه هذا املرسوم . مراجعة مجيع تراخيص اجلمعيات واهليئات
د القانوين لتلك اجلمعيات بالوجوإلنسان بتشكيل اجلمعيات هو املس على حق ا

واهليئات، فباإلضافة إىل الطلب من كافة اجلمعيات تقدمي طلبات جديدة إلعادة 
من ذلك املرسوم، بعد أن كان قانون اجلمعيات ) ٣(ترخيصها وفقا للمادة 

  يتحدث عن نظام التسجيل األقل تقييدا٢٠٠٠ًاخلريية واهليئات األهلية لسنة 
وبالرغم من أنه مل يتم العمل ذا . ١٨ظام الترخيصن نحلرية تشكيل اجلمعيات م

  .  إلغائه بشكل صريحمل يتم أيضاًالل فترة إنفاذ الطوارئ، إال أنه املرسوم خ
  

كما لوحظ أيضاً صدور أكثر من مرسوم أو قرار حول حالة معينة خالل مرحلة 
ابقيه، إعالن الطوارئ وما بعد انتهاء مرحلة الطوارئ دون أن يلغي أي منها س

األمر الذي خلق تفسريات عديدة حول الغاية املقصودة منها، وهل تنطوي على 
متييز أو على أبعاد سياسية أكثر مما حتتاجه الظروف الطارئة الداخلية، ومثال ذلك 

 بشأن اعتبار القوة التنفيذية ومليشيات ١٦/٦/٢٠٠٧صدور قرار رئاسي بتاريخ 
 إىل إصدار مرسوم رئاسي جديد بتاريخ نيةًمحاس خارجة عن القانون، والعودة ثا

 بشأن حظر كافة املليشيات املسلحة والتشكيالت العسكرية أو ٢٦/٦/٢٠٠٧
 بعد انتهاء ١٢/٨/٢٠٠٧شبه العسكرية أياً كانت تابعيتها، والعودة ثالثاً بتاريخ 

                                                
 .)١٣/٧/٢٠٠٧ – ١٤/٦(االعتداء على اجلمعيات اخلريية خالل حالة الطوارئ :  للمزيد من اإلطالع أنظر١٨

  ).٥٥( سلسلة تقارير خاصة .فلسطينية املستقلة حلقوق املواطناهليئة ال
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من القانون األساسي إىل إصدار قرار ) ٤٣( للمادة حالة الطوارئ واستناداً
  .١٩بشأن حظر القوة التنفيذية ومليشيات محاس اخلارجة على القانونبقانون 

  
أما على صعيد املمارسات العملية، خاصة ممارسات األجهزة األمنية املختلفة، فقد 

 وبصورة ،تأثرت بعض احلقوق واحلريات خالل مرحلة إعالن حالة الطوارئ
ت  مساكاتجتاوزت ضرورات تلك احلالة، وتعرض العديد من األشخاص النته

بسالمتهم الشخصية وحبقهم يف األمن الشخصي وعدم التعرض لالعتداء أو 
لإلنسانية، وبالتمتع بإجراءات قانونية عادلة عند التعذيب أو املعاملة القاسية أو ا

  .٢٠اعتقاهلم أو تفتيشهم أو توقيفهم أو بعرضهم على اجلهات القضائية املختصة 
  

 خالل مرحلة الطوارئ، والتدابري املتخذة خالهلا،  أن املراسيم الصادرةاهليئةترى 
كان من املفترض أن تنتهي وتتوقف بانتهاء حالة الطوارئ احملددة بثالثني يوماً من 

نطوى انتهاء حالة الطوارئ، خصوصاً ما اإعالا، وأن ال متتد يف التطبيق ملا بعد 
سوم ترخيص  كمرمنها على مساس حبقوق اإلنسان وحرياته العامة والفردية

. اختصاص القضاء العسكري، حيث مل يتم إلغاؤمها صراحةتوسيع اجلمعيات و
صورا قبل  ال بد من العودة للعمل بالقوانني والتشريعات ب،ومن جهة أخرى

 إعادة العمل جبميع مواد القانون األساسي خصوصاًإعالن حالة الطوارئ، 
هات الرمسية واألجهزة األمنية كما أنه كان من الضروري أيضا التزام اجل. املعدل

باحترام القوانني، خصوصاً القانون األساسي وقانون اإلجراءات اجلزائية، وعدم 
 حالة الطوارئ، مبا يف ذلك وضع حدتربيرها باألوضاع اليت كانت قائمة خالل 

  .جلميع املمارسات اخلاطئة اليت تشكل خمالفة للقوانني وتنتهك حقوق اإلنسان
  
  
  
  

                                                
  .١٣/٩/٢٠٠٧الصادر يف . ٧٣العدد . الوقائع الفلسطينية. ٢٠٠٧لسنة ) ٤( القرار بقانون رقم ١٩
االعتقاالت يف الضفة الغربية يف أعقاب اإلعالن عن حالـة الطـوارئ بتـاريخ              :  للمزيد من اإلطالع أنظر    ٢٠
  ).٥٤(سلسلة تقارير خاصة . اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن. ١٤/٦/٢٠٠٧
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 ١٨

سطينية، والـسلطة القائمـة يف       مسؤولية السلطة الوطنية الفل    :رابعاً
  :٢٠٠٧غزة بعد منتصف حزيران قطاع 

  
  :مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية. ١ 

 سالم فياض، رئيس وزراء حكومة إنفـاذ        سيد قدم ال  ،٢٠٠٧ متوز   ١٣بتاريخ  
ومة أحكام الطوارئ استقالة حكومته، ليكلفه الرئيس حممود عباس بتشكيل حك         

جديدة، على أن تبقى احلكومة املستقيلة بتسيري األعمال إىل حني عرض احلكومة          
 لعدم انعقاد الس التـشريعي      ونظراً. اجلديدة على الس التشريعي لنيل الثقة     

 ٢٠٠٧ملها طوال عام وتعطل عمله، فقد ظلت حكومة تسيري األعمال تزاول ع        
  .يف انتظار اجتماع الس التشريعي

  
 على أنه عنـد     ٣فقرة  ) ٧٨(القانون األساسي الفلسطيين وبالتحديد املادة       ينص

 باعتبارهم  انتهاء والية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، ميارسون أعماهلم مؤقتاً        
حكومة تسيري أعمال وال جيوز هلم أن يتخذوا من القرارات إال مـا هـو الزم                

استمرار مع  و. ومة اجلديدة وضروري لتسيري األعمال التنفيذية حلني تشكيل احلك      
يرتكز علـى    أن مفهوم تسيري األعمال      اهليئةعمل حكومة تسيري األعمال، ترى      

 وحيـث أن    .مبدأ دميومة املرافق العامة وضرورة استمرارها يف خدمة املواطنني        
 أمامـه،   مـسؤولة تلك احلكومة مل تنل الثقة من الس التشريعي، فهي ليست           

ألعمال تعمل دون وجود آليـات رقابـة وحماسـبة          وعليه فإن حكومة تسيري ا    
  . أمام الرئيسورية للحكومة باستثناء مسئوليتهاومساءلة دست

  
أما من ناحية مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية يف متابعة وصـيانة حقـوق             

أن اهليئـة  اإلنسان يف قطاع غزة بعد سيطرة حركة محاس على القطاع، تـرى         
أ من األراضي الفلسطينية، إضافة إىل سريان  مجيـع        قطاع غزة هو جزء ال يتجز     

 التشريعات الصادرة عن الس التشريعي على قطاع غـزة والـضفة الغربيـة            
  :على ضرورة ما يلياهليئة ومن هنا تؤكد . باعتبارها وحدة جغرافية واحدة

 املسؤولية   حتمل أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية وبشكل صريح باستمرار        .١
 .اطنني الفلسطينيني يف القطاععن املو
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العمل على تكثيف جهودها السياسية والدبلوماسية لرفع احلصار اإلسـرائيلي      .٢
عن قطاع غزة ورفع املعاناة اليومية عن املواطن الفلسطيين يف القطاع عرب خماطبة             

 اتفاقيـة جنيـف      على  ومطالبة الدول األطراف السامية املتعاقدة     ،اتمع الدويل 
مل مسؤولياا القانونية والعمل على اختاذ خطوات عمليـة وسـريعة           الرابعة حت 

  .  حلماية حقوق اإلنسان للمواطن الفلسطيين بالقطاع
  
  :مسؤولية السلطة القائمة يف قطاع غزة. ٢

 واملكونة مـن وزراء حركـة محـاس    ،استمرت احلكومة املقالة يف قطاع غزة     
 بالعمل على ،ال السيد إمساعيل هنيةبرئاسة رئيس الوزراء املقاملقيمني يف القطاع    

 من خالل قيامها بـإجراءات إداريـة        ،إدارة شؤون القطاع كسلطة أمر واقع     
  .وتدابري أمنية من أجل تعزيز سيطرا الكاملة على مجيع مناحي احلياة يف القطاع

  
فقد قامت السلطة القائمة يف قطاع غزة كسلطة أمر واقع بإنشاء عـدد مـن               

دمج القوة وزة اإلدارية اجلديدة، إضافة إىل تشكيل أجهزة أمنية الوزارات واألجه
التنفيذية يف جهاز الشرطة الفلسطينية، وتشكيل جملس أعلى للشرطة يف القطاع           
يتوىل مهمة تسيري عمل إدارات الشرطة جبميع أقسامها، دون االستناد إىل قانون            

استحداث نيابة عامة    كذلك متّ . ٢٠٠٥لعام  لاخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية      
جديدة وتشكيل جملس عدل أعلى بشكل مستقل عن جملس القـضاء األعلـى          

ن تلك اإلجراءات   كما أ . ألصيل بالنسبة للجهاز القضائي   صاحب االختصاص ا  
سـلطة األمـر   "، األمر الذي ميكن أن نطلق عليه       جديداً والتدابري خلقت واقعاً  

يف جمـال    ة عما حيدث يف القطاع    ، حبيث يلقي عليها مسؤوليات قانوني     "الواقع
ومن هنا تؤكد . من قبل أجهزا اإلدارية واألمنيةمنظومة حقوق اإلنسان احترام 
ضرورة حتمل السلطة القائمة يف قطاع غزة مسؤولياا القانونية يف احترام            اهليئة

 ضـمن القـوانني     ة للمواطن الفلسطيين يف قطاع غزة     احلقوق واحلريات العام  
  . ملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان وباالستناد إىل ا،الوطنيةوالتشريعات 

  
 عن محايـة حقـوق اإلنـسان       مسؤولة أن األطراف املختلفة تبقى      اهليئةوترى  

واحلريات العامة والفردية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وعـن تقـدمي            
والقـضائية،  اخلدمات للمواطنني، وعن استمرار عمل املرافق واملؤسسات املدنية  
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 كما تتحمل مجيع األطراف     القوانني الفلسطينية املعمول ا،   وعن احترام وتطبيق    
اليت قد متس تلك احلقوق واحلريات سواًء وقعـت  واملسؤولية عن أي انتهاكات     

من أجهزا األمنية أو املدنية، وذلك يف إطار القانون األساسي املعدل الذي كفل       
  .، ويف إطار املواثيق الدولية حلقوق اإلنسانمحاية تلك احلقوق واحلريات

 
 يف منـاطق    ٢٠٠٧أن واقع احلقوق واحلريات خالل العـام        اهليئة  وتستخلص  

، وتزايداً يف مستوى االنتهاكات     السلطة الوطنية الفلسطينية، شهد تراجعاً كبرياً     
اليت وقعت عليها، واليت ال ميكن ألي طرف التنصل من مسؤوليته جتاهها، سواًء             

 اهليئةوترى  . السلطة املتمثلة بالرئيس وحكومته أو السلطة القائمة يف قطاع غزة         
أن مسؤولية كل طرف ترتسم وتتحد يف حدود مسؤوليته عن األجهزة األمنيـة             
واملدنية ومسؤولياا يف محاية حقوق اإلنسان واحلريات العامة والفردية للمواطن          

لنظر عن الشخص الذي وقع عليـه        كانت جهة االنتهاك وبغض ا     الفلسطيين أياً 
  . ٢١االنتهاك

  
  

 أثر االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان على أداء :خامساً
  :٢٢ ٢٠٠٧السلطة الوطنية الفلسطينية يف العام 

  
 األقسى على الفلسطينيني جراء ممارسات االحتالل اإلسرائيلي        ٢٠٠٧يعترب العام   

 .٢٣ألراضي الفلسطينية احملتلة   يف ا  واستمراره يف انتهاك حقوق الشعب الفلسطيين     
                                                

 يف منـاطق  ٢٠٠٧  ملزيد من التفاصيل حول أبرز االنتهاكات اليت وقعت على احلقوق واحلريات خالل عام       ٢١
  .السلطة الوطنية الفلسطينية، أنظر الباب الثاين من هذا التقرير

أثر االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان الفلسطيين خالل "لتقرير اخلاص بـ ا: للمزيد حول املوضوع أنظر ٢٢
اهليئة املستقلة : رام اهللا(، " على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية يف محاية حقوق املواطن الفلسطيين  ٢٠٠٧العام  

  ).٢٠٠٨حلقوق اإلنسان، آذار 
 واتفاقية جنيف الرابعة بـشأن محايـة   ١٩٠٧ة الهاي لعام  تنطبق أحكام القانون الدويل اإلنساين ممثال بأنظم  ٢٣

 على األراضي الفلسطينية احملتلة، حيث ختضع األراضي الفلسطينية ١٩٤٩السكان املدنيني يف وقت احلرب للعام 
الحتالل عسكري متواصل من قبل إسرائيل منذ العام ) قطاع غزة والضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية    (احملتلة  
١٩٦٧.  
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 الذي صادف الذكرى األربعني لالحـتالل اإلسـرائيلي   ٢٠٠٧فقد شهد العام  
لقطاع غزة والضفة الغربية مبا فيها القدس العربية،  قيـام قـوات االحـتالل               
اإلسرائيلي بتشديد إجراءات احلصار اخلانق الذي فرض على الـضفة الغربيـة            

 كما واصلت قوات    بر الذي تربطه مع العامل اخلارجي،     اوقطاع غزة وإغالق املع   
االحتالل اإلسرائيلي االستخدام املفرط للقوة املسلحة، وقامت بتدمري املمتلكات         

ترافق ذلك  . العامة واخلاصة، ومدامهة املنازل السكنية واعتقال سكاا وترويعهم       
 اخلارجي من   مع استمرار قوات االحتالل يف عزل قطاع غزة بالكامل عن حميطه          

خالل إحكام السيطرة الفعلية واملباشرة على معابره احلدودية والتجارية وإغالقها          
وواصلت تلك القوات فرض إجراءات حصار خانقة على الضفة الغربية . بالكامل

 عن االستمرار يف ويد     وحتويلها إىل كانتونات معزولة عن بعضها البعض، فضالً       
مل عن حميطها اجلغرايف، واالستمرار يف أعمال بنـاء         القدس احملتلة، وعزهلا بالكا   
واصلت تيطاين داخل أراضي الضفة الغربية، كذلك،       اجلدار العازل والتوسع االس   

قوات االحتالل أعمال التوغل يف معظم مدن وبلدات وقرى الـضفة الغربيـة،             
واقتحام املنازل واعتقال آالف املواطنني الفلسطينيني، وشددت من إجـراءات          

  . صار وعزل املدن والبلدات والقرى الفلسطينية عن بعضها البعضاحل
  

 احلصار املايل واالقتصادي الذي فرضته احلكومة       ٢٠٠٧لقد استمر خالل العام     
اإلسرائيلية واتمع الدويل على السلطة الفلسطينية بعد االنتخابات التـشريعية          

لك صعوبات مجة يف     خصوصاً يف قطاع غزة، وواجهت السلطة نتيجة ذ        ،الثانية
توفري رواتب ومستحقات موظفي القطاع احلكومي، وهو ما أعاق أيضاً قـدرة            
السلطة على حتقيق التنمية، وقلص من فرص حماربة الفقر والبطالة، وأسـهم يف             
إضعاف تقدمي اخلدمات الضرورية للمواطنني كاخلدمات الـصحية والتعليميـة          

  .واالجتماعية
  

  :حلقوق اإلنساناالنتهاكات اإلسرائيلية 
 االنتـهاكات اإلسـرائيلية حلقـوق اإلنـسان        ٢٠٠٧تواصلت خالل العـام     

 من خالل اسـتخدام     ،واالعتداءات املنظمة حبق املدنيني الفلسطينيني وممتلكام     
القوة وتنفيذ العمليات العسكرية باستخدام القصف بالطريان احلريب والقـصف          

شهدت األراضي الفلـسطينية احملتلـة      وقد  . املدفعي للتجمعات السكانية املدنية   
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 تصعيداً خطرياً يف انتهاكات القـانون الـدويل اإلنـساين           ٢٠٠٧خالل العام   
وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت اقترفتها قوات االحتالل اإلسرائيلي حبق املدنيني          
الفلسطينيني، واليت مشلت أعمال القتل واالغتياالت املنظمة اليت انتهكت احلق يف           

)  مواطناً ٧٠(منهم حوايل   )  مواطناً فلسطينياً  ٤١٢(، سقط نتيجتها حوايل     احلياة
يف عمليات اغتيال وإعدام ميداين منظم من قوات االحتالل، وكان مـن بـني              

وعدد من النساء واألسرى، باإلضافة لعشرات املرضـى        )  قاصراً ٥٣(الضحايا  
 مشلـت   كمـا . الذين منعوا من اخلروج من قطاع غزة للعـالج يف اخلـارج           

االنتهاكات أيضاً فرض احلصار وتقييد احلركة والتنقل واليت أدت إىل عزل مليون    
ونصف املليون فلسطيين من قطاع غزة عن حميطهم اخلارجي فيما يشبه سـجناً             
كبرياً، يف ظل أوضاع إنسانية قاسية، كما ارتفع عدد احلواجز ونقاط التفتـيش             

ملدنيني الفلسطينيني بني أماكن سكنهم     اليت قسمت الضفة الغربية وأعاقت تنقل ا      
وأماكن عملهم ومدارسهم وجامعام واملراكز الصحية واملستشفيات ومرافـق         

كذلك استمرت . اخلدمات األخرى، وأدى إىل تشتيت مشل العائالت الفلسطينية       
% ٣٤ االعتقاالت للمواطنني الفلسطينيني، وارتفعت بنسبة       ٢٠٠٧خالل العام   

 استخدام املواطنني كدروع بشرية أثناء مدامهة قـوات         وقد متّ عن العام املاضي،    
)  معـتقلني ٧ (٢٠٠٧ستشهد يف العام افيما  . االحتالل للمنازل بقصد االعتقال   

أثناء وجودهم يف األسر داخل املعتقالت اإلسرائيلية بـسبب اإلمهـال الطـيب             
. لوالتعذيب والضرب املربح واإلصابات بعيارات نارية من قـوات االحـتال           

واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بناء جدار الفصل والتوسع ومـصادرة          و
األراضي وهدم املنازل وتشريد األمنيني، واالعتداء على الصحفيني، واحلد مـن           
حق الفلسطينيني من ممارسة حرية العبادة عرب الوصول إىل األماكن املقدسـة يف             

البلـدات الفلـسطينية    القدس، وتنفيذ مئات االجتياحات ومدامهـة املـدن و        
 الطبيـة  بـاألطقم  والتنكيـل  ،واالعتداءات على املنشآت املدنية كاملستشفيات   

واستخدام وحدات املستعربني أحياناً والكالب البوليسية للتنكيل بالعائالت اليت         
  .تعرضت منازهلا لالقتحام

  
كما تصاعدت حدة االنتهاكات اإلسرائيلية على املـواطنني يف قطـاع غـزة             

، ومتحورت تلك االنتهاكات، باإلضافة ملـا       "كياناً معادياً "صاً بعد إعالنه    خصو
ذكر أعال، يف انتهاك حق املواطنني يف مستوى معيشي مالئم نتيجة نقص املـواد    
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ويف . الغذائية وارتفاع البطالة وتفشي الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية         
بلوغه نتيجة منع املرضى من السفر      أعلى مستوى ميكن     ب  يف الصحة  انتهاك احلق 

لتلقي العالج يف اخلارج ونقص األدوية واملستلزمات واملعدات الطبية وتعطـل           
ويف . األجهزة الطبية لعدم توفر قطع الغيار الالزمة إلصالحها، ونقـص امليـاه           

 يف منع تنقل الطلبة من قطـاع غـزة للـضفة    انتهاك احلق يف التعليم الذي متثل     
 الطلبة من االلتحاق بدراستهم يف اخلارج، ونقـص املـستلزمات           الغربية، ومنع 

التعليمية ومواد القرطاسية وصعوبات يف طباعة الكتب املدرسية، األمر الذي يؤثر   
ويف انتهاك احلق يف التنمية نتيجة اسـتمرار        .  مستوى التحصيل العلمي للطلبة    يف

وجه خاص، األمر الذي    إعاقة منو االقتصاد الفلسطيين بوجه عام ويف قطاع غزة ب         
 على القطاع الصناعي والزراعي واملصريف      ٢٠٠٧أثر بشكل خطري خالل العام      

 وعلى إمدادات الوقود وأعمال االستثمار، ما أدى إىل  ،وقطاع البناء واإلنشاءات  
إغالق آالف املنشآت الصناعية وهروب رؤوس األمـوال للخـارج وتوقـف            

يات نقل األموال السائلة والـشيكات      التصدير للمنتجات الزراعية وتعطل عمل    
وتوقف االعتمادات املستندية نتيجة لتوقف االسـترياد والكفـاالت اخلاصـة           
باملشاريع، وإغالق العديد من مصانع البناء وتدهور احتياطي الوقـود بـسبب            
تقليص كميات الوقود اليت يتم إدخاهلا إىل القطاع األمر الذي ينذر بوقوع كارثة     

  .إنسانية
  
بعض االنتهاكات اإلسرائيلية من قبيل جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية،           دتع

وتشكل االنتهاكات املنوه إليها أعاله خمالفات وانتهاكات جسيمة للقانون الدويل 
اإلنساين وللمواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، فعلى سبيل املثال متثل أعمال قتـل            

، كما متثل االغتياالت شكالً من      ٢٤اةيف احلي  للحق   املدنيني الفلسطينيني، انتهاكاً  
، وميثل احلصار شكالً من أشـكال       ٢٥أشكال القتل العمد خارج نطاق القانون     

                                                
  .١٩٤٨من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان للعام ) ٣( أكدت هذا احلق املادة ٢٤
  . بشأن محاية السكان املدنيني وقت احلرب١٩٤٩من اتفاقية جنيف الرابعة للعام ) ١٤٧( املادة ٢٥
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  العقاب، ويعد جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب٢٦العقوبات اجلماعية احملظورة
  .٢٧حمظوراً

  
  : أداء السلطة الوطنية الفلسطينيةيفأثر االنتهاكات اإلسرائيلية 

 مبمارسة سطوا على السلطة الفلسطينية      ٢٠٠٧مرت إسرائيل خالل العام     است
والتأثري على قدرا على تسيري أعمال مؤسسات السلطة الفلـسطينية الرمسيـة،         

 نيها يف الضفة الغربية وقطاع غـزة،      وقدرا على توفري اخلدمات األساسية ملواط     
متلك السيطرة على املصادر  ال  ٢٠٠٧علماً أن السلطة الوطنية ظلّت خالل العام        

الرئيسية كاألرض واملياه والتواصل اإلقليمي والوالية الكاملة ألنظمتها القانونية          
لقد استمرت خالل   . واإلدارية على شعبها والوصول احلر إىل األسواق اخلارجية       

 السياسات واإلجراءات التعسفية اإلسرائيلية من فرض الوقائع على         ٢٠٠٧العام  
 من قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، كما استمر التهرب           األرض للحد 

من التزامات إسرائيل كدولة احتالل، والعمل على السيطرة علـى االقتـصاد            
الفلسطيين، وسياسة احلصار وتقطيع أوصال الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعمال          

سـتيطان،  االعتداء وبناء جدار الضم والتوسع ومصادرة األراضي وأعمـال اال         
والتحكم يف مجيع مناحي حياة الفلسطينيني كسجل السكان ونظام التـصاريح           
الذي يقيد حركة وصول الفلسطينيني إىل أماكن واسعة مبا فيها القدس الشرقية             

قل ما بني   واألغوار واملنطقة بني اخلط األخضر واجلدار، باإلضافة إىل العبور والتن         
أن اإلجـراءات والـسياسات التعـسفية       اهليئة  ترى  ). ج(و) ب(،  )أ(مناطق  

 أداء السلطة الوطنية الفلـسطينية علـى        يفلسلطات االحتالل اإلسرائيلية أثرت     
  :النحو التايل

  
 أدى استمرار اعتقال إسرائيل لرئيس الس التشريعي الفلسطيين وما ال يقل            .١

هامـه  عن أربعني نائباً من نواب الس إىل شلّ عمل الس وعرقلـة قيامـه مب   
  .٢٠٠٧التشريعية والرقابية خالل العام 

                                                
، ١٩٠٧ للعـام    نظمة الهاي امللحقة مبعاهدة الهـاي     من أ ) ٥٠( يعد العقاب اجلماعي حمظوراً وفقاً للمادة        ٢٦

ال جيوز معاقبة أي شخص (من اتفاقية جنيف على ) ٣٣(، تنص املادة ١٩٤٩وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 
  ).، حتظر تدابري االقتصاص من األشخاص احملميني وممتلكام...حممي عن جرمية مل يقترفها هو شخصياً 

  .١٩٧٧نيف للعام من الربتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات ج) ٥٤( املادة ٢٧
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 املعوقات اإلسرائيلية لعمل السلطة القـضائية       ٢٠٠٧ استمرت خالل العام     .٢
 من خالل تعطيل حركة القضاة وأركان العدالة،        ،بشقيها احملاكم والنيابة العامة   

 األمر الذي حد من قدرة تلك السلطة على توفري ضمانات احملاكمة العادلة وحق            
 خصوصاً اجلزائية منها، فما تزال ،التقاضي للمواطنني وسرعة الفصل يف الدعاوى

اإلجراءات اإلسرائيلية معوقاً رئيسياً أمام تنفيذ األحكام القضائية والقبض علـى           
 وإجراء التبليغات القضائية وقيام الشرطة بعملـها وتنقـل          ،الفارين من العدالة  

  .لنيابةالشهود واملتقاضني والقضاة وأعضاء ا
  
 والـوزارات   ٢٠٠٧ عدم متكن احلكومات الفلسطينية املتعاقبة خالل العام         .٣

التابعة هلا من ترمجة براجمها وحتقيق إجنازات ملموسة، وتقدمي اخلدمة للجمهـور         
بسبب احتجاز أموال السلطة لدى إسرائيل، األمر الـذي أدى إىل تراجـع أداء         

وبشكل .  بشكل ملحوظ  ٢٠٠٧ام  معظم مؤسسات السلطة التنفيذية خالل الع     
 أعاقت اإلجراءات اإلسرائيلية وسياساا مشاريع البنية التحتية كالصرف         ،خاص

الصحي وشق وتعبيد الطرق وصيانة شبكات املياه واإلنارة ومعاجلة النفايـات،           
وصرف املستحقات لألسر الفقرية، ومشاريع زراعيـة تطويريـة كاستـصالح     

طرق الزراعية، باإلضافة إىل إضعاف قدرة السلطة       األراضي وحفر اآلبار وشق ال    
على توفري مستحقات األسرى وإعادة بناء ما مت تدمريه من البيوت والطرق والبىن 

  .التحتية واملرافق العامة واملنشآت الصناعية وغريها
  
 تراجع تقدمي اخلدمات الصحية للمواطنني من قبل املستـشفيات واملراكـز            .٤

من % ٨٠كومية التابعة للسلطة الفلسطينية، والبالغ نسبتها       والعيادات الطبية احل  
املستشفيات والعيادات الطبية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بسبب النقص  

 خـصوصاً تلـك   ،احلاد يف اإلمدادات والتجهيزات الطبية كاألدوية واللقاحات 
  وقد نفـد   األطفال وحلاالت الوالدة،  الالزمة لرعاية مرضى السرطان والكلى و     

العديد من أصناف األدوية واملستلزمات واملعدات الطبية خصوصاً يف مستشفيات  
فر قطع الغيار،   اومراكز قطاع غزة، كما تعطلت أجهزة طبية عن العمل لعدم تو          

وعجزت املستشفيات عن القيام بالعمليات اجلراحية للمرضى بسبب نفاذ غـاز           
  ".النيتروز"
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ليمية للطلبة، واحلد من قدرة السلطة الفلـسطينية         إعاقة تقدمي اخلدمات التع    .٥
على النهوض بقطاع التعليم، نتيجة وقف تنفيذ الكثري من املـشاريع والـربامج             
كبناء مدارس جديدة وصيانة املدارس القائمة وتعطيل أو تأخري الربامج اليت تعىن            

األثاث بتحسني نوعية التعليم والتدريب والتأهيل، وكذلك صعوبة إمكانية نقل          
. املدرسي والتجهيزات واملستلزمات واملعدات اإللكترونية واحلواسيب للمدارس        

ويعد جدار الضم والتوسع أكرب انتهاك حلق الطلبة يف التعليم ووصـول الطلبـة          
ارسهم وأماكن عملهم وسكنهم، حيث     واملعلمني وكوادر التربية والتعليم إىل مد     

يف الضفة الغربيـة    )  مدرسة ١٢٤(حوايل   املدارس املتضررة من اجلدار       عدد بلغي
، ) طالبا وطالبـة   ١٤١٦٣(والقدس احملتلة، ويبلغ عدد الطلبة املتضررين حوايل        
)  طالبـا وطالبـة  ٢٠٠٠(كما مينع اجلدار يف مدينة القدس وحدها ما يزيد عن        

من الوصول إىل مدارسهم يف منطقيت الرام وضـاحية         )   معلما ومعلمة  ٢٦٠(و
مقدسي يعيشون خارج اجلـدار مـن       )  طالب ٦٠٠٠( إعاقة   الربيد، إضافة إىل  

  .االلتحاق مبدارسهم وجامعام
  
 احلد من قدرة السلطة الفلسطينية على توفري خـدمات امليـاه والكهربـاء              .٦

وخدمات املياه العادمة ومحاية البيئة والطبيعة، وذلك يف ظل سيطرة إسرائيل على         
فة إىل حتويل مناطق يف الـضفة الغربيـة إىل       مصادر املياه واملصادر الطبيعية، إضا    

مكبات للنفايات اخلطرة، يف الوقت الذي يتم منع السلطة الفلسطينية من تنفيـذ     
مشاريع معاجلة املياه العادمة واملشاريع املتعلقة بإدارة النفايات الـصلبة وإقامـة            

  .مكبات صحية
  
دورها يف حفظ األمن     إضعاف قدرة املؤسسة األمنية الفلسطينية على القيام ب        .٧

والنظام وحتقيق سيادة القانون، وخلق حالة من عدم الثقة بني تلـك املؤسـسة              
واملواطن الفلسطيين عرب سياسات وإجراءات تدمرييـة تنتـهجها الـسلطات           

، وهو ما أسهم يف تردي األوضاع األمنية وتفـشي      ٢٠٠٠اإلسرائيلية منذ العام    
إن عدم قدرة املؤسسة األمنية     . ة الفلسطينية ظاهرة الفلتان األمين يف مناطق السلط     

على القيام مبهامها كمؤسسة إنفاذ للقانون أدى إىل ضعف نظام العدالة بـشكل      
  .ضعف هيبة تلك املؤسسة يف نظر املواطن الفلسطيينأعام و
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من جممل ما جاء يف هذا التقرير من انتهاكات إسرائيلية حلقـوق اإلنـسان              
النتهاكات سوف تظل مستمرة ما مل يوضع هلـا         الفلسطيين، وحيث أن هذه ا    

حد على املستوى الدويل، فإن اهليئة توصي باختاذ جمموعة من اإلجـراءات يف      
سبيل احلد من تأثري االنتهاكات اإلسرائيلية على السلطة الوطنية الفلسطينية،          

  :وال سيما التالية
  
 ١٩٤٩لعـام   ابعة  على معاهدة جنيف الر   ة  طراف السامية املتعاقد  لأل التوجه. ١
 لـضمان احتـرام     االتفاقية تحمل مسؤولياا القانونية وفقا للمادة األوىل من      ل

إسرائيل لالتفاقية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، والوفاء بالتزامـام القانونيـة           
تتعهـد األطـراف     من االتفاقية واليت تنص على أن        ١٤٦املــادة  الواردة يف   

تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة         السامية املتعاقدة بأن    
على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى املخالفات اجلـسيمة           

لزم كل طرف متعاقد مبالحقة املتهمني باقتراف املخالفات         واليت ت  ،هلذه االتفاقية 
 ،وعليه. نسيتهماجلسيمة أو باألمر باقترافها، وبتقدميهم إىل حماكمه، أياً كانت ج         

لني اإلسرائيليني عن جرائم احلرب الـذين  املسؤوالتدخل اجلاد ملالحقة    ال بد من  
  واليت هيتوفري احلماية الضرورية للفلسطينيني،و يقترفوا ضد الشعب الفلسطيين

  .بأكمله وواجب اتمع الدويل
  
 تبين موقـف   جنيف الرابعة الطلب من الدول األعضاء واملتعاقدة على اتفاقية      . ٢

واضح ضد احلصار اإلسرائيلي على الفلسطينيني والعمل على إائه، حيث يعترب           
 وإىل ضـرورة     اإلنساين ومعاهدة جنيف الرابعة،     للقانون الدويل   صارخاً انتهاكاً

التدخل لدى احلكومة اإلسرائيلية بالضغط عليها إلجبارها على وقف عـدواا           
ورفعها للحصار املفروض على قطاع غزة، ورفع احلصار عن الشعب الفلسطيين، 

والذي أدى إىل نشوب أزمة إنسانية، متسبباً بفقر مدقع وواسع االنتشار، وبوفاة            
  .األشخاص احملتاجني للرعاية الطبية غري املتوافرة يف قطاع غزة

  
 ١٩٤٩ لعام على معاهدة جنيف الرابعة ة املتعاقدالتوجه إىل األطراف السامية. ٣

قـوات االحـتالل     إلـاء اسـتخدام   يع الوسـائل القانونيـة      مجباستخدام  
 والقـصف   ووقف القتل اجلماعي واالغتياالت    ،للعقوبات اجلماعية  اإلسرائيلي
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 وهدم وختريب املنازل واملمتلكات، واالعتقاالت اجلماعيـة والنقـل         العشوائي
 الطرق وعزل التجمعـات الـسكانية،       وإغالقالقسري، ومصادرة األراضي،    

املواطنني الفلسطينيني  دضارس موكافة االنتهاكات اليت ت،  لضم والتوسع جدار ا و
 وتطبيق أحكام املادة الثالثة مـن االتفاقيـة         ، الوطنية والعرقية  اس اهلوية على أس 

واخلاصة بكفالة احترام قواعد وأحكام االتفاقية، واختاذ التدابري الالزمة لفـرض           
  . إسرائيل اللتزاماا مبوجب االتفاقيةالعقوبات اجلزائية الالزمة لضمان انصياع

  
التوجه للمجتمع الدويل مبا يف ذلك األمم املتحـدة إىل حتمـل مـسؤولياته        . ٤

القانونية إللزام إسرائيل بتطبيق الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان ومعايري القـانون           
 للعام  الدويل اإلنساين يف األراضي الفلسطينية احملتلة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة         

، ورفع العقوبات االقتصادية عن السلطة الفلسطينية، ووقـف فـرض           ١٩٤٩
العقوبات اجلماعية على املدنيني محاية حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  
كما تدعوها إىل التدخل واختاذ التدابري الالزمة لوقف العدوان اإلسرائيلي ورفع           

تلة وتسهيل مرور البضائع واألدوية واألغذية      احلصار عن األراضي الفلسطينية احمل    
ـ        زة، ومـساعدة الـشعب     واحلاجات األساسية للمواطنني خاصة يف قطاع غ

جل إحقاق حقـه يف تقريـر مـصريه واسـتقالله الـسياسي             الفلسطيين من أ  
 ودعوة األمني العام لألمم املتحدة ومجيع املنظمات واهليئات الدولية    ي،واالقتصاد

ة حبقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب األمحر         واإلقليمية املعني 
الفوري على وقفهـا،   برفع صوا للتنديد ذه االنتهاكات اإلسرائيلية، والعمل

واختاذ كافة التدابري الالزمة لوقف االعتـداءات اإلسـرائيلية علـى املـدنيني             
  .الفلسطينيني

  
حرك من اجـل وقـف العـدوان    دعوة املفوض السامي حلقوق اإلنسان للت  . ٥

اإلسرائيلي املستمر على املدنيني الفلسطينيني، والتحقيق يف اجلرائم املقترفة من قبل 
  .قوات االحتالل اإلسرائيلي
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  يــل الثانـالفص
  

  أداء السلطات الثالث 
  ٢٠٠٧وأثره على حقوق اإلنسان يف العام 

  
  

 التطورات واملـتغريات    ، خاصة النصف الثاين منه، العديد من      ٢٠٠٧شهد العام   
اليت طالت النظام السياسي الفلسطيين بكل مكوناته، وعلى رأسـه الـسلطات            

ي وعلى الرغم من أن النظام الدسـتور  ). التشريعية والتنفيذية والقضائية  (الثالث  
لفصل سلطات وتنظيمها ووضع مبادئ لوجود تلك ال كفلوالسياسي الفلسطيين 

لسلطات على الصعيد العملي وعلى أرض الواقـع        فيما بينها، إال أن حالة تلك ا      
تأثرت بصورة مل يسبق هلا مثيل بسبب حالة االنقسام احلاد اجلغرايف والسياسي يف 

 وبكل تطورات ومتغريات وتبعـات البيئـة        ،مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية   
السياسية، وهو ما خلق حالة من االضطراب وعدم االستقرار،  األمر الذي أثـر     

  .٢٠٠٧باً وبصورة كبرية على أوضاع حقوق اإلنسان طيلة العام سل
  
التشريعية والتنفيذية والقـضائية، يف  ،ن يف هذا الفصل، أداء السلطات الثالث      نبي 

 أوضـاع حقـوق     يفظل التطورات واملتغريات السياسية، ومدى تأثري ذلـك         
  :اإلنسان

  
  

  :ةــة التشريعيـالسلط :أوالً
  

 الس التشريعي مخس جلسات كلها بواسطة تقنيـة         ، عقد ٢٠٠٧خالل العام   
 اجللسة األوىل كانـت     .ني مقري الس يف رام اهللا وغزة      ب" الفيديو كونفرانس "

، والثالثـة  ١٧/٣/٢٠٠٧، والثانية خاصة بتـاريخ  ٢٠/٢/٢٠٠٧طارئة بتاريخ  
-٢٤، و٤/٤/٢٠٠٧، وجلستان عاديتان بتـاريخ   ١٧/٤/٢٠٠٧طارئة بتاريخ   

٢٥/٤/٢٠٠٧ .  
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 بتطورات البيئة السياسية يف ظل ٢٠٠٧لقد تأثرت السلطة التشريعية خالل العام     
، األمر الذي   ٢٠٠٧حالة االستقطاب واالنقسام السياسي ما بعد منتصف العام         

أدى إىل تعطل عمل الس التشريعي، األمر الذي انعكس سلباً على دور الس             
     ناحي حياة املـواطن الفلـسطيين       كافة م  يف سن القوانني والتشريعات اليت متس
من خالل مساءلة  يف اجلانبني املايل واإلداري، وحقوقه، وعدم قيامه بدوره الرقايب

، أو تقـصي    ٢٨و حجب الثقة عنها،  أو اسـتجواا       /احلكومة ومنحها الثقة أو   
ت حبقوق اإلنسان وقعت خالل      يف خروقات وانتهاكات جسيمة مس     ٢٩احلقائق

، مـن    ٢٠٠٧ املثال، االنتهاكات اليت جرت خالل عام        ومنها على سبيل  . العام
انتهاك للحق يف احلياة والسالمة واحلرية الشخصية، أو تلك املتعلقـة بأحـداث    
الفلتان األمين واالقتتال الداخلي اليت راح ضحيتهما املئات من املواطنني، إضافة           

 كل مـن    إىل االعتقاالت التعسفية اليت طالت عشرات املئات من األشخاص يف         
    ض مئات األشخاص احملتجزين للتعذيب وسوء      الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعر

ف رواتب آالف   املعاملة، والتضييق على احلقوق واحلريات العامة، فضالً عن وق        
  .٣٠املوظفني العموميني

  
  

  :التايل ٢٠٠٧لس التشريعي خالل العام ومن أبرز مسات عمل ا
  
لتشريعي، وتنافس األغلبية واملعارضة على تعطيل عدم انتظام جلسات الس ا. ١

اجللسات يف إطار مصاحل كل طرف، إضافة إىل استمرار االحتالل اإلسـرائيلي            
.  باعتقال عدد كبري من أعضاءه، األمر الذي ساهم أيضا يف تعطيـل انعقـاده             

وللمرة األوىل يف تاريخ الس مل حيضر أعضاءه ملناقشة برنامج حكومة، وذلك            
                                                

 أمام الـرئيس والـس      مسؤولة، وتكون احلكومة    …(من القانون األساسي املعدل على      ) ٥( تنص املادة    ٢٨
  ).التشريعي الفلسطيين

للمجلس أن يكون جلنة خاصة، أو يكلف إحدى جلانه،         (من القانون األساسي املعدل على      ) ٥٨( تنص املادة    ٢٩
  ).م، أو يف إحدى اإلدارات العامةمن أجل تقصي احلقائق يف أي أمر عا

 نظرا لتعطل عمل الس التشريعي وعدم متكنه من القيام بدوره الرقايب، بادرت اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان ٣٠
حبضور ممثلي خمتلف الكتل الربملانية ملناقشة كثري من القـضايا احلقوقيـة         " جلسات االستماع "إىل عقد عدد من     
  . حقوق اإلنسان الفلسطيين يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةوالقانونية اليت متس
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، فقد تغيب معظم األعضاء عن اجللسة يف ذلك اليـوم،           ٢٢/٧/٢٠٠٧ريخ  بتا
واليت كانت خمصصة ملناقشة برنامج احلكومة الثالثة عشرة اليت شـكلها للمـرة             

فقد دعت رئاسـة    .  الثانية الدكتور سالم فياض بعد االنتهاء من حالة الطوارئ        
نـصاب بـسبب   فر ال االس التشريعي إىل عقد جلسة ذا اخلصوص ومل يتـو         

مقاطعتها من قبل كتلة فتح وقوائم أخرى، حبجة أن األولوية هي الفتتاح الدورة             
طيين، الثانية وانتخاب هيئة ملكتب الس التشريعي اليت دعا إليها الرئيس الفلـس           

  .٣١وقد رفعت اجللسة دون نتائج
  
لـسلطة   على الرغم من أن املوازنة العامة متثل األداة املالية وبرنامج عمـل ا             .٢

الوطنية التفصيلي للنفقات واإليرادات والنشاطات املقدرة لسنة ماليـة معينـة           
، فلـم يـتمكن   ٣٢املالية واالقتصادية واالجتماعيةلتحقيق األهداف والسياسات    

  . ٢٠٠٧الس التشريعي من إقرار قانون املوازنة العامة للعام 
  

ـ        اهليئة ه الـس التـشريعي     ، وإذ تدرك حجم املعوقات والتحديات اليت تواج
ألسباب داخلية وخارجية، ومنها استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف عرقلة 

نائباً، منهم من مت اعتقالـه      ) ٤٠(عمل الس عرب استمرار اعتقال ما يزيد عن         
، باإلضافة حلالة الصراع الداخلي واالنقسام السياسي، ترى        ٢٠٠٧خالل العام   

 يف القيام بالدور املنـوط بـه علـى    ٢٠٠٧ يف العام  أن الس التشريعي أخفق   
املستوى التشريعي والرقايب، ووقف عاجزاً جتاه معاجلة التعديات اليت وقعت على           

، سواء مـن خـالل وضـع        ٢٠٠٧ وتفاقمت خالل عام     ،احلقوق واحلريات 
النصوص التشريعية اليت حتد من تلك التعديات أو تفعيل رقابته على ممارسـات             

  .تنفيذية ومساءلتهاالسلطة ال
  
  

                                                
 كما ذكرنا يف موضع سابق من هذا التقرير فأن رئيس الوزراء مل حيضر مباشرة إىل قاعة الـس، واكتفـى                     ٣١

باالنتظار يف ساحته، ريثما يتبني جدول األعمال والتحقق من النصاب، وحني مل يتوافر النصاب، رفعت اجللسة،                
آب ". بانورامـا "املركز الفلسطيين لتعميم الدميقراطية وتنمية اتمع       . ٥األداء الربملاين   : أنظر. دون أن حيضرها  

  .٩، ص ٢٠٠٧
  . حول تنظيم املوازنة العامة١٩٩٨ لسنة ١٧ من القانون رقم ١٩املادة ٣٢
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  : مبا يلياهليئةوعلى ضوء ذلك توصي 
، )الس التـشريعي ( ضرورة إاء حالة االنقسام يف جسم السلطة التشريعية    .١

وإعادة الوحدة للمجلس على مستوى العمل الربملاين واإلداري والفين، باعتبـار           
  .طينيةالس هو أحد أهم األطر الدستورية يف السلطة الوطنية الفلس

  
 ضرورة قيام الس التشريعي بعقد جلسات منتظمة وفقاً للقانون األساسـي    .٢

ونظامه الداخلي حبيث يكون مجيع النواب حتت قبة برملانية واحدة، والتوقف فوراً 
عن تعطيل جلسات الس التشريعي ألمهية دوره التشريعي والرقايب يف محايـة            

  .فلسطيينوتعزيز حقوق اإلنسان يف اتمع ال
  
 وفقاً للقـانون    ، ضرورة قيام الس بدوره الرقايب الفاعل يف إطار صالحياته         .٣

والنظام، على السلطة التنفيذية بأجهزا األمنية واملدنية سواء كانت تتبع السلطة           
القائمة يف قطاع غزة أو حكومة تسيري األعمال يف الضفة الغربيـة، دون حتيـز               

  . عن موقعه أو مسؤوليتهلطرف على آخر، وبغض النظر
  
 ضرورة عقد جلسات قانونية جلسم الس التشريعي بكتله الربملانية املختلفة           .٤

للقيام بالعملية التشريعية، مع األخذ بعني االعتبار أن الضفة الغربية وقطاع غـزة      
  .وحدة جغرافية واحدة، وأن ال تقتصر التشريعات على منطقة جغرافية بعينها

  
 السياسية  للجداالت منربا دميقراطيا    ليكون يعود الس التشريعي      ضرورة أن  .٥

 وتعزيز دوره كممثل ،بني خمتلف الكتل الربملانية إلعادة اهليبة إىل الس التشريعي
 وضرورة قيام الس التشريعي باعتباره بيت الشعب       ،للشعب ومصدر للسلطات  

 الوحدة ومتاسـك اتمـع      الفلسطيين بالدعوة إىل مصاحلة وطنية تقود إلعادة      
الفلسطيين وأطيافه السياسية املختلفة، وإنصاف من تضرروا نتيجة أعمال الفلتان          

  .واالقتتال الداخلي
   
 أن يقوم الس التشريعي مبراجعة كافة القرارات والقوانني الرئاسـية الـيت             .٦

  .٢٠٠٧صدرت عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد أحداث حزيران 
  



  ٢٠٠٧واملتغريات الدالة على وضع حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام  البيئة السياسية: ولالباب األ
  
  
 

 ٣٣

  :ةــة التنفيذيـالسلط: نياًثا
  

نص القانون األساسي املعدل للسلطة الوطنية لفلسطينية على أن جملس الـوزراء            
هو مبثابة األداة التنفيذية واإلدارية العليا اليت تضطلع مبسؤولية وضـع          ) احلكومة(

الربنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وله كافـة الـصالحيات            
رئيس السلطة الوطنية   : تتشكل السلطة التنفيذية من قسمني    .  والتنفيذيةاإلدارية  

الذي يرأس السلطة التنفيذية وله بعض الصالحيات املباشرة، ورئـيس الـوزراء          
الذي يدير الصالحيات التنفيذية املكلف ا من قبل رئـيس الـسلطة الوطنيـة           

  .بواسطة وزراء لكل قطاع من القطاعات اخلدماتية املختلفة
  

 مـن أكثـر     ٢٠٠٧من الناحية العملية، كانت السلطة التنفيذية خالل العـام          
السلطات الثالث تأثراً بالظروف السياسية احمليطة بالسلطة الوطنية الفلـسطينية،          

، وظهور خـالف بـني      ٢٠٠٧خصوصاً يف ظل تبدل احلكومات خالل العام        
ام الـسياسي   ، وبعـد االنقـس    )السيد إمساعيل هنية  (الرئيس ورئيس احلكومة    

فرز من الناحيـة     أُ ٢٠٠٧واجلغرايف يف مناطق السلطة الوطنية يف منتصف العام         
الواقعية جهتني تنفيذيتني، أحدامها يف الضفة الغربية ممثلة بالرئيس وحبكومة السيد           

ضمن برنامج واحد متفق عليه بينهما، والثانية ممثلة    " تسيري األعمال "سالم فياض   
  ولكل من  ،"املقالة"مة السيد إمساعيل هنية     طاع غزة وحبكو  بالسلطة القائمة يف ق   

 املستقلة عن األخـرى، والـيت ال     ما وقراريها هيتهاتني اجلهتني التنفيذيتني سياس   
  .يلتزم ا الطرف اآلخر

  
، وهو ما انعكـس     ٢٠٠٧إن انقسام السلطة التنفيذية كان من أبرز مسات العام          

ديد من اجلوانـب نتيجـة تـضارب        سلباً على أوضاع حقوق اإلنسان يف الع      
السياسات والقرارات واملمارسات من األجهزة التنفيذية سواء التابعة هلذا الطرف  

  .أو ذاك
  
ا الـسلطة              نبي ن يف هذا اجلزء من التقرير أبرز اإلجراءات واألعمال اليت قامت

، ومدى تأثري سياساا على جممل أوضاع حقـوق         ٢٠٠٧التنفيذية خالل العام    
  .نسان من النواحي األمنية واملالية واإلدارية والتشريعيةاإل
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 ٣٤

  :السياسات األمنية للسلطة التنفيذية
 ٢٠٠٧كانت السياسات األمنية للسلطة التنفيذية خالل النصف األول من العام           

، حيث سادت خالفات عميقة على      ٢٠٠٦امتداداً ملا كان عليه الوضع يف العام        
الشرطة، واألمن الوقـائي،    "قوى األمن الداخلي     (مستوى تبعية األجهزة األمنية   

ما بني الرئاسة ووزارة الداخلية سواء يف حكومة إمساعيل هنيـة           ) والدفاع املدين 
 وكذلك على مستوى دور القوة التنفيذيـة        العاشرة أو حكومة الوحدة الوطنية،    

وزير يف قطاع غزة وإدماجها يف أجهزة األمن الداخلي واليت كانت تتبع مباشرة ل            
باإلضافة ملا كانت تعانيه تلك األجهزة من تداخل الصالحيات بـني           . الداخلية

اجلهات املرجعية املشرفة عليها وانتماء عدد كبري من أفرادهـا إىل تنظيمـات              
سياسية بشكل خمالف للقانون، واخللل يف هيكليتها، األمر الذي انعكس سـلباً            

واطن والقضاء على الفلتان األمـين      على دورها جتاه إنفاذ القانون وحفظ أمن امل       
ومحاية احلقوق واحلريات ومساندة السلطة القضائية يف عملها، حيـث تـردى            

  .٣٣الوضع األمين بصورة كبرية 
  

 ازداد التباين واخلالف ضمن املستويات السياسية حول دور         ٢٠٠٧خالل العام   
ة دت حـد تصاعواملؤسسة األمنية ومدى قدرا على فرض األمن والنظام، كما    

تلك التباينات وحتولت إىل امليدان يف صورة اشتباكات مسلحة بـني األجهـزة             
أو ) كاملخابرات العامة وأمن الرئاسة( سواء تلك اليت تتبع الرئاسة    ،األمنية القائمة 

والقوة ) كاألمن الوقائي (اليت كانت تأمتر بأمرها من خالل مدير األمن الداخلي          
لداخلية يف قطاع غزة، حيث وقعـت خـالل تلـك           التنفيذية اليت تتبع وزير ا    

االشتباكات أعمال قتل وتصفية واعتداءات على املمتلكات العامـة واخلاصـة           
بصورة متبادلة مست بأبرز حقوق اإلنسان كاحلق يف احلياة والسالمة الشخصية،   
ما أنذر بقرب وقوع صدام عنيف نظراً لفشل كل حماوالت التهدئة والوساطات            

  .  بغرض وقف إطالق الناراليت تدخلت
  

                                                
أنظـر التقريـر    : ٢٠٠٦م  خالل العا ) رئاسة وحكومة ( للمزيد حول الوضع األمين ودور السلطة التنفيذية         ٣٣

اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق    . ٢٠٠٦السنوي الثاين عشر حول وضع حقوق املواطن الفلسطيين خالل عام           
  ).٢٠٠٦ كانون أول ٣١ – ٢٠٠٦ كانون ثاين ١. (املواطن
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 ٣٥

 اندلعت أحداث االقتتال الداخلي الشاملة يف قطاع غزة اليت        ٧/٦/٢٠٠٧بتاريخ  
مل تشهد هلا األراضي الفلسطينية مثيالً منذ نشأة السلطة الوطنية، وكـان مـن              

) كتائب عز الدين القسام   (نتائجها سيطرة حركة محاس مدعومة جبناحها املسلح        
ى مقار األجهزة األمنية واالستيالء على أسلحتها، ما أدى إىل          والقوة التنفيذية عل  

إاء وجود املؤسسة األمنية اليت قامت منذ بداية عهد الـسلطة الفلـسطينية يف              
  .قطاع غزة، وحلول قوة أمنية جديدة مكاا

  
 ونتيجة االنقسام بني الضفة الغربية وقطاع       ،٢٠٠٧بعد النصف الثاين من العام      

أحدمها يف الضفة الغربية حيكم مـن خـالل         : ك جهازان أمنيان  غزة، أصبح هنا  
، ويتبع الرئاسة واحلكومة    ٣٤هد السلطة الفلسطينية  املؤسسة األمنية القائمة منذ ع    

، وثانيهما يف قطاع غزة حيكم من خالل األجهزة األمنية          ٣٥ممثلة بوزارة الداخلية  
  .٣٦االيت شكلتها السلطة القائمة يف قطاع غزة، وأصبحت تتبع هل

  
على صعيد السلطة التنفيذية يف الضفة الغربية، فقد اعتمدت عـدة سياسـات             

ادرة على القيـام    وإجراءات جتاه إعادة هيكلية وتنظيم األجهزة األمنية لتكون ق        
واعتمدت خطة أمنية وبدأت بتطبيقها يف بعـض حمافظـات          . ٣٧مبهامها بفاعلية 
 ظـاهرة انتـشار األسـلحة    بغرض إاء) كمحافظة نابلس مثال(الضفة الغربية   

                                                
خبارات ، واألمن الوطين واالسـت    )شرطة وأمن وقائي ودفاع مدين    (األمن الداخلي   :  تشمل املؤسسة األمنية   ٣٤

  .العسكرية، واملخابرات العامة، وقوات حرس الرئاسة
تابعـة لـوزير    ) الشرطة واألمن الوقائي والدفاع املدين    ( من الناحية العملية أصبحت أجهزة األمن الداخلي         ٣٥

كما أصدر الرئيس حممود عبـاس      . الداخلية سواء يف حكومة إنفاذ الطوارئ أو يف ظل حكومة تسيري األعمال           
 بشأن األمن الوقائي، حيث أحلق اجلهاز بوزارة        ٢٠٠٧لسنة  ) ١١( قراراً بقانون رقم     ٢٠/١١/٢٠٠٧بتاريخ  

  .٢٠٠٨كانون ثاين . ٧٤العدد . الوقائع الفلسطينية. الداخلية، وأعطاه صفة الضبطية القضائية
يذية فيها، واألمن الشرطة بعد أن مت دمج القوة التنف   : شكلت السلطة القائمة يف قطاع غزة جهازاً أمنياً يشمل        ٣٦

  .الداخلي، واألمن الوطين ، واألمن واحلماية، والدفاع املدين والشرطة البحرية والشرطة النسائية
، ١٤/١٠/٢٠٠٧-١٦/٦/٢٠٠٧ احلكومة الفلسطينية الثانية عشرة، التقرير الربعي األول من الفترة من            ٣٧
، اإلدارة العامة جلودة األداء احلكـومي،   ةة الفلسطيني األمانة العامة لس الوزراء الفلسطيين يف السلطة الوطني       (

٢٠٠٧.(  
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 ٣٦

، وتفعيل التحقيق يف اجلرائم واملخالفات، ٣٨والقبض على الفارين من وجه العدالة
كما عملت على متابعـة     . ٣٩لسيارات غري املرخصة أو املسروقة    وإاء ظاهرة ا  

ملف مطاردي ومقاومي كتائب شهداء األقصى املطلوبني لقـوات االحـتالل           
كما قررت . ليم األسلحة لألجهزة األمنية الرمسيةاإلسرائيلي من خالل التعهد بتس

احلكومة إلغاء مجيع قرارات التعيني اليت صدرت ألفراد القوة التنفيذية، وفـسخ            
مجيع العقود املربمة مع أفراد هذه القوة، ومالحقة أفراد القوة التنفيذية ومليشيات          

وأيضاً . ٤٠ا بعد حظرها من الرئيس الفلسطيين     محاس املسلحة ومصادرة أسلحته   
ع غزة بعد سيطرة محـاس علـى        قررت وقف عمل الشرطة الفلسطينية يف قطا      

 ومت حل جملس األمن القومي املشكل مبوجب املرسوم الرئاسي الـصادر   القطاع،
 الـصادر  ٢٠٠٧لسنة ) ٢٦٤( مبوجب القرار الرئاسي رقم   ٨/٤/٢٠٠٧بتاريخ  
  .٤١ ٢٣/٦/٢٠٠٧بتاريخ 

  
 قطاع غزة، فقد انتهجت سياسات وإجراءات        يف السلطة القائمة أما على صعيد    

طر رمسية تابعة هلا، بعد أن تولت       جتاه إعادة بناء مؤسستها األمنية لتصبح ضمن أُ       
ة مباشرة بعد السيطرة القوة التنفيذية واجلناح املسلح حلركة محاس املسؤولية األمني

ن  وكان من أبرز اإلجراءات منع استخدام الـسالح يف األمـاك           على القطاع، 
العامة، وإطالق النار على القدمني، واختطاف ومالحقة حاملي السالح من أفراد 

  .األجهزة األمنية السابقني وأشخاص حمسوبني على حركة فتح
  

                                                
معـرب  ( بشأن ربط املديرية العامة للشرطة ومديرية املعابر        ٢٠٠٧لسنة  ) ٤٢( أنظر قرار جملس الوزراء رقم       ٣٨

الـصادر بتـاريخ    . ٧٣العـدد   . الوقائع الفلـسطينية  . باحلاسوب املركزي اخلاص بوزارة الداخلية    ) الكرامة
١٣/٩/٢٠٠٧.  
 بشأن ربط احلاسوب املركزي اخلـاص بـوزارة النقـل           ٢٠٠٧لسنة  ) ٤١( أنظر قرار جملس الوزراء رقم       ٣٩

الـصادر بتـاريخ    . ٧٣العـدد   . الوقـائع الفلـسطينية   . واملواصالت مع مديرية الشرطة يف وزارة الداخلية      
١٣/٩/٢٠٠٧.  
 بشأن حظر القوة التنفيذية ٢٠٠٧لسنة ) ٤( أنظر املراسيم الصادرة يف مرحلة الطوارئ، والقرار بقانون رقم    ٤٠

  .ومليشيات حركة محاس اخلارجة على القانون
  .١٣/٩/٢٠٠٧الصادر بتاريخ . ٧٣العدد .  الوقائع الفلسطينية ٤١



  ٢٠٠٧واملتغريات الدالة على وضع حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام  البيئة السياسية: ولالباب األ
  
  
 

 ٣٧

 تلك العاملة يف الـضفة      ، سواءً ٢٠٠٧املالحظ أن األجهزة األمنية خالل العام       
          جهداً كبرياً إلثبات ست  الغربية أو يف قطاع غزة بعد النصف الثاين من العام، كر

وجودها وقدرا حىت لو كان ذلك باستخدام القوة، وعلـى حـساب محايـة      
 العـام   ، بامتيـاز  ،٢٠٠٧فقد كان العام    . احلقوق واحلريات اجلماعية والفردية   

األكثر دموية يف تاريخ السلطة الفلسطينية، وكان الوضع األمين األكثـر سـوءاً    
 فقد زادت حاالت القتل والتصفية يد الداخلي،عوام السابقة على الصعمقارنة باأل

 وعلى احلريات   ،واالختطاف واإليذاء واالعتداء على املمتلكات العامة واخلاصة      
  .الشخصية واإلعالمية ورموز السلطة القضائية

  
 أن السلطة التنفيذية بأجهزا األمنية جيب أن تويل اهتماماً أكـرب يف             اهليئةترى  

قانون وفرض األمن والنظام حلماية حقـوق اإلنـسان     عملها وخططها إلنفاذ ال   
، ٤٢واحلريات اليت يكفلها القانون األساسي واملواثيق الدولية حلقـوق اإلنـسان          

، وتعزيز الثقة بني املـواطن ورجـل        ٤٣وذلك عرب تأهيل تلك األجهزة وتدريبها     
ائية األمن ال من خالل استخدام القوة املفرطة، وإمنا من خالل تفعيل الرقابة القض      

ودور القضاء العسكري والنيابة العسكرية لتأخذ دورها يف حماسـبة مـرتكيب            
         اء  املخالفات واالنتهاكات اليت يرتكبها أفراد األجهزة األمنية، وأيضا ال بدمن إ 

التبعية السياسية ألفراد تلك األجهزة، واستكمال وضع التشريعات الناظمة لعمل          
لنامجة عن تداخل الصالحيات واملرجعيات يف      تلك األجهزة وإزالة كل العوائق ا     

  .عمل تلك األجهزة
  

  :السياسات املالية للسلطة التنفيذية
 التـشريع   ١٩٩٨لعام  ) ٧( قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم         ديع

الرئيسي للسلطة الوطنية الفلسطينية الذي حيدد األسس القانونية والعملية لسلوك          
                                                

 بـشأن  ٢٠٠٧لـسنة  ) ٣٢( القرار رقم ٩/٧/٢٠٠٧ أصدر رئيس الوزراء حلكومة إنفاذ الطوارئ بتاريخ   ٤٢
االنتهاكات املاسة حبقوق اإلنسان وحريات املواطن الفلسطيين، على أن تعمل تشكيل جلنة خاصة لتوثيق اجلرائم و

  .١٣/٩/٢٠٠٧الصادر يف . ٧٣العدد . الوقائع الفلسطينية. ضمن إطار وزارة العدل
.  بشأن تشكيل جلان ملالئمة منتسيب قوى األمن الفلسطينية لشروط التأهيل          ٢٠٠٧لسنة  ) ٢٨٨( قرار رقم    ٤٣

   ١٣/٩/٢٠٠٧الصادر بتاريخ . ٧٣ العدد .الوقائع الفلسطينية
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  مـن  ) ٣١(ووفقاً للمادة    .ال املايل من ناحية اإليرادات والنفقات     السلطة يف ا
هذا القانون، فإن على جملس الوزراء أن يقدم يف األول من تشرين الثاين نوفمرب،              
مشروع قانون املوازنة العامة املقترحة للسنة املالية املقبلة للمجلس التـشريعي،           

  .قبل بداية السنة املالية اجلديدة على أن يتم ذلك ،ملراجعتها وإقرارها وإصدارها
  

ملوازنة العامـة  ، تقدمت احلكومة العاشرة مبشروع قانون ا     ١٥/١/٢٠٠٧بتاريخ  
 مبـشروع   مت حكومة الوحدة الوطنيـة أيـضاً      كما وتقد للمجلس التشريعي،   

 يقر الس مشروع قانون     ويف كال احلالتني مل   . ٢٨/٣/٢٠٠٧ريخ  موازنتها بتا 
 من موازنـة    ١/١٢استمر اإلنفاق باعتمادات شهرية بنسبة      املوازنة، وعليه فقد    
ة مـن   خال من وجود موازنة عامة مقـر       ٢٠٠٦ أن العام    السنة املنصرمة، علماً  
أصبحنا أمام  فقد   ٢٠٠٧عام  الأما بعد النصف الثاين من      . الس التشريعي أيضاً  

 يف الـضفة   نظامني ماليني خمتلفني، أحدمها تقرر سياساته حكومة تسيري األعمال        
الغربية، واآلخر تقرر سياساته السلطة القائمة يف قطاع غزة، دون أن يكون أي             

 وفيما استمر احلال يف قطاع غزة على ما كان عليه سابقاً مـن              .ارتباط بينهما 
    ة، فقد أصدر الرئيس حممود عباس قراراً بقـانون         ناحية عدم وجود موازنة مقر
مـن القـانون    ) ٤٣( إىل املادة     استناداً ٢٠٠٧ة  بشأن املوازنة العامة للسنة املالي    

،  ١/١٠/٢٠٠٧األساسي املعدل، على أن يطبق هذا القرار بقانون اعتباراً مـن            
  .٤٤ويقتصر فقط على تلك السنة 

  
ت احلكومة غري قادرة علـى الوفـاء         ظلّ ٢٠٠٧خالل النصف األول من العام      

موظفي القطـاع العـام، أو   بالتزاماا املالية، ومل تتمكن من دفع كامل رواتب       
 برامج اقتصادية واجتماعية لتعزيز محاية حقوق اإلنسان، نتيجة استمرار          ةتنفيذ أي 

احلصار املايل والسياسي الذي فرض على السلطة الوطنية بعد فـوز محـاس يف              
وزارة املالية، رئاسة السلطة،    (دت مصادر الصرف    ، كما تعد  ٢٠٠٦انتخابات  

راجع اإلصالح املايل الذي كان قطع خطـوات يف ظـل           ، وت )اإلحتاد األورويب 
احلكومات السابقة، وكان يهدف لتوحيد مصدر الصرف من املوازنـة العامـة            

أما بعد النصف الثاين من العام فقد بدا رفـع          . والتسديد عرب احلسابات البنكية   
ة احلصار تدرجيياً عن احلكومة اليت يرأسها سالم فياض، وعاد الدعم خلزينة السلط 

                                                
  .١٣/٩/٢٠٠٧الصادر بتاريخ . ٧٣العدد . الوقائع الفلسطينية. ٢٠٠٧لسنة ) ٧( القرار بقانون رقم ٤٤
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الوطنية اليت تشرف عليها وزارة املالية يف تلك احلكومة، وقامت إسرائيل بتسديد            
جزء من العائدات اجلمركية املستحقة للسلطة الوطنية، كما يف عهد احلكومات           

 فرض مقاطعة مالية على      يف حني متّ   ،٢٠٠٦ انتخابات   السابقة اليت تشكلت قبل   
 جلب األموال ومصادرها وصرفها السلطة القائمة يف قطاع غزة، وظلت عمليات

  .لدى تلك السلطة تتم بطريقة يشوا عدم الوضوح
  

على صعيد حكومة تسيري األعمال، فقد قامت ببعض اإلجراءات يف اال املايل،           
 وصرف جزء   ،القيام بصرف رواتب املوظفني العموميني بانتظام     : كان من أمهها  

 استكمال صرف نسبة من املستحقات املتأخرة       من مستحقام السابقة، حيث متّ    
للعسكريني، وتطبيق قرار احلكومة بدفع     % ٦٠للموظفني املدنيني و  % ٧٠بنسبة  
من آخر راتب للمتقاعدين، ودفع سلف ملوظفي التربيـة والتعلـيم    % ٧٥نسبة  

لكل واحـد   )  شيقالً ٥٠٠٠( بقيمة   ٢٠٠٦ تعيينهم يف العام     والصحة الذين متّ  
 ١,٤١٦,٨٠٠,٠٠(امات لألسـرى ومـستحقات بقيمـة    منهم، وصرف غر  

، ٤٥) شـيقالً  ١,٠٢٦,٠٤٨,٠٠(، ومصاريف عـالج ومستـشفيات       )شيقالً
 قامـت هـذه   ،وباملقابـل . باإلضافة لصرف مستحقات عائدة للقطاع اخلاص     

احلكومة بوقف رواتب العديد من املوظفني العموميني املـدنيني والعـسكريني           
، وشكلت جلنة من جملـس الـوزراء لدراسـة          "بالشرعية"بذريعة عدم االلتزام    

ملفام، وبينما استمر قطع رواتب العديد من املوظفني يف الضفة الغربية وقطاع            
، أعيد صرف رواتب آخرين بعد عدة أشـهر مـن           ٢٠٠٧غزة مع انتهاء العام     

ولوحظ أن هذه احلكومة استمرت يف صرف رواتب املوظفني العموميني          . وقفها
ن التزموا بقرارات تلك احلكومة، أما من مل يلتزموا أو عملـوا            يف قطاع غزة، مم   

تكفلت تلـك    وقف رواتبهم و    قطاع غزة، فقد متّ    حتت إمرة السلطة القائمة يف    
 فقد أشار   ،وعلى صعيد السلطة القائمة يف قطاع غزة       .األخرية بصرف رواتبهم  

 اقتطـاع نـسبة   : يف اال املايل من أمههااإلجراءاتتقرير هلا عن قيامها ببعض   
من رواتب موظفي القطاع العام لصاحل العمال العاطلني عن العمل، وتقدمي           % ٥

 للمعلمني اجلـدد،    مساعدات مالية لقطاعات التربية والتعليم منها مليون شيقالً       

                                                
  . تقرير احلكومة الفلسطينية الثانية عشرة السابق الذكر٤٥



  ٢٠٠٧واملتغريات الدالة على وضع حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام  البيئة السياسية: ولالباب األ
  
  
 

 ٤٠

وبلدييت خانيونس والشوكة، ومستشفى كمال عدوان يف بيت الهيا، ورعايـة           
  .٤٦عدد من األسر املهمشة واحملتاجة

  
 تراجع مبدأ الشفافية املالية، وحق املواطن يف اإلطالع على البيانات           اهليئةسجل  ت

، وذلك من خالل التوقف عن نشر األمـور املتعلقـة          ٢٠٠٧عام  الاملالية خالل   
باملوازنة، والتقارير الربعية والشهرية حول الوضع املايل للسلطة الوطنيـة علـى            

شاب الغموض الوضع املايل للسلطة الوطنية      املوقع االلكتروين لوزارة املالية، فقد      
أثناء فترة إعداد هذا التقرير، حيث أن املعلومات املالية املوجودة علـى املوقـع              

  . ٢٠٠٦االلكتروين لوزارة املالية غري حمدثة، وتتعلق بالعام 
  

وبالنسبة للجانب املايل من عمل السلطة القائمة يف قطاع غزة فقد ظل مـشوباً              
  .بابية خالل العامبالغموض والض

  
 أن انتهاج سياسة وقف الرواتب خالفاً ملا هو منصوص عليـه  اهليئةكما وتؤكد  

، فيـه   "كعدم االلتزام بالشرعية  "خر  ن اخلدمة املدنية، وحتت أي مسمى آ      يف قانو 
مساس خطري حبق املوظف العام يف احلصول على راتبه، وتوفري سبل العيش الكرمي 

ته كأحد أهم حقوق اإلنسان، خصوصاً يف ظل صـعوبة    واألمان املايل له وألسر   
  .الظروف املعيشية واالقتصادية احمليطة

  
  :السياسات اإلدارية للسلطة التنفيذية

 يف سياسات إدارية متباينة أثرت      ٢٠٠٧انتهجت احلكومات املتعاقبة خالل العام      
وقد . أداء املؤسسات العامة والوزارات من ناحية تقدمي خدمات أفضل للمواطنني

أسهم يف استمرار تراخي العمل يف الدوائر احلكومية عـدم تلقـي املـوظفني              
احلكوميني لكامل مستحقام املالية، وعدم االسـتجابة ملطالبـهم يف معاجلـة            
موضوعات غالء املعيشة ورفع نسبة بدل املواصـالت، إثـر تفـاقم الوضـع              

ل العـام بعـض     وقد استمرت خال  . االقتصادي وارتفاع األسعار خالل العام    
                                                

 ٥/٢/٢٠٠٨م بتاريخ    وحدة اإلعال  - أشار تقرير السلطة القائمة يف قطاع غزة الصادر باسم جملس الوزراء           ٤٦
موظف معظمهم قطعت رواتبهم على     )  ألف ١٨( تغطية رواتب    ٢٠٠٧إىل أن احلكومة استطاعت خالل العام       

  .للمزيد حول ذلك أنظر التقرير املنوه إليه. خلفية سياسية
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التعيينات والتنقالت بني املوظفني احلكوميني من السلطة التنفيذية اليت طغى عليها        
الطابع احلزيب، كما أخضعت هيكليات الـوزارات واملؤسـسات احلكوميـة           

  .للمراجعة بعد تغيري كل حكومة
  

، أصبحت اإلدارات احلكومية منقسمة على نفـسها،        ٢٠٠٧بعد منتصف العام    
دارة وإشراف السلطة القائمة يف قطاع غزة بالنسبة للـوزارات          فقد خضعت إل  

ية والدوائر املوجودة يف القطاع، يف حني ظلت اإلدارات احلكومية يف الضفة الغرب     
وأصبح لكل طرف قراراته يف إدارة شؤون تلك        . خاضعة حلكومة تسيري األعمال   

لـذي خلـق   اإلدارات بشكل مستقل عن الطرف اآلخر، وغري ملزم له، األمر ا        
  .ازدواجية يف إدارة بعض القطاعات اهلامة كقطاعي الصحة والتعليم

  
كان من أبرز السياسات اإلدارية اليت مـست حقـوق املـوظفني العمـوميني            

، قيام السلطة القائمة يف قطاع غزة بفرض سيطرا ٢٠٠٧واملواطنني خالل العام 
 فيهـا كاحملـاكم     عطيالعلى اإلدارات احلكومية املختلفة، األمر الذي أحدث ت       

كذلك قيام الرئيس حممود عباس بسحب قرارات التعيني والترقية         . والنيابة العامة 
للموظفني العموميني اليت أقرا حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة بناًء على            

وقيام جملس وزراء حكومة إنفاذ الطـوارئ       . تنسيب من حكومة إنفاذ الطوارئ    
 بعدم التعامل مـع أي مـن اإلجـراءات          ٢٠/٦/٢٠٠٧بإصدار قرار بتاريخ    

أو مـن   ) أي حكومة الوحدة الوطنية   (والقرارات الصادرة عن احلكومة السابقة      
إضافة إىل قـرارات بفـصل      . ٤٧يأمتر بأمرها باعتبارها غري شرعية وغري قانونية        

، وإاء عقـود العمـل      "بالشرعية"موظفني من اخلدمة املدنية من غري امللتزمني        
، ٤٨املني يف الدوائر احلكومية ممن كانت احلكومات السابقة قد تعاقدت معهم          لع

فـة  وإلغاء مجيع قرارات تعيني أفراد القوة التنفيذية ومليـشيات محـاس يف كا            
  .٤٩الوظائف احلكومية وفسخ عقودهم
                                                

وقائع ال.  بشأن دعوة موظفي السلطة لالنتظام يف أعماهلم الوظيفية٢٠٠٧لسنة  ) ٤( قرار جملس الوزراء رقم      ٤٧
  .٩/٨/٢٠٠٧الصادر بتاريخ . ٧١العدد . الفلسطينية

اهليئة الفلسطينية املستقلة   . تقرير خاص حول احلق يف العمل وتويل الوظيفة العامة        :  للمزيد حول ذلك، أنظر    ٤٨
  .٢٠٠٧تشرين ثاين . حلقوق املواطن

  .٩/٨/٢٠٠٧لصادر بتاريخ ا. ٧١العدد . الوقائع الفلسطينية. ٢٠٠٧لسنة ) ٥( قرار جملس الوزراء رقم  ٤٩
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، أطلقت حكومة تسيري األعمال يف الضفة الغربية خطتها ١٧/١٢/٢٠٠٧بتاريخ 
 اليت قدمتها ملـؤمتر     ٢٠١٠-٢٠٠٨ح احلكومي لألعوام    حول التنمية واإلصال  

  تمع الدويل للسلطة الفلسطينية   املاحنني يف باريس بغرض توفري الدعم املايل من ا        
علما بأن احلكومة مل تقم يف حينه بإشراك منظمات اتمع املدين واملؤسـسات             

، يف بلـورة   واهليئة بشكل خاص، كهيئة وطنية حلقوق اإلنسان      ،احلقوقية عموما 
هذه اخلطة لتحديد األولويات التنموية وتضمني معايري حقوق اإلنسان يف هـذه            

  .  اخلطة
  

 أن تضارب السياسات اإلدارية بني احلكومات املتعاقبة أثـر بـشكل       اهليئةترى  
 اضطراد وسري عمل اإلدارات احلكومية واملرافق العامة، وحـال دون           يفواضح  

أيضا أثرت اإلجراءات املتخـذة     . دمات للمواطنني قدرا على القيام بتقدمي اخل    
على حق اإلنسان يف تقلد الوظائف العامة، واستمرار انتهاج التعـيني والترقيـة             
والنقل يف الوظيفة العمومية على أسس حزبية، وعدم إتباع إجراءات تقوم على             

مة دون  التنافس واملساواة، من شأنه اإلضرار حبق املواطنني يف توىل الوظائف العا          
  .متييز، ومبصلحة وسري املرفق العام، وحبقوق اإلنسان عامة

  
  :السياسات التشريعية للسلطة التنفيذية

 الدور األكرب يف بلـورة الـسياسات        ٢٠٠٧كان للسلطة التنفيذية خالل العام      
التشريعية وإصدار التشريعات املختلفة، خصوصاً يف ظل غياب الدور التشريعي          

وتضطلع السلطة التنفيذية مبهام إصدار التشريعات . لة العامللمجلس التشريعي طي 
استناداً للقانون األساسي، حيث حيق للرئيس إصدار القوانني بعد إقرارها مـن             
الس التشريعي يف حاالت الضرورة اليت ال حتتمل التأخري يف غري أدوار انعقـاد           

يت جيب أن تعرض على  قرارات هلا قوة القانون، ال، كما وإصدار الس التشريعي 
ال مـا  الس التشريعي يف أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات، وإال ز   

كما حيق لس الوزراء التقدم إىل الـس التـشريعي          .كان هلا من قوة القانون    
مبشروعات القوانني، وله إصدار اللوائح واختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القوانني          

٥٠ .  
  

                                                
  . من القانون األساسي املعدل٧٠، ٤٣، ٤١:  أنظر املواد ٥٠
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 ٤٣

 بإصدار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية العديد من القرارات         ٢٠٠٧متيز العام   
بقوانني خصوصاً بعد منتصف العام، بعد حالة االنقسام، إذ اعتـرب الـرئيس أن           
الس التشريعي غري منعقد، بعد رفض رئاسة الس التشريعي وكتلـة التغـيري      

 الثانيـة بتـاريخ     واإلصالح، دعوة الرئيس للمجلس لالنعقاد يف دورته العادية       
) ١٠( ما ال يقل عـن       ٢٠٠٧وقد أصدر الرئيس خالل العام      . ١١/٧/٢٠٠٧
، تعلقت إما بإلغاء قوانني قائمة كما هو احلال بالنسبة إللغـاء        ٥١ت بقوانني قرارا

قانون التأمينات االجتماعية، أو بإصدار تشريعات ذات طبيعة مالية، كـالقرار           
املالحـظ أن هـذه   و.  ألهداف أخـرى ، أو٢٠٠٧بقانون حول املوازنة لسنة    

ومن املهم  . ٢٠٠٧مل تعرض على الس التشريعي طيلة العام        القرارات بقوانني   
اإلشارة إىل أن نطاق تطبيق تلك القرارات بقوانني يقتصر على منطقة جغرافيـة             
واحدة وهي الضفة الغربية، وال ميكن أن متتد لقطاع غزة يف ظل حالة االنقسام              

  .غرايفالسياسي واجل
  

أما على صعيد القرارات واللوائح التنفيذية، فقد انقسمت إىل قرارات تصدر عن            
السلطة القائمة يف قطاع غزة لتطبق يف القطاع هناك فقط، وقـرارات ولـوائح             

  . تصدر عن احلكومة القائمة يف الضفة الغربية لتطبق فيها فقط
   

يضا من حالة ، فقد تأثرت هي أوقائع الفلسطينيةفيما يتعلق بنشر التشريعات يف ال    
االنقسام، وأصبح هناك جريدتني رمسيتني، واحدة يف الضفة الغربية تصدر عـن            

، وتنشر فيها التـشريعات الـصادرة يف        )وزارة العدل (ديوان الفتوى والتشريع    
الضفة الغربية عن الرئاسة واحلكومة، وأخرى يف قطاع غزة تصدر عن ديـوان             

                                                
 بشأن االنتخابات ٢٠٠٧لسنة ) ١(القرار بقانون رقم : ٢٠٠٧ من أمثلة القرارات بقوانني الصادرة يف العام ٥١

معـات الـسكانية     بشأن املصادقة على اتفاقية قرض لدعم التج       ٢٠٠٧لسنة  ) ٢(العامة، والقرار بقانون رقم     
 بشأن قانون رسوم طوابع الواردات وقانون طوابع        ٢٠٠٧لسنة  ) ٣(الفلسطينية احملاصرة، والقرار بقانون رقم      

 بشأن حظر القوة التنفيذية ومليشيات حركة محاس اخلارجـة     ٢٠٠٧لسنة  ) ٤(الواردات، والقرار بقانون رقم     
، ٢٠٠٥لسنة  ) ٧(ن تعديل قانون التقاعد العام رقم        بشأ ٢٠٠٧لسنة  ) ٥(على القانون، والقرار بقانون رقم      

لـسنة  ) ٧( بشأن إلغاء قانون التأمينات االجتماعية، والقرار بقانون رقم    ٢٠٠٧لسنة  ) ٦(والقرار بقانون رقم    
 بشأن مكافحة غسيل ٢٠٠٧لسنة ) ٨(، والقرار بقانون رقم    ٢٠٠٧ بشأن املوازنة العامة للسنة املالية       ٢٠٠٧
  . بشأن األمن الوقائي٢٠٠٧لسنة ) ١١(رار بقانون رقم والق. األموال
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 ٤٤

للسلطة القائمة يف قطاع غزة وتنشر فيهـا التـشريعات         الفتوى والتشريع التابع    
 وإتباع نفس التسلسل الرقمي يف كليهما، مع اإلشارة         ،الصادرة يف القطاع فقط   

  .من الوقائع خالل العام عن أي من اجلهتني) ٧٠(لعدم صدور العدد 
  

 أن السياسة التشريعية للسلطة التنفيذية يف ظل حالة االنقسام أفرزت           اهليئةترى  
تشريعات تطبق يف غزة وتشريعات أخرى تطبق يف الضفة الغربية، األمر الـذي             
ينذر بإحداث انقسام يف النظام القانوين املوحد للمنطقتني، إذا ما استمر احلـال             

 مسار القوانني املؤقتة    تعزيزكما أن من شأن ذلك االجتاه       . طويالً على هذا النحو   
ـ   ) وهي القرارات بقوانني  ( ل دور الـس التـشريعي صـاحب        بدالً من تفعي

وكل ذلك من املمكن أن يكـرس       . االختصاص األصيل يف سن القوانني العادية     
أولوية حلالة الضرورة على حساب محاية حقوق اإلنسان واحلريات كأحد املعايري 

 .الالزم أخذها يف االعتبار عند رسم السياسة التشريعية وسن القوانني
  

  :اتـالتوصي
  
ء حالة االنقسام يف جسم السلطة التنفيذية، لتكون موحدة علـى    ضرورة إا  .١

مستوى السلطة الوطنية، للعمل ضمن برنامج واحد كرئيس ورئيس حكومـة،           
دون تضارب أو تنازع، وإاء االزدواجية احلاصلة اليت من شأا إفراز سياسات            

  .وإجراءات متس حقوق اإلنسان والتعدي على احلريات
  
ضرورة تكثيف اخلطط األمنية الـيت ـدف        : ياسات األمنية  على صعيد الس   .٢

وال بد من . حلفظ أمن املواطن وتعزيز سيادة القانون وتعزيز القضاء ونظام العدالة
تكثيف تأهيل وتدريب أفراد األجهزة األمنية وإعادة هيكلتها على أسس مهنيـة            

قـوق اإلنـسان    وتعزيز ثقة املواطن ا، عرب احترام تلك األجهزة للقوانني وح         
واالبتعاد عن مظاهر القمع أو التعسف يف استعمال السلطة أو االستخدام املفرط            

  . للقوة جتاه املواطنني
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 ٤٥

من الضروري انتهاج سياسة مالية تقوم علـى        :  على صعيد السياسات املالية    .٣
مات عرب نشرها بالوسـائل     الشفافية ومحاية حق املواطن يف اإلطالع على املعلو       

  . وضرورة أن دف تلك السياسات لتعزيز محاية حقوق اإلنسانة،املختلف
  
من الضروري قيام السلطة التنفيذية بضمان      :  على صعيد السياسات اإلدارية    .٤

استمرار وسري عمل اإلدارات احلكومية واملرافق العامة لتـتمكن مـن تقـدمي             
العامـة أو   عن سياسة الفصل من اخلدمة      وضرورة االبتعاد   . ات للمواطنني اخلدم

  .إاء العقود على خلفية االنتماءات السياسية
  
التنفيذيـة ضـمن     ضرورة قيام الـسلطة      :عية على صعيد السياسات التشري    .٥

 بتبين سياساا التشريعية على أسس محاية احلقوق واحلريات اختصاصها التشريعي
 وق اإلنسان،واملعايري الدولية حلق وجب القانون األساسي الفلسطيين، للمواطنني مب 

  .وضرورة وقف االزدواجية يف نظام التشريع يف مناطق السلطة الوطنية
  
  

  :ةــة القضائيـ السلط:ثالثاً
  

، وكان للتطورات   ٢٠٠٧واجهت السلطة القضائية حتديات كبرية خالل العام        
 عملها، فقد تزعزعت وحدة تلك الـسلطة        يفعلى املستوى السياسي أثر كبري      

 علـى صـعيد    كبرياًإلصالح القضائي، ومل نشهد تطوراً    واستمر تعطل حركة ا   
تطوير التشريعات القضائية، وتطوير البنية القضائية ورفد احملاكم بـالتجهيزات          
واملباين والكوادر البشرية الالئقة بالعمل القضائي، وكذلك على صعيد سـرعة           

  .واالستقرارالفصل يف املنازعات وتوفري حماكمات عادلة تتسم بالفاعلية واالنتظام 
  

نتناول يف هذا اجلزء التطورات واملتغريات اليت طرأت على الـسلطة القـضائية             
  .، وأثرها على حالة حقوق اإلنسان)احملاكم والنيابة العامة(
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 ٤٦

  :التطورات املتعلقة بالتشريعات الناظمة للسلطة القضائية
  

. ٥٢النيابة العامة نشر بعض القرارات املتعلقة بعمل القضاء و٢٠٠٧مت خالل العام 
 إجراء أي تعديالت على القـوانني       ٢٠٠٧من ناحية أخرى مل يتم خالل العام        

الرئيسية املتصلة بالسلطة القضائية رغم احملاوالت املتكررة لذلك، ومنها قـانون           
. السلطة القضائية وقانون أصول احملاكمات املدنية وقانون اإلجراءات اجلزائيـة         

املتعلقة بتشكيل احملكمة الدستورية وفقاً لقانوا رقم       كما مل يتم تفعيل النصوص      
 وظلت احملكمة العليا متارس صالحيات احملكمـة الدسـتورية       ٢٠٠٦لسنة  ) ٣(

  .مؤقتاً
  

 حماولة من جملس القضاء األعلى، وبسبب تعطل عمـل          ٢٠٠٧كما شهد العام    
القـضائية  الس التشريعي للقيام باستصدار قرارات بقوانني لتعديل التشريعات         

الرئيسية من الرئيس وإصدار قرارات بقوانني جديدة يف اال القضائي كقـانون      
العفو العام وقانون انتهاك حرمة احملاكم، إال أن تلك احملاولة مل تؤت أؤكلها نظراً   
للمعارضة احلادة اليت القتها تلك احملاولة من العديد من مؤسسات اتمع املدين            

  .٥٣انية يف الس التشريعي وممثلي الكتل الربمل
  

 أصدر الرئيس مرسوما يقضي بإلغاء بعض القرارات بقوانني         ٢٠٠٧خالل العام   
 وذلك لعـدم بـت     ٢٠٠٦املتعلقة بالشأن القضائي اليت أصدرها يف بداية العام         

الس التشريعي ا، ولعل إلغاء تلك القرارات بقوانني أوقف اجلـدل الـسابق            

                                                
) ٦( بشأن الئحة حتديد أقدمية القضاة، والقرار رقم    ٢٠٠٦لسنة  ) ٥(  منها قرار جملس القضاء األعلى رقم         ٥٢

 بشأن قواعد مباشرة ٢٠٠٦لسنة ) ٣( بنظام واختصاص إدارة تنفيذ األحكام اجلزائية، وقرار رقم    ٢٠٠٦لسنة  
 ومعاوين  بشأن إجراءات تعيني وكالء٢٠٠٦لسنة ) ٤( التفتيش القضائي بالنيابة العامة، وقرار رقم العمل بإدارة
 . النيابة العامة

نشر نـص    (٣٠/١٠/٢٠٠٧ رسالة وجهتها تلك املؤسسات وممثلي الكتل الربملانية لسيادة الرئيس بتاريخ            ٥٣
أنظر العدد ). ٢٠٠٧كانون أول /يف العدد السابع الرسالة يف نشرة عني على العدالة اليت يصدرها مركز مساواة 

  .٧/٣/٢٠٠٧، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ ٦٨
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 ٤٧

 ٢٠٠٦ والذي ثار بعد االنتخابات التشريعية يف العـام          حول مضموا وسرياا  
٥٤.  
  

شكل عدم الوصول إىل تعديالت على تشريعات القضاء الرئيسية طيلـة العـام             
 ، واألعوام السابقة عائقاً حقيقياً أمام إصالح وتطوير السلطة القـضائية          ٢٠٠٧

وأن ومساً خطرياً حبق التقاضي لألشخاص كأحد أهم حقوق اإلنسان، خصوصاً     
عدم إجراء تعديالت على القوانني القضائية اإلجرائية من شأنه اسـتمرار بـطء          

  .احملاكمات وتأجيل اجللسات وتراكم القضايا أمام احملاكم
  

غية إصالح  وإذ تؤكد أمهية وضرورة احلاجة لتعديل التشريعات القضائية ب        اهليئة،  
ع احملاكمات يف إطار حال القضاء وتنظيم شؤونه واحلد من تراكم القضايا وتسري        

من العدالة، فقد أكدت من جهة أخرى على أمهية التريـث يف إصـدار أيـة                
تعديالت أو تشريعات جديدة، وذلك لتقوم مجيع األطراف صاحبة الـصالحية           
بدورها يف اإلطالع على مسودات التشريعات املعدلة وإبداء الرأي بشأا، وذلك 

لتشريعات وضمان موائمتها مع معايري     لضمان مشاركة اجلميع يف مراجعة تلك ا      
محاية حقوق اإلنسان وتعزيز حق التقاضي من خالل سرعة الفصل يف القـضايا             

  .٥٥ومنع التراكم املستمر للملفات أمام احملاكم 
  

  :التطورات املتعلقة بإدارة شؤون السلطة القضائية
لقضائية وفقا يعترب جملس القضاء األعلى هو اجلهة املختصة بإدارة شؤون السلطة ا      

وقد واجه هذا الس خالل العـام       . للقانون األساسي وقانون السلطة القضائية    
 صعوبات يف ممارسة مهامه يف قطاع غـزة         ، خاصةً بعد النصف الثاين    ،٢٠٠٧

                                                
، ٢٠٠١ بشأن تعديل قانون تشكيل احملاكم النظاميـة لـسنة           ٢٠٠٦لسنة  ) ٥(القرار بقانون رقم    :  وهي ٥٤

لـسنة  ) ٨(ن رقـم   بشأن قانون حمكمة اجلنايات الكربى، والقرار بقانو   ٢٠٠٦لسنة  ) ٧(والقرار بقانون رقن    
 بـشأن   ٢٠٠٦لسنة  ) ٩(، والقرار بقانون رقم     ٢٠٠١ بشأن تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية لسنة        ٢٠٠٦

  .٢٠٠١تعديل قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية لسنة 
وقد استجاب الرئيس لطلـب     . ٨/١١/٢٠٠٧ رسالة وجهتها اهليئة إىل فخامة الرئيس حممود عباس بتاريخ           ٥٥
ئة بالتريث يف إصدار رزمة القرارات بقوانني املتصلة بالشأن القضائي وعرضها على كافة األطراف يف رسالة                اهلي

  .١٨/١١/٢٠٠٧تلقتها من املستشار القانوين للرئيس بتاريخ 
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 ٤٨

ومع اية العام تأثرت الـسلطة القـضائية        . نتيجة ما آلت إليه األوضاع هناك     
لسياسي، من خالل االعتداء على هيبة      بصورة كبرية حبالة االنقسام والتجاذب ا     

 ١١/٩/٢٠٠٧القضاء واستقالليته، حيث قامت السلطة القائمة يف غزة بتاريخ          
بالسيطرة على احملاكم يف القطاع وتشكيل جملس العدل األعلى ليقوم مبهام جملس       
القضاء يف غزة، وأصبحت صالحيات جملس القضاء األعلى مقتصرة على الضفة           

قت هذه اخلطوة استهجانا ومعارضة واسعة يف أوساط اجلهـات          وقد ال . الغربية
، واعتربت مسا حبـق املـواطن الفلـسطيين         ٥٦القضائية والقانونية يف فلسطني   

، واجه النائب العام والنيابة العامة صعوبات       ٢٠٠٧ومنذ شهر آب    .  بالتقاضي
 مت يف ممارسة مهامهم يف قطاع غزة، حيث مت وقف النائب العام عن العمل، كما            

تعيني نائب عام مساعد يف قطاع غزة ووكالء ومعاوين نيابة جدد ليحلوا حمـل              
  .النائب العام ومعاونيه، وبذلك اقتصر عمل النائب العام على الضفة الغربية

  
خبطورة بالغة إىل تعمق حالة االنقسام ما بني الضفة الغربية وقطـاع             اهليئة   تنظر

ظام العدالة، األمر الذي مـسّ بوحـدة        غزة وامتدادها إىل السلطة القضائية ون     
القضاء وهيبته واستقالله وأعاق إدارة شؤون السلطة القضائية وقيامها باملهـام           

 ضرورة عودة احملاكم والقضاة وأعـضاء       اهليئةوترى  .  املناطه ا وفقا للقانون   
النيابة العامة وأركان العدالة املختلفة للعمل يف قطاع غزة، ووضع حـد حلالـة            

طل واالضطراب القائمة يف النظر يف القضايا املختلفة املعروضة على القضاء،           التع
وذلك لضمان حق املواطن الفلسطيين يف التقاضي لصون حقوقه وممتلكاته عـرب            

  .اللجوء إىل القضاء
  

 أن القضاء جيب أن يبقى موحداً وقادراً على أداء مهامه بفاعليـة             اهليئةوتؤكد  
التجاذبات السياسية وحالة االنقسام الـيت عـصفت        ونزاهة وحيادية بعيدا عن     
وتؤكد أن إدارة شؤون السلطة القضائية جيـب أن         . بالنظام السياسي الفلسطيين  

 ملا يـنص عليـه      تبقى ضمن إطار إدارة موحدة هي جملس القضاء األعلى وفقاً         
  .القانون األساسي املعدل

  
                                                

 استنكرت كل من نقابة احملامني، وجملس القضاء األعلى والعديد من مؤسسات حقوق اإلنسان خطوة تشكيل    ٥٦
 .٢٠٠٣ األعلى واعتربا غري قانونية وتتناقض مع القانون األساسي الفلسطيين املعدل لعام جملس العدل
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 ٤٩

  :التطورات املتعلقة بعمل وتنظيم احملاكم النظامية
 بوترية خمتلفة، فبينمـا اسـتمر       ٢٠٠٧تمر عمل احملاكم النظامية خالل العام       سا

ل، شهد عمل احملاكم    العمل طيلة العام كاملعتاد يف حماكم الضفة الغربية دون تعطّ         
           اء أحداث  يف قطاع غزة بعد النصف الثاين نوعاً من عدم االستقرار والتعطل جر

ضايا اجلزائية نتيجة لتوقـف عمـل        حيث توقف النظر يف الق     .االقتتال الداخلي 
الشرطة والنيابة العامة، وتوقف العمل يف القضايا املنظورة أمام حمكمة العدل العليا 

فيما يلي أبرز اجلوانب اليت توضح حال عمـل        . تيجة لتوقف عمل النيابة العامة    ن
  .٢٠٠٧احملاكم النظامية يف العام 

 
شكيل حمكمة دستورية عليا فقد     لعدم ت  على صعيد القضاء الدستوري، نظراً       .١

، فالطعون الدستورية املقدمـة    ظل حال القضاء الدستوري كما كان عليه سابقاً       
 مل تقدم للمحكمـة     ٢٠٠٧منذ سنوات مل يتم النظر ا، علما بأنه خالل عام           

 العليا يف الضفة الغربية طلبات دستورية جديـدة، يف حـني مت تقـدمي طلـبني            
حيث ظلت كافة الطلبات املقدمـة عـام        اع غزة،   للمحكمة الدستورية يف قط   

  . معلقة ومل يتم الفصل فيها، واملدورة من السنوات السابقة،٢٠٠٧
  
على صعيد النظر يف القضايا أو الدعاوى وسرعة الفصل فيها، فما زال هناك . ٢ 

تراكم مستمر للقضايا أمام احملاكم، إضافة إىل أن حجم القضايا املنظورة أمـام             
 أو املدورة من سنوات سابقة كـبري،        ٢٠٠٧سواء املسجلة خالل العام     احملاكم  

مقارنة بعدد القضاة أو جباهزية احملاكم من القوى البشرية أو اإلمكانيات املادية،            
ويسهم يف ذلك تعقيدات الوضع القائم يف فلسطني وضعف قـدرات اجلهـات      

 ٢٠٠٧فمع بداية العام . ٥٧املساندة للعمل القضائي سواء النيابة العامة أو الشرطة   
يف خمتلف أنواع   )  قضية ٥٤٠١٧(قارب عدد القضايا املدورة من سنوات سابقة        

يف قطـاع   )  قضية ١٢٨٧٥(يف الضفة الغربية و     )  قضية ٤١١٤٢(القضايا منها   
 يف  ٢٠٠٧كما زاد عدد القضايا الواردة للمحاكم الفلسطينية خالل العام          . غزة

)  قـضية  ٦٠٥٣٧(زائية واإلدارية والدستورية عن     القضايا املدنية والتجارية واجل   
                                                

 ٥/٢/٢٠٠٨ يف مقابلة مع األستاذ القاضي عيسى أبو شرار، رئيس جملس القضاء األعلى أجريت بتـاريخ                 ٥٧
ل املسببة لالختنـاق  أشار إىل أن جملس القضاء األعلى وبعد دراسة لوضع القضايا استطاع أن حيدد مكامن اخلل             

عدم االلتزام بالـدوام  (القضائي املتعلقة بالقضاء والقضاة وسيتم اختاذ اخلطوات للتخفيف منها واليت من أبرزها      
  ).بالنسبة للقضاة، ضعف إدارة الدعوى من قبل القاضي لعدم التمكن من القوانني اإلجرائية
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 ٥٠

 يف ٣٠/٩/٢٠٠٧حىت )  قضية٥٤٩٦(يف الضفة الغربية و)  قضية٥٥٠٤١(منها 
وما زالت قضايا اجلنايات تعاين بطء النظر فيها ومن التـراكم           .  ٥٨قطاع غزة   

املستمر أمام احملاكم، فقد بلغ عدد قضايا اجلنايات الواردة للمحاكم الفلسطينية           
، باملقابل فقد بلغ عدد قضايا اجلنايات املـدورة   ) قضية ١٠٧١ (٢٠٠٧ العام   يف

يف )  قضية٣٦٧٤(منها )  قضية٦٧٠٠ (٢٠٠٧من سنوات سابقة مع بداية العام 
يف قطاع غزة، بينما ما مت تدويره مـن قـضايا           )  قضية ٣٠٢٦(الضفة الغربية و  

منـها  )  قـضية  ٧٤٣٠( فقد بلغ    ٢٠٠٨ للعام   ٢٠٠٧اجلنايات يف اية العام     
 يف قطاع  ٣٠/٩/٢٠٠٧حىت  )  قضية ٣١٤٤(يف الضفة الغربية و   )  قضية ٤٢٨٦(

  . غزة
  

ولعل أبرز أسباب بطء النظر يف القضايا تعود لتراكم القضايا من سنوات سابقة،             
ووجود نصوص تشريعية يف قوانني اإلجراءات واألصول مقيـدة كالنـصوص           

ملتكرر للقضايا وحجم امللفات الكبري املنظور      املتعلقة بالتبليغ، إضافة إىل التأجيل ا     
أمام القاضي يوميا، كما يسهم النقص يف بعض املعلومات يف امللفات اجلزائية اليت 
تقدمها النيابة كاملعلومات عن أمساء الشهود وعدم دقة العناوين، وكذلك كثرة           

ال بالنـسبة   االعتراضات واالستئنافات غري املربرة أحيانا من احملامني كما هو احل         
الستئناف طلب إخالء السبيل بعد رفضه من احملكمة وتقدمي طلب إخالء سبيل            

  .آخر يف ذات الوقت يف إعاقة السري بالقضايا وتأخري النظر فيها
  
 تراجعـا  ٢٠٠٧على صعيد توفري ضمانات احملاكمة العادلة، فقد شهد العام     . ٣

رية الشخـصية واالعتقـال   كبريا، حيث زادت االنتهاكات املتعلقة باحلق يف احل 
علومات كافية عـن أسـباب      التعسفي، كما أن كثريا من احملتجزين مل يبلغوا مب        

وحرم الكثري من احملتجزين من االتصال بالعامل اخلـارجي لفتـرات          احتجازهم،
كما مل يعرض العديـد   م يف االتصال باألهل أو باحملامي،   طويلة مبا يف ذلك حقه    

                                                
 بالنـسبة  ٢٠٠٧ من العـام  ١٢، ١١،  ١٠ألشهر    اإلحصائية حول عدد القضايا يف قطاع غزة مل تشمل ا           ٥٨

للقضايا الواردة، حيث مل نتمكن من احلصول عليها بسبب توقف العمل يف احملاكم بعد سيطرة جملـس العـدل              
  .األعلى على شؤون القضاء يف غزة
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 ٥١

وزادت ظـروف   . ٥٩ى اجلهات القضائية املختـصة    منهم، ولفترات طويلة، عل   
من ذلك تعرض العديد منهم للتعذيب وإساءة املعاملـة،         و ،احتجاز األشخاص 

كما احتجز بعض األشخاص من املدنيني يف مراكز توقيف خاصة بالعسكريني،           
  . وعرضهم على احملاكم العسكرية

  
ية، فنظرا لعدم وجود    على صعيد احترام أحكام احملاكم وتنفيذ األوامر القضائ       . ٤

شرطة قضائية متخصصة ولغياب جاهزية إدارة تنفيذ األحكام اجلزائية يف النيابـة    
، ٢٠٠٧العامة ولتوقف عمل الشرطة يف قطاع غزة بعد النصف الثاين من العام             
         كمـا  . ةفقد ظل موضوع تنفيذ األحكام واألوامر القضائية يواجه صعوبات مج

 مظاهر عدم احترام أحكام احملاكم من بعض         بعض ٢٠٠٧استمرت خالل العام    
ومن ناحية  . فالة عن بعض املوقوفني   األجهزة األمنية يف تنفيذ أوامر اإلفراج بالك      

زال دور النيابة العامة ووزارة الداخلية ضعيفا جتاه حاالت وشكاوى            ال ،أخرى
متناعه عدم تنفيذ األحكام أو اختاذ اإلجراءات القضائية حبق من يثبت إعاقته أو ا            

  .عن تنفيذها
  

 أمهية احترام وتطبيق معايري احملاكمة العادلة، وضـرورة اسـتحداث   اهليئةتؤكد  
اآلليات املناسبة وتعديل التشريعات وتأهيل القضاة يف جمال إدارة الدعوى بغيـة            
وضع حد ملشكلة تراكم القضايا وبطء احملاكمات على مستوى السلطة القضائية           

رة عودة احملاكم والقضاة وأعضاء النيابة وأركان العدالة         ضرو اهليئةوترى  . ككل
املختلفة للعمل يف قطاع غزة، ووضع حد حلالة التعطل واالضطراب القائمة للنظر 

  .يف القضايا املختلفة املعروضة على القضاء هناك
  

أما من ناحية التطورات على صعيد تنظيم احملاكم النظامية يف فلـسطني، فقـد              
 افتتـاح حمكمـة     ٢٠٠٧ خالل العـام     ورات حمدودة، فقد متّ   كانت تلك التط  

استئناف القدس ومقرها يف جممع احملاكم برام اهللا، ليشمل اختصاصها اجلغـرايف            
                                                

 بلـغ يف    يف الضفة الغربية  " السجون" تشري اإلحصائيات أن عدد الرتالء يف مراكز اإلصالح والتأهيل املدنية            ٥٩
أي أن نسبة احملكومني من     )  حمكوما ٦٩(و)  موقوفا ينتظر احملاكمة   ٤٩٣(منهم  )  نزيالً ٥٦٢ (١٢/٢٠٠٧شهر  

  .وهي نسبة ضئيلة جداً) فقط% ١٢,٥(الرتالء تصل 
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 ٥٢

حمافظات اخلليل، بيت حلم، وأرحيا، وهو ما من شأنه ختفيف العبء عن حمكمة             
يع حماكم  استئناف رام اهللا اليت كانت تنظر  يف مجيع االستئنافات الصادرة عن مج            

، ظل قطاع العدل يعاين مـن الـنقص         ٢٠٠٧وحىت اية العام    .  الضفة الغربية 
 وخصوصا يف وظائف كتبة احملاكم      ،الشديد يف عدد القضاة واملوظفني اإلداريني     

واملراسلني ومأموري التبليغ، خصوصا يف ظل العدد الكبري للقضايا اليت ترد سنويا 
 ٢٠٠٧سنوات سابقة، إذ مل يتم خالل العام        للمحاكم، وامللفات املتراكمة من     

  . ٦٠إجراء تعيينات لقضاة جدد يف احملاكم النظامية 
  

احملاكم النظامية مستأجرة أما من ناحية التجهيزات واملباين فما زالت معظم مباين          
ال تصلح كمباين تليق بالعمل القضائي ويبته، وهو ما يتطلـب خطـة مـن              و

ة تتالئم وطبيعة العمل القضائي وحفظ أمن القـضاة    احلكومة لتأهيل مباين مملوك   
.  وتأمني وصول األشخاص للمحاكم بيسر وسهولة يف مناطق سكناهم         ،واملباين

 افتتاح جممع احملاكم يف خانيونس، ولكن حلقت به أضرار  مت٢٠٠٧ّوخالل العام   
 كما مت تتال الداخلي الذي شهده قطاع غزة،  ودمار كبري بسبب التفجريات واالق    

ام اهللا ونابلس ضـمن جممـع       أيضا افتتاح مبىن دائرة كاتب العدل يف كل من ر         
 ومت وضع حجر األساس إلنشاء مبىن قصر العدل يف قطاع غزة، ولكن             احملاكم،

 ٢٠٠٧ أيضا خالل العام بسبب األوضاع الصعبة يف قطاع غزة،     توقف املشروع   
  .قضائيتدريب كمعهد مت العمل على تأهيل جزء من مبىن وزارة العدل برام اهللا 

  
ؤثر قلتها سلباً على عمـل      من ناحية املخصصات املالية للقضاء، فهي قليلة، وت       

 هناك نقص يف املخصصات املتعلقة مبصاريف الشهود        ، على سبيل املثال   .احملاكم
وأتعاب احملامي املنتدب من احملكمة، علما أن هذا النوع من املصاريف واألتعاب            

املادتني (من خزينة احملكمة وفقا لقانون اإلجراءات اجلزائية        تقدره احملكمة ويدفع    
                                                

) ١٠٥(قاضياً جديداً يف حماكم الصلح والبداية، وتعـيني         ) ١٦(قامت السلطة القائمة يف قطاع غزة بتعيني         ٦٠
ومن جهة أخرى وافقت حكومة تسيري األعمال يف الضفة الغربية على منح . ارياً للعمل يف حماكم القطاعموظفاً إد

إحداثيات جديدة إلجراء تعيينات يف السلطة القضائية من قضاة وموظفني إداريني لسد النقص القائم يف احملاكم،           
 السلطة القضائية على مدى السنوات وظيفة طالبت ا) ٤١٤(وظيفة من أصل ) ٢٠٠(فقد جرت املوافقة على 

  .اعتمادا لتعيني موظفني إداريني) ١٥٣(اعتمادا لتعيني قضاة، و) ٤٤: (املاضية، وقد توزعت على النحو التايل
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، ولكن ال يتم ذلك فعالً حيـث أن النظـام املـايل للـوزارات         )٢٥٧،  ٢٤٥
املـادة   (٢٠٠٥لسنة ) ٤٣(واملؤسسات العامة الصادر بقرار جملس الوزراء رقم        

، مينع أي دائرة حكومية من استخدام أي من إيراداا ألي غرض كـان         ) ٢٥/١
وهو ما يعيق عمل احملاكم ويعيق توفري ضمانات كافية للدفاع عن املتهمني جبرائم 

 ما بني القوانني القـضائية والنظـام املـايل          خطرية من جهة، ويشكل تعارضاً    
 علـى ضـرورة     اهليئةتؤكد  . ٦١املذكورين ما يستوجب إزالته من جهة أخرى      

ءات اجلزائية وتقدميها مـن     احترام وتفعيل النصوص املعمول ا يف قانون اإلجرا       
ناحية التطبيق على ما يتعارض معها خصوصاً النظام املـايل، وإتاحـة اـال              
للمحاكم لصرف مصاريف الشهود وأتعاب احملامي املنتدب من خزينة احملكمة،          
ألن هذه النصوص وضعت لضمان تسهيل العمل القضائي وسري القضايا املنظورة        

  .سان يف التقاضيأمام احملاكم وضمان حق اإلن
  

 ال زالت السلطة القضائية على املستويني اإلداري واملـايل ال   ٢٠٠٧خالل العام   
تتمتع باالستقاللية الكافية اليت جيب أن تتوفر لضمان حتقيق استقالل القـضاء،            
كما أن الشؤون الوظيفية للقضاة ال تتمتع باخلصوصية يف املتابعة مع اجلهـات             

ديوان املوظفني العام ووزارة املالية، وال زال جملس القضاء التنفيذية، وعلى رأسها 
األعلى يواجه صعوبات ومعاناة كبرية، األمر الذي يعطل بعض املسائل املتعلقـة         

 شـؤون القـضاة     إيالء على أمهية    اهليئةوتؤكد  . بشؤون القضاة ألشهر أحياناً   
املوظفني العاديني  اإلدارية واملالية اهتماما أكرب وخصوصية واستقاللية عن شؤون         

حفاظاً على هيبة القاضي والعمل القضائي وحتقيق االستقالل املـايل واإلداري            
  .للسلطة القضائية

  
                                                

شيقالً إيرادات  ) ١٠١٩٢١١١(شيقالً، منها   ) ١١٨٠٤٣٩٥(  بلغت اإليرادات اإلمجالية الكلية للمحاكم        ٦١
وباملقابل فقد كان إمجايل احلـواالت      . شيقالً إيرادات حماكم قطاع غزة    ) ١٦١٢٢٨٤(حماكم الضفة الغربية، و   

شيقال، حيث مت فقـط  ) ١٩٨٣٧٣( للقضاء وهي متثل النفقات مبلغ ٢٠٠٧الواردة من وزارة املالية طيلة عام   
ـ  ١٢حتويل مخسة أوامر مالية لصاحل القضاء من أصل        هر  أمر مايل، ويصل مبلغ األمر املايل الواحد عن كـل ش

البيانات اإلحصائية تستند إىل مكتب رئيس جملس    . شيقالً، وقد تذرعت وزارة املالية بالضائقة املالية      ) ٣٧٠٠٠(
  .القضاء األعلى برام اهللا



  ٢٠٠٧واملتغريات الدالة على وضع حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام  البيئة السياسية: ولالباب األ
  
  
 

 ٥٤

  :٦٢ التطورات املتعلقة بتنظيم وعمل النيابة العامة
 فقد مت   املتعلقة بتنظيم النيابة العامة،    بعض التطورات    ٢٠٠٧طرأت خالل العام    

هم يف الضفة الغربية، ليزداد العدد الكلي ألعضاء ، معظم جديداً عضوا١٨ً(تعيني 
وقد طرأ خـالل العـام      ).  عضواً ١٣٠( إىل   ٢٠٠٧النيابة العامة مع اية العام      

 بعض التطور يف أسلوب التعيني من خالل إجراء مسابقة للمتقدمني وهو            ٢٠٠٧
لسلطة كما قامت ا. ما أضفى مزيدا من الشفافية على التعيينات لدى النيابة العامة

  . للنيابة ومعاوناًوكيالً) ٢٩(ئب عام مساعد والقائمة يف قطاع غزة بتعيني نا
  

ـ              تابعـة   دال زالت النيابة العامة جسماً مستقالً دون وضوح تبعيتها فهي ال تع
 مرجعياـا   علـى للقضاء وال لوزارة العدل، وهو ما يضفي نوعاً من الغموض           

 فهي تأيت من ضمن     ،الية للنيابة العامة  وعلى صعيد املخصصات امل   . ومراقبة أدائها 
، وهي غري كافية لسد النفقات       لوزارة العدل وليس بصورة مباشرة     املخصصات

 ،كما أن الشؤون الوظيفية   . ٦٣)  شيقالً ١٣١٢٦١ (٢٠٠٧وقد بلغت يف العام     
 ألعضاء النيابة العامة والعاملني فيها تتابعها النيابة العامة بصورة          ،اإلدارية واملالية 

 وليس من خـالل     ،باشرة مع اجلهات التنفيذية كديوان املوظفني ووزارة املالية       م
  .وزارة العدل

  
 بالعديـد مـن     ٢٠٠٧خالل العام    أما على صعيد عمل النيابة العامة، فقد تأثر       

املعوقات والصعوبات خصوصاً بسبب أعمال االقتتال واالنقسام السياسي احلاد         
الت النيابة العامة حباجـة إىل إمكانيـات   حيث ما ز. والتنازع على الصالحيات  

ائية ومراكز الطـب    ومساندة يف التحقيق يف اجلرائم يف ظل نقص املختربات اجلن         
، وزاد عدد القضايا التحقيقية الواردة للنيابة العامـة يف الـضفة            الشرعي املؤهلة 
بينما قارب عدد القضايا التحقيقية     )  قضية ١٥٦٠٠( عن   ٢٠٠٧الغربية يف العام    

، وقد زاد عدد القضايا املدورة      ) قضية ١٣٥٥٠(ملفصول فيها يف الضفة الغربية      ا
، بينما كان العدد املدور     ) قضية ٢١٠٠( عن   ٢٠٠٦يف الضفة الغربية من العام      

  ). قضية١١٥٨( من أعوام سابقة ٢٠٠٧للعام 
                                                

ستثناء ما يتعلق بالتعيينات من السلطة القائمة يف قطاع غزة،   ية الواردة حول النيابة العامة با      البيانات اإلحصائ  ٦٢
  .تب النائب العام برام اهللاهي وفقاً ملصادر مك

  .من ميزانية الوزارة% ٤١ وفقاً ملصادر وزارة العدل، تشكل امليزانية املخصصة للنيابة العامة ما نسبته ٦٣
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ما زال دور النيابة ضعيفاً، فقد بلغ عـدد         فوعلى صعيد تنفيذ األحكام اجلزائية      

 تنفيـذا  ١٩٠٩١( من أعوام سـابقة  ٢٠٠٧دور منها يف الضفة الغربية للعام       امل
 للعام الذي يليه    ٢٠٠٧، بينما زاد عدد املدور يف الضفة الغربية من العام           )جزائيا
، علما أن عدد التنفيذات اجلزائية الواردة للنيابـة         ) تنفيذا جزائيا  ١٦٢٠٠(عن  

، وبلـغ   ) تنفيذا جزائيا  ١٨٨٢(اد عن    ز ٢٠٠٧العامة يف الضفة الغربية يف العام       
 أو املدورة   ٢٠٠٧عدد املفصول من التنفيذات اجلزائية سواء الواردة خالل العام          

  ). تنفيذا جزائيا٥٩٠٧ (١١/٢٠٠٧من أعوام سابقة حىت اية شهر 
  

كما أنه ولغياب قانون واضح للمحاكم العسكرية فما زال هناك تنازع واضـح        
ئية بني النيابة املدنية والنيابة العسكرية حيث يتم عـرض          جتاه بعض القضايا اجلزا   

 ويتم عرض عسكريني خارج أدوارهـم       سكرية،مدنيني أمام النيابة واحملاكم الع    
  .٦٤ة أمام اجلهات القضائية العسكريةالرمسية، ويف قضايا مدني

  
 توقف عمل النيابة العامة يف قطاع غـزة،         ٢٠٠٧خالل النصف الثاين من العام      

 شلّ بالكامل أعمال متابعة املوقوفني والسجناء والتفتيش علـى مراكـز    وهو ما 
اإلصالح والتأهيل، وتنفيذ األحكام اجلزائية والتحقيق يف اجلـرائم، حيـث مل            

 قضية جزائية، وكذلك توقفت أعمال متابعـة دعـاوى   ةتسجل لدى احملاكم أي  
  .احلكومة سواء يف القضايا املدنية أو اإلدارية

  
 أي تغري على صعيد دور النيابـة العامـة يف تفقـد    ٢٠٠٧ل العام مل يطرأ خال  

السجون ومراكز توقيف األشخاص، وهو دور ما زال حباجة إىل مزيـد مـن              
وتؤكـد  . التفعيل والتنشيط لضمان التحقق من توقيف األشخاص وفقاً للقانون        

ـ   أن عدم قيام النيابة العامة بواجبها يف التحقيق يف اجلرائم بفاعل           اهليئة د ية، وتفقّ
السجون وأماكن التوقيف التابعة لألجهزة األمنية املختلفة، وتنفيـذ األحكـام           
اجلزائية من شأنه املساس حبقوق اإلنسان وأمن اتمع وحبقوق الرتالء واملوقوفني، 

                                                
 قضت حمكمة النقض يف رام اهللا بعدم اختصاصها يف النظر بطلب تنازع االختصاص بني       ٢٠٠٧ يف اية العام     ٦٤

عني علـى  : أنظر(  نيابة طولكرم   ٩٤٥/٢٠٠٧ على إثر القضية التحقيقية رقم       النيابة العسكرية والنيابة املدنية   
  )٢٠٠٧كانون أول /العدالة، مساواة، العدد السابع
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كما أن تعطل متابعة القضايا اجلزائية خصوصاً يف قطاع غزة من شأنه أن يزيـد              
  .جلزائية، وخلق حالة من عدم الثقة بنظام العدالةحالة التراكم يف القضايا ا

  
  :٢٠٠٧التحديات واملعوقات اليت واجهت السلطة القضائية خالل عام 

ما زالت السلطة القضائية يف فلسطني تواجه حتديات جسام ومعوقات داخليـة            
وخارجية حتول دون قيامها مبهامها على أكمل وجه يف سبيل حتقيـق العدالـة              

نازعات بني املواطنني على وجه السرعة، ولقد تفاقمـت تلـك           والفصل يف امل  
 بسبب استمرار حالة احلصار على مناطق الـسلطة     ٢٠٠٧املعوقات خالل العام    

ميكن أن جنمل   . الداخلية وحالة االنقسام السياسي   الفلسطينية وتردي األوضاع    
  :أبرز التحديات واملعوقات فيما يلي

  
راءات التعسفية مـن قبـل االحـتالل         اإلج ٢٠٠٧استمرت خالل العام    . ١

اإلسرائيلي وتقطيع أوصال املدن والقرى عرب احلواجز العسكرية وفـرض منـع            
التجوال واقتحام املدن يف الضفة الغربية، وفرض حصار وإغالق شـامل علـى             

 احملـاكم والنيابـة    ،قطاع غزة، األمر الذي أعاق عمل السلطة القضائية بشقيها        
نقل القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء الضابطة القضائية  ومنها إعاقة ت  ،العامة

، األمر الذي حال دون تنفيذ أحكام وأوامر القضاء والقـبض علـى             "الشرطة"
  .متهمني فارين وحضور الشهود لضمان سري احملاكمات

  
أعاق احلصار الدويل املفروض على السلطة الفلسطينية خطط تطوير القضاء          . ٢

شاريع التطويرية كمشروع إنشاء قصر العدل يف كل مـن  حيث مجدت بعض امل 
غزة ورام اهللا وواجهت مشاريع أخرى إعاقات وصـعوبات بـسبب احلـصار      

كما أن الضائقة املالية اليت عانت منها خزينة السلطة         . كمشاريع تدريب القضاة  
 النصف األول منه والعام الذي سبقه،        خصوصاً ،٢٠٠٧الفلسطينية خالل العام    

على انتظام دفع الرواتب واملستحقات املالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة          أثرت  
والعاملني يف احملاكم، وهو ما حد من توفر موازنة تتناسب وتلبيـة احتياجـات            
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السلطة القضائية على مستوى الكوادر البشرية والتجهيـزات املاديـة واملبـاين            
  .٦٥ من املوازنة العامة %١قل من هي أاملالئمة، حيث أن موازنة السلطة القضائية 

  
أدت حالة االنقسام السياسي يف مناطق السلطة الفلسطينية إىل زعزعة وحدة           . ٣

السلطة القضائية وخلق أجسام قضائية بديلة وإخـضاع القـضاء للتجاذبـات            
فقد انقـسمت الـسلطة     . السياسية والتناقضات بني الضفة الغربية وقطاع غزة      

اء األعلى الذي ظل ميارس صالحياته يف الضفة الغربيـة    القضائية بني جملس القض   
 يف قطاع غزة، وجملس العدل األعلى الذي شكلته         ١٠/٢٠٠٧وحىت بداية شهر    

ألعلى ويتوىل صـالحياته يف     ليحل حمل جملس القضاء ا    " السلطة القائمة يف غزة     
ام كما أن النائب العام وأعضاء النيابة العامة ظلوا ميارسون صالحي         . ٦٦القطاع

 يف قطاع غزة، يف حني قامـت        ٦/٢٠٠٧يف الضفة الغربية وحىت منتصف شهر       
ء تعيينات يف جسم النيابة     السلطة القائمة يف غزة بوقف عمل النائب العام وإجرا        

 وتعيينات يف حماكم قطاع غزة ليحلوا حمل أعضاء النيابة العامة والقضاة            ٦٧العامة
قد شهدت حماكم قطاع غزة تعطال      مع ذلك ف  . ٦٨ممن كانوا يقومون ذا الدور    

 ة أي ٦/٢٠٠٧ مل تسجل بعد شهر       حبيث عن العمل وعلى صعيد القضايا اجلزائية     

                                                
، خفت حدة   ٢٠٠٧ بعد تشكيل حكومة إنفاذ الطوارئ وحكومة تسيري األعمال يف شهر حزيران من العام               ٦٥

عضاء النيابة، حيث بدأت احلكومة بدفع راتب منتظم مشكلة دفع الرواتب للموظفني العموميني ومنهم القضاة وأ
  .وجزء من املستحقات املالية

 بيانا اعتربت فيه جملس العدل األعلى غري شرعي وحظرت على ٢٦/٩/٢٠٠٧ أصدرت نقابة احملامني بتاريخ     ٦٦
ول أمام أي   أي حمامي مسجل يف النقابة التعاطي مع ذلك الس أو أي من قراراته، وأكدت على عدم جواز املث                 

هيئة أو قاضي قد جلس للحكم بقرار من ذلك الس أو التوجه إىل أعضاء النيابة العامة املعينني خالفا لألصول                 
  .القانونية أو العمل أمامهم

  .وكيل ومعاون نيابة من قبل احلكومة املقالة يف قطاع غزة) ٢٩( تعيني نائب عام مساعد و مت٦٧ّ
 إثر قيام جملس ٢٧/١١/٢٠٠٧مل يف احملاكم النظامية يف قطاع غزة من تاريخ   علق جملس القضاء األعلى الع     ٦٨

  .العدل األعلى بالسيطرة على جممع احملاكم ومكتب رئيس احملكمة العليا
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دعوى جزائية يف حماكم قطاع غزة، كما توقف عمل النيابـة العامـة وعمـل              
  . ٦٩"الشرطة"الضابطة القضائية 

  
 مـن الـسلطة      عدة قرارات سـواءً    ٢٠٠٧وبامل فقد صدرت خالل العام      

سطينية أو من السلطة القائمة يف قطاع غزة مست بوضوح بالسلطة القضائية            الفل
 وخلقت حالة من    ،بشقيها احملاكم والنيابة العامة واجلهات املساندة هلا كالشرطة       

  .٧٠اإلرباك واالضطراب والتعطل يف نظام العدالة بصورة شبه كلية يف قطاع غزة،
  
 تعاين من ضعف وعدم جاهزية ٢٠٠٧ما زالت السلطة القضائية خالل العام    . ٤

اجلهات املساندة لعملها وهو ما أثر كثريا على أدائها وقيامها مبهامها سواء على             
مستوى القبض على ارمني الفارين أو التحقيق يف اجلـرائم أو ضـمان سـري           
احملاكمات بصورة سلسة، فعلى الرغم من التوجهات لدى احلكومة الفلـسطينية   

 أا مل   ، إالّ ٢٠٠٧٧١ضائية من خالل تعيني مدير هلا يف العام         لتأسيس الشرطة الق  
اية العام،     بات كما أن مراكز الطب الشرعي واملختربات       شر عملها بالفعل حىت 

اجلنائية ال تتمتع باجلاهزية والقدرة الكافية لتوفري التقارير واألدلة اجلنائية الالزمة           
اجلثث والكشف عن األسلحة واملواد  فيما يتعلق بتشريح إلثبات اجلرائم خصوصاً

  .املخدرة

                                                
ومن أبرز   . من بينهم نساء للعمل كشرطة قضائية      عنصراً) ١٢٠( قامت احلكومة املقالة يف قطاع غزة بتعيني         ٦٩

يف غزة توقيف النائب العام عن العمل على خلفية اإلدعاء بعدم اكتمال إجراءات تعيينه قرارات  السلطة القائمة     
، وقرار السلطة القائمة يف غزة بتعيني نائب عام مساعد ووكالء ومعاوين نيابة ليحلوا حمل ١٤/٨/٢٠٠٧بتاريخ 

 غزة بتشكيل جملس العدل     ، وقرار السلطة القائمة يف    ٢٩/٨/٢٠٠٧النائب العام وأعضاء النيابة العامة بتاريخ       
، وقرار مدير عام الشرطة بوقف عمل جهاز الشرطة املدنية يف قطاع غزة، وقـرار        ٤/٩/٢٠٠٧األعلى بتاريخ   

 املوجه لقضاة التنفيذ والعاملني يف إدارات التنفيذ يف قطاع غزة ٢/٧/٢٠٠٧رئيس جملس القضاء األعلى بتاريخ 
وطلب رئيس جملس القـضاء املـؤرخ يف   . ستعانة جبهاز الشرطة لتنفيذهاجتميد كافة القرارات اليت حتتاج إىل اال     

حكومة إنفاذ  " واملوجه إىل رؤساء وقضاة احملاكم النظامية بالعمل مبوجب قرار جملس الوزراء يف              ١٥/٧/٢٠٠٧
يـع   والقاضي بإعفاء املواطنني يف احملافظات اجلنوبية إعفاًء كامالً من مج          ٢٥/٦/٢٠٠٧بتاريخ  " حالة الطوارئ 

    .رسوم اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات السلطة الوطنية، وهو ما يشمل اإلعفاء من الرسوم القضائية
  . العقيد علي اجلمايل٧١
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 ٥٩

مع استمرار حالة الفلتان األمين يف مناطق الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية،             . ٥
، فقد طالت   ٢٠٠٧وتطورها حلالة من االقتتال الداخلي يف قطاع غزة يف العام           

واحملـامني  ) قضاة وأعضاء نيابـة   (االعتداءات عدداً من رموز السلطة القضائية       
اكم، األمر الذي مس يبة واستقاللية القضاء، وعطل العمـل يف احملـاكم             واحمل

  .٧٢وأعاق قيام النيابة العامة بعملها
  
 إىل احلد مـن تطـوير       ٢٠٠٧أدى تعطل عمل الس التشريعي طيلة العام        . ٦

منظومة التشريعات القضائية وعلى رأسها تعديل قانون السلطة القضائية وقانوين          
زائية وأصول احملاكمات املدنية والتجارية، كما أدى أيضا إىل إعاقة اإلجراءات اجل

 الستكمال منظومة التشريعات القـضائية   انني الالزمة استكمال عملية وضع القو   
وعلى رأسها وضع قانون حمكمة اجلنايات الكربى وقانوين احملـاكم اإلداريـة            

  .وقانون احملاكم العسكرية
  
 يف   خصوصاً ،طة التنفيذية لعمل السلطة القضائية    قلة التسهيالت من قبل السل    . ٧

 ما زال ميثل حتديا كبريا أمام النهوض بالسلطة ،النواحي اإلدارية والوظيفية واملالية  
القضائية وباستقالهلا، فعلى الرغم من حصول بعض التطورات على صعيد توفري           

ما زالـت   ف ،ئيةاالعتمادات املالية للتعيينات وانتظام الرواتب فإن السلطة القضا       
ة املخصصات املالية للنفقات الالزمة لعمل احملاكم وجملس القـضاء          عاين من قلّ  ت

والنيابة العامة، ومن قلة النسبة احملددة للقضاء ضمن املوازنة العامـة والـيت ال              
، ومن عدم اخلصوصية يف املعامالت املالية واإلداريـة والـشؤون           %١تتجاوز  

وهي حتديات ومعوقات من شأا املساس باالستقالل       الوظيفية اخلاصة بالقضاة،    
  .اإلداري واملايل للسلطة القضائية

                                                
، واقتحام ٢٢/٥/٢٠٠٧اقتحام جممع احملاكم يف مدينة خانيونس بتاريخ :   متثلت أبرز االعتداءات فيما يلي ٧٢

تطاف رئيس حمكمة بداية جنني القاضي بسام حجاوي بتاريخ ، واخ١٦/١٠/٢٠٠٧جممع احملاكم يف غزة بتاريخ 
، وإحراق مكتب   ١٣/٦/٢٠٠٧، واختطاف احملامي ربيع ربيع وحرق مكتبه يف رام اهللا بتاريخ            ١٨/٣/٢٠٠٧

  .٣٠/١١/٢٠٠٧، واختطاف وكيل نيابة خانيونس بتاريخ ١٧/٥/٢٠٠٧احملامي فاضل بشناق يف جنني بتاريخ 
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 ٦٠

عاين من حماوالت التدخل يف عمله والنيل  ما زال القضاء ي٢٠٠٧خالل العام . ٨
من استقالله وإضعاف ثقة املواطن به من قبل العديد من اجلهات التنفيذية، فمـا    

 يف أحكام احملـاكم،  ظني والشرطة خصوصاًزال هناك تدخل من قبل بعض احملاف     
وجرت حماوالت من األجهزة األمنية لتحويـل القـضاء إىل قـضاء شـرطي              

  ".بوليسي"
  
  

  :اتـتوصي
  

لقد كان للمعوقات والتحديات اليت واجهت السلطة القـضائية خـالل عـام             
 خاصة االقتتال الداخلي، واالنقسام الـسياسي يف منـاطق الـسلطة            ،٢٠٠٧

 على االنتقـاص     مباشراً  أثراً ، وإخضاع القضاء للتجاذبات السياسية    الفلسطينية،
من حق األشخاص يف التقاضي، وتراجع ضمانات احملاكمة العادلة، وحد مـن            
قدرة األشخاص على الوصول إىل حقوقهم يف الوقت املعقول، نظراً لتعطل عمل            

طاع غزة، كما   احملاكم واالعتداءات عليها خصوصاً تعطل النظر يف القضايا يف ق         
انعكس ذلك على السلطة القضائية ذاا ما جعل استقالهلا منقوصا وحد مـن             

  .تطورها على املستويات التشريعية والبنيوية
  

إن مجيع األطراف الداخلية تعاملت مع السلطة القضائية ضمن السياق السياسي،           
 بديلـة   وهو ما مس جوهرياً بوحدة تلك السلطة وأدى إىل خلق أجسام قضائية           

وزعزع بقوة نظام العدالة يف فلسطني وأفقد القضاء متاسكه وحد من قدرته على           
قوق واحلريات األساسـية  القيام مبهامه بفاعلية كسلطة ثالثة موحدة يف محاية احل    

 وإذا كانت السلطتان التشريعية والتنفيذية قد دخلتا منذ مـا يقـارب            .لإلنسان
 اية غري سعيدة ٢٠٠٧فقد كانت اية العام السنتني يف أتون الصراع السياسي، 

 واليت حلقت أيضا بالسلطتني املذكورتني وأُخـضعت        ،بالنسبة للسلطة القضائية  
  .للتجاذبات والصراعات السياسية

  
، وإذ تشعر بتخوف حقيقي جتاه اتساع وعمق التجزئة يف نظام العدالة،            اهليئةإن  

ائية واسـتقالهلا كـضمانة     ومن منطلق حرصها على صون وحدة السلطة القض       
 وعلى رأسـها الرئاسـة      سؤولة مجيع اجلهات امل   توصيحلماية حقوق اإلنسان،    

  -:واحلكومة والس التشريعي يف هذا اإلطار مبا يلي
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 ٦١

ضرورة اإلاء الفوري حلالة االزدواجية القائمة يف نظام العدالة والـسلطة            .١
الوحدة واللحمة هلذه الـسلطة     القضائية بشقيها القضاء والنيابة العامة، وإعادة       

كسلطة ثالثة ومتكينها من القيام بواجباا مبوجب القانون األساسي والقـوانني           
 .القضائية األخرى يف مجيع مناطق السلطة الوطنية كوحدة جغرافية واحدة

ضرورة وقف كافة اإلجراءات والقرارات والتدابري اليت من شأا تعميـق            .٢
 وإحـداث   ،قضائية بني الضفة الغربية وقطاع غزة     االنقسام يف جسم السلطة ال    

فراغ يف نظام العدالة، والعودة عن القرارات السابقة خاصة ما تعلق منها بإنشاء             
 .أجسام بديلة أو بوقف عمل اجلهات املساندة للقضاء كالشرطة والنيابة العامة

ضرورة وقف مجيع أشكال التدخل يف عمل السلطة القضائية سواء من قبل             .٣
هات التنفيذية أو األمنية أو اموعات املسلحة، وضرورة وقـف أعمـال            اجل

 للنيل االعتداء على احملاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة واحملامون، اهلادفة أصالً
وضرورة محاية القضاء وتـوفري الـدعم املـادي         . من استقالل القضاء وهيبته   

  .لعامة والعاملني فيهاواملعنوي لتحقيق أمن احملاكم ومراكز النيابة ا
اعـات ذات الطـابع احلـزيب،       ضرورة حتييد دور السلطة القضائية يف الرت       .٤

ا كافة التسهيالت للقيام بدورها سواء يف التحقيق يف اجلرائم املرتكبـة           وإعطائه
اصة أو  أثناء االقتتال الداخلي من قتل وإيذاء واعتداء على املمتلكات العامة واخل          

 وإعطاء القضاء دوره يف النظر يف كافة اجلرائم املرتكبة          الة،تقدمي املخالفني للعد  
وإيقاع العقوبات املنصوص عليها قانونا على من تثبت إدانته يف حماكمة عادلة،            

 .وعدم نزع صالحية القضاء املدين لصاحل أي جهة أخرى
  

هوض به وتطويره وتفعيل    ، ومن منطلق تعزيز سلطة القضاء والن      اهليئة كما أن   
  : مبا يلييتوصاتمع والفصل يف املنازعات، يف دوره 

  
ضرورة وقف حالة التعطل يف عمل الس التشريعي، وقيام الس وبعـد             .١

أخذ رأي جملس القضاء األعلى بإجراء التعديالت علـى القـوانني يف الـشأن          
القضائي لتسهيل إجراءات التقاضي وإزالة العيوب املوجـودة يف التـشريعات           

 . تعيق قيام القضاء بالفصل يف املنازعات دون بطء أو تأخرياملطبقة واليت
ضرورة قيام جملس القضاء األعلى والنيابة العامة بتفعيل عمل دائريت التفتيش          .٢

القضائي للكشف عن مواطن اخللل والضعف وإصالحها، وضرورة قيام السلطة         
 .دائرتنيالتنفيذية بتوفري االحتياجات والتجهيزات الالزمة لتفعيل هاتني ال

ضرورة قيام جملس القضاء األعلى بتركيز تدريب القضاة يف جوانـب إدارة       .٣
 وبالنتيجة احلد ،الدعوى لضمان فاعلية عمل القاضي وإجنازه للقضايا دون تأخري

 .من تراكم القضايا واالختناق القضائي يف احملاكم
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 ٦٢

النقص ضرورة قيام السلطة التنفيذية وجملس القضاء األعلى بالعمل على سد   .٤
بالنسبة للعاملني اإلداريني يف احملاكم يف وظائف الكتبـة ومـأموري التبليـغ،             

 .وكذلك رفع كفاءم لضمان قيامهم بعملهم بفاعلية
 وأخذا يف االعتبار احتياجات السلطة القضائية ،ضرورة قيام السلطة التنفيذية .٥

ة القـضائية يف     برفع نسبة موازنة السلط    ،وحجم إيرادات احملاكم والنيابة العامة    
املوازنة العامة، ورفع املخصصات املالية لنفقات احملاكم، وكذلك ضرورة إزالة          
التناقض التشريعي بني النظام املايل للوزارات واملؤسـسات العامـة وقـوانني            

 وإعطاء احملاكم صالحية صرف مصاريف الشهود وأتعاب        ،اإلجراءات اجلزائية 
 .احملامي املنتدب من خزينة احملكمة

ضرورة قيام اجلهات التنفيذية وعلى رأسها وزارة املالية وديوان املـوظفني            .٦
يالء اهتمام أكرب وخصوصية ملعامالت القضاة يف شؤوم الوظيفية املالية          بإالعام  

 .واإلدارية واحلد من التباطؤ والتأخري فيها حفاظا على هيبة القاضي واستقالله
وتشكيل حمكمة دستورية عليا وفقا ضرورة اإلسراع بتأهيل قضاة دستوريني  .٧

لقانوا، يف ظل التعطل بنظر املسائل والطلبات الدستورية، خصوصا يف ظـل            
تقلبات النظام السياسي الفلسطيين واحلاجة للبت يف العديـد مـن املـسائل             
الدستورية املرتبطة بالقانون األساسي وتفسريه وتفـسري التـشريعات وإزالـة           

 .التعارض فيما بينها
رة قيام النيابة العامة والسلطة التنفيذية والقضاء بتفعيل الرقابـة علـى      ضرو .٨

جهات القبض والتحقيق لضمان تعزيز ضمانات احملاكمة العادلـة للمتـهمني           
أمامها، ومن ذلك احلد من االعتقال التعسفي واحلرمان من االتـصال بالعـامل          

كن وظـروف   اخلارجي ومنع زيارات األهل واالستعانة مبحام وحتـسني أمـا         
االحتجاز والتوقيف واختاذ إجراءات وتدابري إدارية وقضائية فعلية جتاه حـاالت       

شخصية التعذيب وإساءة املعاملة، وعدم التهاون جتاه أي انتهاكات متس احلرية ال
 .ضررين من التعسف مادياُ ومعنوياً وتعويض املتلألشخاص ومعاقبة املتورطني،

 بتفعيل شرطة قضائية مؤهلة حلماية      ملختصةضرورة قيام اجلهات احلكومية ا     .٩
 وضرورة إنشاء   تنفيذ األحكام واألوامر القضائية،   احملاكم ومراكز النيابة العامة و    

 .خمتربات جنائية ومراكز طب شرعي جمهزة ومؤهلة
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 ٦٥

 ةــــمقدم
 

تراجع خالل هذا العام مستوى احلقوق واحلريات العامة لإلنـسان بعامـة يف             
جة لالنتكاسة الكـبرية الـيت أصـابت        أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، نتي    

األوضاع السياسية الفلسطينية، وسيطرة حركة محاس على قطاع غزة، وما جنم           
، مست إىل حد كبري   مجيع أراضي السلطة الوطنية   عنه من أفعال وردود أفعال يف       

  .حبقوق اإلنسان وحرياته العامة كافة
  

واحلريات األساسية اليت يتمتع    احلالة العامة للحقوق    اهليئة   عاجلت   ،يف هذا الباب  
ا اإلنسان، وال سيما حقه يف احلياة والسالمة الشخصية ومحايته من التعذيب،            

قـانوين، وحقـه يف     وحقه يف احلريات الشخصية ومحايته من االحتجاز غري ال        
مثل حرية الرأي والتعبري وحرية التجمع السلمي وحـق تـويل           احلريات العامة   

وحقه يف العمـل     يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة،        الوظائف العامة، وحقه  
 وسجلت األشكال املختلفة لالنتهاكات اليت حلقت ـذه  والضمان االجتماعي، 

ت بالضمانات اليت كفلتها املواثيق الدوليـة حلقـوق اإلنـسان            ومس ،احلقوق
  .والتشريعات الوطنية ذات العالقة

  
 يف  ختلفـة  املوجهة إىل اجلهات امل     من التوصيات   عدداً اهليئةويف اخلتام، سجلت    

جل محايـة حقـوق     طاع غزة من أ   أراضي السلطة الوطنية يف الضفة الغربية وق      
 وفقا ملا كفلته املواثيق واإلعالنات الدوليـة حلقـوق          ،اإلنسان وحرياته العامة  

  . ذات الصلةاإلنسان والتشريعات الوطنية
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 ٦٧

  ل األولـالفص
  

  ق يف احلياة والسالمة الشخصيةاحل
  
  

يعترب حق اإلنسان يف احلياة والسالمة الشخصية من احلقـوق األساسـية الـيت          
  .ضمنتها كافة املواثيق الدولية، والدساتري والتشريعات الوطنية يف الدول املختلفة

  
 الواقعة على احلق    لالنتهاكات اهليئةيف هذا القسم من تقريرها السنوي، تعرض        

لعـام  ياة والسالمة الشخصية يف أراضي السلطة الوطنية الفلـسطينية يف ا          يف احل 
ذا احلق،  ه  صعيد  على رصدا اليت   لالنتهاكات، وتتعرض بشكل رئيسي     ٢٠٠٧

 والتشريعات   وتوضيح مدى خمالفتها للمعايري الدولية     وحتليلها للمعطيات املتوفرة،  
  .ةالوطنية اليت حتمي احلق يف احلياة والسالمة الشخصي

  
  

  : االنتهاكات الواقعة على احلق يف احلياة:أوالً
  

 إىل أن احلق يف احلياة شهد خـالل العـام         اهليئةات املتوفرة لدى    تشري اإلحصاء 
طينية مقارنـة بالعـام      يف مناطق السلطة الوطنية الفلس      ملحوظاً  تراجعاً ٢٠٠٧
طيلة العام،   وقد جنم ذلك عن تفاقم مظاهر االقتتال والفوضى الداخلية           املنصرم،

 اليت وقعت بني حركيت محاس وفـتح يف  ٢٠٠٧وال سيما أحداث شهر حزيران   
هذا احلق، بعد أن أدت إىل      محاية   يف تراجع     خطرياً قطاع غزة، وشكلت منعطفاً   

  . غالبيتهم من املدنيني،ات القتلىسقوط مئ
  
  : حاالت القتل.١

 قتلـوا يف منـاطق      ) شخصاً ٥٨٥( إىل أن     اهليئة ات املتوفرة لدى  تشري اإلحصاء 
 ارتفـع ، مبا يعين أن عدد القتلى يف هذا العام قد        ٢٠٠٧لوطنية يف العام    السلطة ا 

، حيث مل يتجاوز عدد القتلى يف العـام         ٢٠٠٦عن العدد الذي سجلته يف العام       
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ـ ٢٠٠٦  املعدل الشهري حلاالت القتـل      ارتفع ، وبالنتيجة، ) شخصاً ٣٤٥ ( ال
  شـهرياً ) حالـة  ٢٩( مقارنة بـ     شهرياً )الة ح ٤٩(خالل هذا العام ليصل إىل      

  .٢٠٠٦خالل العام 
  

 من اموع الكلي حلاالت القتل وقعـت يف         )٥٠٣( أن    اهليئة اتتظهر إحصاء 
 حالة قتل يف الضفة الغربية، أي أن غالبية حاالت          )٨٢(قطاع غزة، بينما وقعت     

 القتل، وقد شهد شهر حزيران أعلى عدد من حوادث. ١ القتل وقعت يف القطاع 
، أي مبا يشكل ثلث اموع الكلـي        ) شخصاً ١٩٠(حيث قتل يف هذا الشهر      

  .للقتلى خالل العام
  

 حول حاالت القتل اليت متـت       اهليئةات اليت سجلتها    حصاءوامللفت للنظر يف اإل   
ذت بسالح ناري أو    فِّ حالة من هذه احلاالت ن     )٥٢٩( أن   ،٢٠٠٧خالل العام   

 من من جمموع احلاالت، وهذه النسبة قريبة كثرياً% ٩٥ أي ما يزيد عن   ،متفجر
 هذا يف حـني أن إحـصائيات   .٢ ٢٠٠٦ خالل العام    اهليئةالنسبة اليت سجلتها    

تظهـر أن عـدد   " السجون"اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية     
ازة  حبي اكز يف الضفة الغربية على خلفية اامهم      األشخاص الداخلني إىل هذه املر    

، وشـخص   ) شخصاً ١٥(، مل يتجاوز الـ     ٢٠٠٧أسلحة وذخائر خالل العام     
واحد منهم فقط صدر حبقه حكم قضائي، يف إشارة إىل عدم فاعلية اإلجراءات             

    ا السلطة الوطنية للحدأو ضـبط عمليـة       من محل األسلحة النارية،    اليت اختذ 
  .استخدامها

  
الفئة العمرية مـن    ( فئة الشباب    ويالحظ أن النسبة األعلى من الضحايا هي من       

، أي مـا  ) حالـة  ٣٩٥(، حيث وصل عدد القتلى من هذه الفئة إىل          )٣٥-١٩
  .٣ يف هذا العاماهليئة من جممل حاالت القتل اليت سجلتها % ٦٥نسبته 

                                                
  . امللحق األول.١ أنظر التفصيالت يف اجلدول رقم ١
  . امللحق األول.٢ أنظر التفصيالت يف اجلدول املرفق رقم ٢
 . امللحق األول.٣ أنظر التفصيالت يف اجلدول املرفق رقم ٣



  اطق السلطة الوطنية الفلسطينيةوضع حقوق اإلنسان واحلريات يف من: الباب الثاين

  
  
 

 ٦٩

وخالل حوادث االقتتال والفوضى الداخلية واالعتداءات اجلسدية اليت نفـذها          
، ٢٠٠٧ني من اموعات املسلحة يف العـام        أفراد من األجهزة األمنية ومسلح    

  . جبراح خمتلفة)اً شخص٢٥٠٠(أصيب ما يقارب من 
  

دت خلفيات عمليات القتل، غري أن أغلبها كان وقـع علـى خلفيـة             وقد تعد 
فيما . بني حركيت فتح ومحاس يف قطاع غزة االقتتال الداخلي اليت وقعت عمليات

  :٤ يلي أهم خلفيات عمليات القتل
  
 :٥ قتل على خلفية االقتتال الداخلي ال.أ

 على خلفية االقتتال الداخلي يف مناطق       ) شخصاً ٣٤٦( مقتل   ٢٠٠٧شهد العام   
 حالة قتل فقط    )٦٥(السلطة الوطنية، سقط غالبيتهم يف قطاع غزة، مقارنة بـ          

% ٥٣٢، أي بزيادة بلغت نسبتها      ٢٠٠٦وقعت على ذات اخللفية خالل العام       
ا كان شهر حزيران الشهر األكثر دموية خالل العام على          كم. عن العام املاضي  

 نتيجة االقتتـال بـني      ) شخصاً ١٦٩( سقط خالله    إذصعيد االقتتال الداخلي،    
من جمموع عدد ضحايا % ٥٠حركيت فتح ومحاس، ويشكل هذا العدد ما نسبته 

  .االقتتال الداخلي الذين سقطوا طوال العام
  

طاع غزة بني قوات األمن مدعومة مبسلحني وكانت االشتباكات اليت وقعت يف ق
التابعـة  " بالقوة التنفيذية  "املدعومةمن حركة فتح ومسلحني من حركة محاس        

 يف الفترة من    ) شخصاً ١٦١(للحكومة املقالة يف قطاع غزة، قد جنم عنها مقتل          
وخالل هذه العمليات ارتكبـت العديـد مـن اجلـرائم           . ٢١/٦/٢٠٠٧-٧

 أـم مل    ت حق املدنيني يف احليـاة، خـصوصاً       اليت مس واالنتهاكات احملظورة   
، من  ) مدنياً ٣٩( القتال اليت جرت يف القطاع، حيث قتل         عملياتيشاركوا يف   

  . طفالً)١٤(بينهم 
  

                                                
 . امللحق األول.٤دول املرفق رقم  أنظر التفصيالت يف اجل٤
 .االقتتال ما بني حركيت فتح ومحاس يف إطار الصراع على السلطة: يقصد باالقتتال الداخلي ٥
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وارتكبت خالل عمليات القتال املذكورة العديد مـن اجلـرائم واالنتـهاكات       
كون يف عمليات   ، كقتل أشخاص كانوا يشار     اليت مست حبقوق اإلنسان    اخلطرية

وكان من أبرز تلـك    . القتال، بعد أن القي القبض عليهم وجردوا من أسلحتهم        
، ومرافقه حسن    عاماً ٣٨اجلرائم عملية قتل املواطنني مسيح عبد القادر املدهون،         

، حيث قُتل املواطن املدهون، وهو أحد قياديي حركـة           عاماً ٢٨أمحد زقوت،   
 ١٤/٦ليهما وجتريدمها من سالحهما بتاريخ    لقي القبض ع   ومرافقه بعد أن أ    فتح،

قام مسلحون بـإطالق النـار    . يف خميم النصريات باحملافظة الوسطى لقطاع غزة      
عليهما بشكل مباشر وكثيف دف القتل والتنكيـل، وذلـك أمـام مئـات              
األشخاص الذين جتمهروا يف املكان، وعقب ذلك بدأ عشرات من املتجمهرين يف 

 جثة املواطن املدهون، من خالل ضرا        وخصوصاً ،ة القتيلني املكان بالتنكيل جبث  
 كما قام بعض األشـخاص      .٦ باحلجارة وطعنها بالسكاكني وركلها باألرجل    

كـامريات  ببتصوير عملية القتل والتنكيل اليت جرت للمواطن املدهون ومرافقه          
شخصية وكامريات هواتفهم النقالة، ومت بث هذه الصور عرب فضائية األقـصى            

 بصورة متس بالكرامة    داوهلا يف املناطق الفلسطينية   التابعة حلركة محاس، وجرى ت    
  .اإلنسانية

 
،  عامـاً  ٣٦ حادث مقتل املواطن أنيس هشام الـسلعوس،         اهليئةكما رصدت   

 على يد مسلحني بعد أن قاموا باختطافـه يف مدينـة            ١٥/٦الذي قتل بتاريخ    و
  . ملقتل مسيح املدهون قتله انتقاماًولقد برر املسلحون نابلس، 

  
 وسائل خمتلفة للقتل خالل عمليات االقتتال اليت دارت يف قطاع           اهليئةورصدت  

غزة سالفة الذكر، متثلت بعضها يف إلقاء أشخاص من فوق بنايات، كعملية قتل             
، والذي قتل عرب إطالق النار على رأسه  عاما٣٠ًاملواطن حسام حممد أبو قينص، 

                                                
انتهاكات حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية "تقرير بعنوان   :  ملزيد من املعلومات حول هذه اجلرمية انظر       ٦

اهليئـة  : رام اهللا (،  "٧/٦/٢٠٠٧اليت اندلعت يف قطاع غزة منذ تاريخ        الفلسطينية على ضوء عمليات االقتتال      
 ).٢٠٠٧الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، حزيران 
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ه من حي تل اهلوى مبدينة غزة، واقتادوه إىل أعلى بناية           من قبل مسلحني اختطفو   
  . ومن مث قاموا بإلقاء جثته من أعلى املبىن،مهنا بالقرب من وزارة املالية

  
  :شجارات والشجارات العائلية والثأر القتل على خلفية ال.ب

 على خلفية الـشجارات     ) شخصاً ٧٨( مقتل   ٢٠٠٧ خالل العام    اهليئةسجلت  
 علـى ذات اخللفيـة      ٢٠٠٦ائلية والثأر، يف حني قتل يف العام        والشجارات الع 

املواطنني حممد أمحد حممد الـديري،  من هذه احلاالت مقتل ، و) أشخاص ١٠٦(
 يف مدينـة غـزة بتـاريخ        ، عامـاً  ٢٥ ، وأمحد حسن نادي الديري    ، عاماً ٣٥

 جراء إطالق النار على السيارة اليت كانوا يستقلوا وآخرين مـن            ٦/١/٢٠٠٧
ويف شجار عـائلي وقـع      . ل مسلحني ينتمون إلحدى العائالت دف الثار      قب

 يف خميم خان يونس قتل ثالثة مواطنني نتيجة االشـتباكات           ٩/٤/٢٠٠٧بتاريخ  
املسلحة اليت دارت يف حينه بني عدة عائالت يف حميط مسجد فلسطني مبخـيم              

  .خان يونس
  
  : القتل على خلفية الفوضى وسوء استخدام السالح.ت
 على خلفية فوضى وسوء     ) شخصاً ٦٥( مقتل   ٢٠٠٧ خالل العام    اهليئةجلت  س

 ١٠٠( علـى ذات اخللفيـة       ٢٠٠٦استخدام السالح، يف حني قتل يف العـام         
ومن أبرز حوادث القتل اليت وقعت على هذه اخللفية مقتل املـواطن            . )شخص

لرمحن ، وعبد ا   عاماً ١٧ ،حممد مصطفى العاجز  و،   عاماً ٣٣ ،نعيم حممد الشرجبي  
 جراء انفجار عبوة ناسـفة كـانوا        ٢٩/٥، بتاريخ    عاماً ٢١ ،اهليل أبو خبيزة  

يقومون بإعدادها داخل املرتل يف خميم النصريات، وأصيب كذلك عـدد مـن             
 العام، قتل مخسة أطفال من      ذات من   ١٤/٦وبتاريخ   .األشخاص جراء االنفجار  

 بعد أن جلبوه  يعبثون به، كانوامدينة رفح جراء انفجار جسم مشبوه مصنع حملياً 
  .من حميط مطار رفح

  
  : القتل على خلفية استخدام القوة واألسلحة النارية من قبل قوات األمن.ث

 على خلفية اسـتخدام     ) شخصاً ٢٠( مقتل   اهليئة، رصدت   ٢٠٠٧خالل العام   
الغربيـة  القوة واألسلحة النارية من قبل األجهزة األمنية والعسكرية يف الـضفة            
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، يف مدينة  عاما٢٢ًفقد قتل املواطن حسام وجيه سالم أبو عصب،   . زةوقطاع غ 
 جراء إطالق النار عليه من قبل أفراد من جهـاز األمـن   ١٣/١٠قلقيلية بتاريخ   

الوطين بعد رفضه االنصياع ألوامرهم بالتوقف أثناء قيادته دراجة نارية يف أحـد    
له، اندلعت اشتباكات بـني     وعقب مقت . شوارع املدينة، اعتقدوا أا غري قانونية     

 ٥قوات األمن ومسلحني من عائلة القتيل أدت إىل مقتل الطفل يزيد زياد عبيد،              
شرطة ال بني    يف مدينة غزة   ، اندلعت اشتباكات مسلحة   ١٧/١٠بتاريخ  و. أعوام

س تسليم  بعد رفض عائلة حلِّ، وبني مسلحنيقطاع غزة يف التابعة للسلطة القائمة
همني بإطالق النار على أفراد الشرطة، حيث قامت الـشرطة          بعض املطلوبني املت  

س إلجبارهم على تسليم املطلوبني والسيارة والسالح،       مبحاصرة منازل عائلة حلِّ   
وقد تركزت هذه   . الذي قالت الشرطة انه استخدم يف إطالق النار على أفرادها         

وهـو   ،"مزيأبو ر "س  االشتباكات العنيفة يف حميط مرتل العقيد عادل حممد حلِّ        
مدير املباحث العامة السابق، وانتهت االشتباكات مبقتل ثالثة مواطنني من عائلة           

  .س وأحد أفراد الشرطةحلِّ
  
ستة مواطنني جراء قيام الشرطة التابعة للسلطة القائمة يف         قتل  ،  ١٢/١١بتاريخ  و

 بإطالق النار على مجوع املواطنني الذين تدافعوا للهرب من سـاحة            قطاع غزة 
كتيبة يف مدينة غزة، حيث عقد فيها مهرجان مبناسبة الذكرى الثالثة لرحيـل             ال

الرئيس ياسر عرفات، بعد أن مسع املتجمهرون صوت إطالق نـار يف املكـان،            
 األحداث بعد يومني تلكوتويف مواطن سابع متأثرا جبراحه اليت أصيب ا خالل         

  .من إصابته
  

، جـراء    عامـاً  ٣٨وسف الربادعي،   قتل املواطن هشام نعيم ي     ٢٧/١١وبتاريخ  
إصابته بعيار ناري يف الصدر خالل قيام قوات األمن بتفريق مسرية سلمية نظمها         

  . اخلليل مناهضة ملؤمتر انابوليسنشطاء حزب التحرير اإلسالمي يف مدينة
  
  : القتل يف ظروف غامضة.ج

ـ ) شخصاً ٥٨( مقتل   ٢٠٠٧شهد العام      يف ظروف ال زالت غامضة مقارنة بـ
، وكان من بـني     ٢٠٠٦ظروف غامضة خالل العام     حالة قتل وقعت يف     ) ٤٩(
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ومن أبرز . ربية والباقي قتلوا يف قطاع غزة     قتلوا يف الضفة الغ    ) مواطنني ٦(القتلى  
 والذي عثر على جثته     ، عاماً ٣٠ ،هذه احلوادث مقتل املواطن رامي خضر عياد      

يف حي الزيتون من مدينة      بالقرب من منطقة زراعية خالية       ٧/١٠/٢٠٠٧بتاريخ  
غزة، وتبني أنه قتل جراء إصابته بعيارين ناريني يف الرأس والصدر أطلقت عليـه            

ومن هذه احلـوادث  . من قبل جمهولني اختطفوه قبل يومني من العثور على جثته       
 واليت عثر على جثتها بتـاريخ       ، عاماً ٢٣ ،كذلك مقتل املواطنة لينا فتحي صبح     

منطقة اخلط الشرقي شرق مدينة غزة وكانت مقيـدة   ملقاة يف   ٢٤/١٠/٢٠٠٧
ومصابة بعدة أعرية نارية يف أحناء خمتلفة من اجلسم ومل تعرف خلفيـة قتلـها،               

 من أحد املطاعم يف شارع عمر ٢٢/١٠/٢٠٠٧وكانت القتيلة اختطفت بتاريخ 
  .املختار مبدينة غزة من قبل مسلحني جمهولني

  
  :" العائلةبشرف" القتل على خلفية ما يسمى .ح

شرف " على خلفية ما يسمى بالدفاع عن ) امرأة١٨(، قتلت ٢٠٠٧خالل العام 
هذا يف حني مل    .  حاالت وقعت خالل شهر حزيران     )٥(، كان من بينها     "العائلة

 ١٤( الــ    ٢٠٠٦يتجاوز عدد النساء اللوايت قتلن على ذات اخللفية يف العام           
 ١٦ج،  . لفية مقتل املواطنـات ن    من أبرز حوادث القتل على هذه اخل       و ).امرأة
، وكـان عـدة     ٢١/٧ بتاريخ   ، عاماً ٢٢، ول،    عاماً ١٩، وشقيقتيها س،    عاماً

قتلهن طعنا بالسكاكني، وغطوا ن سيارة قاموا بإلقاء جثثهن بعد أشخاص يستقلو 
هذه اجلثث ببعض التراب، وتبني من التحقيقات اليت قامت ا القوة التنفيذيـة             

ء الفتيات، أن قتلن من قبل شقيقهن وأحد أقـارن          حول ظروف مقتل هؤال   
 ،)أ.س( نيتوكذلك حادثة مقتل الشقيق   ". عائلةبشرف ال "على خلفية ما يعرف     

 بعد إطالق النار عليهما من قبل       ٢٥/١٠، بتاريخ    عاماً ٢٧،  )أ.أ(، و    عاماً ٢٦
  .شقيقهما داخل املرتل
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  :٧  القتل على خلفية أمنية.خ
 على خلفية أمنية مقارنة مع ) مواطنني٤( مقتل ٢٠٠٧ العام  خاللاهليئةرصدت 

ومـن أبـرز هـذه      . ٢٠٠٦ت على هذه اخللفية يف العام        حالة قتل وقع   )١١(
 عرب إطالق النار عليه على ١٦/٦، بتاريخ  عاما٢٦ًج، . احلاالت مقتل املواطن م

ر قد  وكان املواطن املذكو  . يد مسلحني داخل مستشفى رفيديا يف مدينة نابلس       
سـلطات  تعرض إلطالق نار سابق يف ذات اليوم على خلفية اامه بالتعاون مع             

نه مل ميت، ومت نقله إىل املستشفى، ولكن حلـق بـه          االحتالل اإلسرائيلي، غري أ   
مسلحون إىل املستشفى وأطلقوا عليه عشرات الطلقات الناريـة، مـا أدى إىل             

  .مقتله
  
  : والسجونلتحقيقمراكز التوقيف وا حاالت الوفاة يف .د

 مخس حاالت وفاة يف أماكن االحتجاز التابعة        هليئة، وثقت ا  ٢٠٠٧خالل العام   
 مـن هـذا   ٢٤/١، بتاريخ فمثالً. لألجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

 من سكان رفح، عقب نقله إىل       ، عاماً ٥٧ ،العام تويف املواطن هشام كامل محاد     
دينة من قبل القوة التنفيذية، حيث كان هـذا         مستشفى أبو يوسف النجار يف امل     

وقد أظهـرت   .  يف مكان جمهول وألسباب جمهولة     ٢١/١املواطن احتجز بتاريخ    
ر تعذيب قاسية عليها، وأكـد      وغرافية اليت التقطت للجثة وجود آثا     الصور الفوت 

على ذلك تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح اجلثة وعرض ملشاهداته العامة     
 ، عامـاً  ٤٥ ،، تويف املواطن وليد سلمان خليل أبو ضلفة       ١٥/٧وبتاريخ  . عليها

جراء تعرضه للتعذيب داخل سجن املشتل يف مدينة غزة والذي سيطرت عليـه             
 هو وشقيقه من مرتهلما من قبـل   ٩/٧القوة التنفيذية، وكان قد اختطف بتاريخ       

  .٨  حلركة محاسأفراد يعتقد أم من اجلناح املسلح
                                                

 ).أو دولة عدو( يقصد باخللفية األمنية التخابر مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي ٧
ا التابعة ملدينة رام اهللا الذي تويف يف    إبراهيم فؤاد إبراهيم عيسى من بلدة جفن      : احلاالت األخرى هي للمواطنني    ٨

، فضل حممد دمهش من مدينة دير البلح يف         ١٧/٥/٢٠٠٧مقر جهاز املخابرات العامة يف مدينة رام اهللا بتاريخ          
محد حميسن من مدينة اخلليل     ، وأكرم إبراهيم أ   ١١/٧/٢٠٠٧تاريخ  قطاع غزة الذي تويف لدى القوة التنفيذية ب       

 .٢٦/١٢/٢٠٠٧صالح والتأهيل املوجود يف بلدة الظاهرية بتاريخ الذي تويف يف مركز اإل
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  :بارتكاا ومالحقة املتهمني التحقيق يف جرائم القتلت الرمسية يف اإلجراءا
ظلت اإلجراءات الرمسية املتخذة يف إطار التحقيق يف جرائم القتل اليت تقـع يف              

فما يقرب من   .  غري فاعلة  ،أراضي السلطة الوطنية ومالحقة الفاعلني ومساءلتهم     
 بني حـركيت فـتح       حالة قتل وقعت على خلفية الصراعات السياسية       )٢٠٠(

.  مل يعلن عن مساءلة أي شخص أو جهة عنها         ٢٠٠٧ومحاس يف شهر حزيران     
راكز اإلصالح والتأهيـل    كما أشارت اإلحصاءات املتوفرة لدى اإلدارة العامة مل       

يف مراكـز  موقوفني أو حمكومني على خلفية جرائم القتل    ) نزيالً ٩٩( إىل وجود 
، تسعة منهم حمكـومني،   اية هذا العامىتاإلصالح والتأهيل يف الضفة الغربية ح    

يف الـضفة الغربيـة بلغـت حـسب          بأن عدد حاالت القتل اليت وقعت        علماً
  ). شخصا٢٥٠ً(ات اهليئة للثالث سنوات األخرية ما ال يقل عن إحصاء

  
  :)النساء، واألطفال(ات حول فئات خاصة من القتلى  إحصاء.و
  
  : القتلى من النساء-

 )٢٨(، مقارنة بـ     خمتلفة خلفياتامرأة على   ) ٤٥( قتلت   ،٢٠٠٧خالل العام   
 امرأة قتلن خالل    )١١(وكان من بني القتيالت     . ٢٠٠٦امرأة قتلن خالل العام     

  .يف منتصف شهر حزيراناع غزة ونتيجة االقتتال الذي وقع يف قط
  
 :٩  القتلى من األطفال-

قتتال والفوضى   نتيجة ملختلف أحداث اال     طفالً )٨٧(، قتل   ٢٠٠٧خالل العام   
 قتلوا خالل العام     طفالً )٤٠(الداخلية يف مناطق السلطة الفلسطينية، مقارنة بـ        

 من بني العدد اإلمجايل بسالح نـاري أو نتيجـة      طفالً )٧٧(وقد قتل   . ٢٠٠٦
النفجار عبوات ناسفة أو أجسام مشبوهة كانت يف منازهلم أو يف حميطها، وقتل             

 مـن هـؤالء     )١٤(قتتال الداخلي، بينما قتل      منهم على خلفية اال     طفالً )٣٤(
 ،منتصف شهر حزيراناألطفال خالل فترة االقتتال الذي جرى يف قطاع غزة يف           

                                                
  ". كل إنسان مل يتم الثامنة عشرة من عمره" هو ٢٠٠٤ لعام ٧ الطفل حسب قانون الطفل الفلسطيين رقم ٩
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وقتل الباقون على خلفية فوضى وسوء استخدام السالح أو نتيجة لـشجارات            
  .عائلية وثأر أو يف ظروف ال زالت غامضة

  
  :احلق يف احلياة وواقع عقوبة اإلعدام .٢

 مل يصدر أي حكم إعدام من قبل احملاكم الفلسطينية علـى            ٢٠٠٧ العام   خالل
جـزين  خمتلف أنواعها، وكذلك مل ينفذ أي حكم إعدام حبق األشـخاص احملت           

 .احملكومني من سنوات سابقةبانتظار تنفيذ هذه األحكام حبق 
  

 خالل زياراا ملراكز اإلصالح والــتأهيل       اهليئةحسب املعلومات اليت مجعتها     
ة هو املركز الوحيد الفلسطينية خالل هذا العام، تبني أن مركز إصالح وتأهيل غز

، غري أـم    ٢٠٠٧  حمكوما باإلعدام يف شهر حزيران        ٢٥ الذي كان يوجد فيه   
هربوا من أماكن احتجازهم خالل أحداث االقتتال اليت جرت يف القطاع خالل            

  .١٠ذات الشهر، ومل يعد منهم سوى سبعة أشخاص
 
 :ق يف احلياة ومتطلبات السالمة العامةاحل .٣

 على صعيد احلوادث النامجة عن عـدم تـوفر           مأساوياً  عاماً ٢٠٠٧كان العام   
فخالل هذا العـام،  . شروط السالمة العامة يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  

 جراء عشرات احلوادث املتعلقة بعدم توفر متطلبات السالمة         ) شخصاً ٤١(قتل  
  . ٢٠٠٦ توفوا نتيجة هلذا السبب خالل العام ) شخصا٢٨ً(قارنة بـ العامة، م

  
مـة وقـوع    برز احلوادث اليت نتجت عن عدم توفر شروط السالمة العا         ومن أ 

، وقع انفجار يف حمطة وقـود       ٨/٢/٢٠٠٧ فبتاريخ   انفجاريني يف حمطات وقود،   
ـ             ة أشـخاص   النبايل يف منطقة أم الشرايط من مدينة البرية، أسفر عن مقتل مثاني

                                                
 للمزيد من املعلومات حول واقع عقوبة اإلعدام يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية أنظر التقرير الـسنوي       ١٠
 .٢٠٠٦ين عشر للهيئة الثا
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 وقع انفجار يف حمطة وقود تابعـة        ١٤/٦ وبتاريخ   .١١ وإصابة عدد أخر جبراح   
لشركة لول للمحروقات تقع شرقي مدينة دير البلح، أسفر عن مقتل مخـسة             

  . آخرين جبراح١٣أشخاص، وإصابة 
  

 للغرق يف البحر ويف بـرك سـباحة،         شخصاً ١٥، تعرض   ٢٠٠٧وخالل العام   
 يف حادثة فيضان مياه الصرف الصحي يف ٢٧/٣تاريخ وكان مخسة منهم غرقوا ب 

وكذلك تويف مخسة أشخاص جراء ايار أنفـاق  . منطقة أم النصر يف قطاع غزة 
أقيمت أو كانت قيد اإلنشاء على احلدود الفلسطينية املصرية يف منطقـة رفـح             

كما تويف ثالثة مواطنني جراء تعرضهم لصعقات كهربائية يف أماكن          . احلدودية
 وتويف طفالن يف إحـدى دور        آخرين جراء ايار مباين وجدران،     ة، وثالثة عام

  .احلضانة يف مدينة رام اهللا
  

ويف مجيع هذه احلاالت ظلت اإلجراءات الرمسية املتخـذة حبـق املتـسببني أو              
  . يف هذا العام أو أا مل تنتهاملسؤولني عن هذه احلوادث حمدودة جداً

  
  

  :احلق بالسالمة الشخصيةة على الواقعنتهاكات اال :ثانياً
  
  :انتهاكات احلق بالسالمة الشخصيةمظاهر . ١

 مرتبطة بانتهاكات ) شكوى٤٩١( ما يقرب من ٢٠٠٧ خالل العام اهليئةتلقت 
 مرتبطة بانتـهاكات    ) شكوى ٢٧٤(حق اإلنسان يف األمان على شخصه، منها        

كات تتعلـق   مرتبطـة بانتـها  ) شـكوى ٧١(متمثلة بالتعذيب أثناء التوقيف،   
باستخدام العنف أو الضغط اجلسدي أو املعنوي أثناء عملية القبض والتوقيـف،            

وهـو مـا    . نسانية أثناء التوقيف  ى تتعلق باملعاملة القاسية والالإ     شكو )١٤٦(و
.  املاضي  يف حاالت التعذيب وسوء املعاملة يف هذا العام عن العام           ارتفاعاً شكل

                                                
تقصي حقائق حول حادثة انفجار حمطة النبايل للوقود بتاريخ تقرير ":  ملزيد من املعلومات ذا اخلصوص راجع    ١١
  ).٢٠٠٧اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، نيسان، :فلسطني(". ٨/٢/٢٠٠٧
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اليت تتعلق بانتهاك احلق يف األمن الشخـصي    كما يعترب هذا العدد من الشكاوى       
  .١٩٩٦ منذ العام  اهليئةوالتعذيب أعلى عدد تتلقاه

  
 يف هـذا  ٢٠٠٧ خالل العـام  اهليئةومن امللفت للنظر يف الشكاوى اليت تلقتها      
وأن ،  ١٠/٦/٢٠٠٧ بعـد تـاريخ      املوضوع هو أا تضاعفت مرتني تقريبـاً      

 يف حركة فتح واألجهزة األمنية تعرضـوا         نشطاء العشرات منها تلقتها اهليئة من    
للتعذيب واملعاملة القاسية يف السجون ومراكز التوقيف والتحقيق اليت سـيطرت       
عليها حركة محاس يف قطاع غزة، وكذلك عشرات الشكاوى من نـشطاء يف             
 حركة محاس الذين اعتقلوا على يد األجهزة األمنية يف الضفة الغربية، وخصوصاً           

االنتماء للقوة التنفيذيةموا بالذين ا.  
  

واطن باألمان على    واملتعلقة بانتهاك حق امل    اهليئةومن ابرز الشكاوي اليت تلقتها      
  -:شخصه ما يلي

  
 سبع ٧/٣/٢٠٠٧ و٦تلقت بتاريخ :  الطيبةقرية من شكوى من سبعة شبان -

دى شرطة شكاوي قدمها شبان أفرج عن بعضهم بعد فترة من احتجازهم ل
 وقد أفادوا بوقوع عمليات ضرب وتعذيب وسوء معاملة هللا والبرية،حمافظة رام ا

 يف شرطة بلدة بريزيت وقسم التحقيق عامةوقعت حبقهم من قبل إدارة املباحث ال
  .١٢ التابع ملركز شرطة مدينة رام اهللا

  
طن املذكور، وهو مدين    أفاد املوا : من قرية سامل  ) ج.ع. م(شكوى املواطن    -

 يف مدينة نابلس االستخبارات العسكريةاعتقل من قبل جهاز  أنه  ،اًوليس عسكري 
 بتهمة حيازته لسالح، حيث استمر التحقيق معه يف مقر اجلهاز           ١٧/١١بتاريخ  
، تعرض خالهلا ملختلف أساليب التعذيب من أجـل         ٢١/١١ حىت تاريخ    باملدينة

 وعلـى   ،)فلقة (ب على أسفل القدمني بالعصي    إجباره على االعتراف، كالضر   
                                                

اهليئة الفلسطينية املـستقلة حلقـوق   : فلسطني(فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيين : راجع  ملزيد من التفصيل١٢
 ).٢٠٠٧، شهر أيلول ٣١املواطن، العدد 
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حناء أخرى من اجلسم وإجباره على املشي عقب ذلك، والشبح لساعات طويلة            أ
ب إىل واجللوس شبه عاري يف الربد وحرمانه خالل هذه الفترة من الطعام والذها           

 ومن مث قام اجلهاز بتسليمه يف ذات اليوم إىل جهاز           احلمام، حيث بال يف بنطاله،    
، بعد أن شاهدوا أثار التعـذيب       ، حيث سجل أفراده    يف املدينة  املخابرات العامة 

على جسده، إفادة املواطن املذكور عن ما تعرض له من تعذيب، وبقـي لـدى      
 . حيث مت نقله للمستشفى وإطالق سراحه٢٩/١١جهاز املخابرات حىت يوم 

  
أفاد املواطن املذكور أنه بتـاريخ  :  مدينة البرية  من) أ. م. ر(شكوى املواطن    -

مقـر   جهاز األمن الوقـائي إىل    عاء مسبق من قبل      توجه بناء على استد    ٢٤/٧
 حول قضايا شخصية وحـول انتمـاءه   استجوابهمت اجلهاز يف مدينة البرية، وقد   

لب منه كتابة تفاصيل حياته منذ خترجه من الثانويـة العامـة،   السياسي، كما طُ  
جرب على الوقوف ورفـع     وتعرض خالل فترة االستجواب للتهديد بالضرب، وأُ      

 مت إخـالء   ساعات متواصلة مع حرمانه من الطعام، ومن مث          ٩على مدة   يديه لأل 
ولـدى  . لب منه مراجعة قسم العمليات من جديد يف اليوم التـايل           وطُ ،سبيله

توجهه إىل مقر اجلهاز يف اليوم التايل خضع مرة أخرى للتحقيق، وتعرض أثنـاء              
جـل  ذلك إىل الضرب العشوائي على خمتلف أحنـاء جـسمه باأليـدي واألر            

وباستخدام عصا خيزران، واستمر ذلك مدة نصف ساعة، األمـر الـذي أدى             
ويف مـساء  . حلدوث نزيف يف أنفه و تشنج يف يده، مث ترك بعدها أربع ساعات        

 على يد أحد احملققني الذين شاركوا يف تعذيبه         ذات اليوم، خضع للتحقيق جمدداً    
الث ساعات، حيـث    ، وبدأ بضربه من جديد بعصا مكنسة ما يقارب الث         سابقاً

، وقد مت نقله من قبل اجلهاز إىل حمل أحد أصدقاءه  ليال١٢ًأفرج عنه عند الساعة 
 . نقله إىل املستشفىيف مدينة البرية، حيث متّ

 
اشتكت املواطنة املـذكورة   :  من مدينة نابلس   )ض. ع. ل(شكوى املواطنة    -

سلحني يف   من قبل عدد من امل     ١١/١٢/٢٠٠٦أا تعرضت لالختطاف بتاريخ     
مدينة نابلس، حيث قاموا بنقلها إىل بيت مهجور يف املدينـة، وهنـاك قـاموا               

عرضت للضرب والشتم وقص    بالتحقيق معها حول قيامها بنقل مواد خمدرة، وت       
 وعقب ذلك قام املسلحون بتسليمها لشرطة مكافحة املخـدرات          شعر رأسها، 
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الزي املدين يعتقـد  حيث تعرضت للضرب بقوة على الوجه من قبل سيدة تلبس     
 .أا شرطية

 
 من الشكاوى مرتبطة بانتـهاك هـذا         العام عدداً  خالل قد تلقت     اهليئة وكانت
 ارتكبت من قبل جمموعات مسلحة ليس هلا صـفة رمسيـة، مث قامـت               ،احلق

  .بتسليمهم لألجهزة األمنية
  
يعمل املواطن املذكور يف    :  عبسان اجلديدة  من) ع. م. ط(شكوى املواطن    -
 حضرت إىل مرتلـه     ٢٨/٦شرطة املدنية، وقد أفاد املواطن املذكور انه بتاريخ         ال

عدة سيارات حتمل أفراد من القوة التنفيذية ومسلحني من حركة محاس، وقاموا            
حلظة باعتقاله ونقلوه إىل مقر تابع للقوة التنفيذية يف منطقة معن خبانيونس، ومنذ             

 وعصي، مث قاموا بإحضار عدد من       وصوله بدءوا بتعذيبه باستخدام آالت حادة     
املسامري وبدءوا بطرقها يف جسده إىل أن دخل يف غيبوبة، ما استدعى نقلـه إىل               

رغم العاملون يف املستشفى    مستشفى ناصر خبانيونس لتقدمي اإلسعاف له، وقد أُ       
  .اء ذات اليوم وإعادته إىل مرتلهمن قبل القوة التنفيذية على إخراجه يف مس

 
 ١٦( بـشأن    ٢١/٧ قد خاطبت رئيس الوزراء املقـال بتـاريخ          ةاهليئوكانت  
 إدعـوا  ١٢/٧/٢٠٠٧ -٢٢/٦ وصلتها من مواطنني يف الفترة ما بني         )شكوى

فيها بوقوع اعتداءات عليهم من قبل القوة التنفيذية يرافقها مسلحني من حركة            
  مواطنـاً )١٣(محاس، هذا باإلضافة إىل حدوث عمليات اعتداء وضرب طالت      

 واحتجـزوا   ١٢/٧ كانوا قد اعتقلوا بتاريخ      ،، وهم من نشطاء حركة فتح     آخر
  .ملدة يومني يف مركز شرطة مدينة جباليا

  
اإلجراءات الرمسية املتخذة يف إطار قضايا التعذيب وإساءة املعاملة من قبل          . ٢

  :املكلفني بإنفاذ القانون
رمسيني املتـهمني   هناك تطور ملحوظ خالل هذا العام يف مساءلة بعض األفراد ال          

 أو إساءة معاملة من يتم احتجازهم لدى أجهزة األمن          ،مبمارسة حاالت تعذيب  
 مدير عام إدارة    اهليئة إلتقت يب،، يف إطار متابعتها لشكاوى التعذ     فمثالً. الرمسية
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يف الضفة الغربية، وأطلعته على شهادات وروايـات أشـخاص          املباحث العامة   
، وعلى صور تبني آثار التعذيب      باحث العامة  امل تعرضوا للتعذيب يف احد مراكز    

 حتقيقات كاملة يف هذه أعقاب ذلك، أجرت املباحث العامة ويف أجسادهم،على 
الشكاوى، وحددت األشخاص املسؤولني عن هذه األعمال، وقاموا يف شـهر           

 بتقدمي اعتذار للمواطنني الذين تعرضوا للتعذيب،  اهليئةآذار من هذا العام وبرعاية
 ويف حالة تعذيب أخرى، تلقت اهليئة رداً      .  فصل اثنني من العاملني يف اجلهاز      متّو

االستخبارات العسكرية يفيد فيه بوجود جتاوزات ارتكبت حبق        مدير جهاز   من  
 أثناء التحقيق، وأنه شكل جلنة حتقيق للوقوف على هذه التجاوزات أحد املواطنني

ـ        ـ   وأن من يثبت تورطهم سيقدمون للمحاكمة الع دمي اعتـذار   سكرية، ومت تق
  .للمواطن يف هذا الرد

  
ن التحقيق اجلدي واحليادي يف شكاوى التعذيب وسوء املعاملـة،           أ اهليئةتؤكد  

 للضحية من  االعتذار، وإعالن نتائج التحقيق، وتقدمي      االنتهاك بوقوع   واالعتراف
ري أن  غ ،٢٠٠٧منية شكل تقدماً خالل العام       يف األجهزة األ   املسئولنيقبل بعض   

 ادعـاءات   مجيع يف التعامل مع      موحداً لة مل تشكل جاً   هذه احلاالت من املساء   
أغلب  ويف جهزة األمنية يف السلطة الوطنية، األالتعذيب وإساءة املعاملة لدى مجيع

 ظلت ردود األجهزة األمنية منطية بإنكار وقـوع التعـذيب أو سـوء             احلاالت
مي أي ردود على الشكاوى املرفوعـة يف        املعاملة، ويف حاالت أخرى ال يتم تقد      

  . احلاالتهذهمثل 
  
  

 أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على واقع احلق يف احلياة والسالمة           :ثالثاً
  :الشخصية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

  
 السيادة الفلسطينية الكاملة على املناطق الفلسطينية احملتلـة يف العـام    غياب أدى

 واالنتـهاكات    اإلسـرائيلي   بسبب استمرار االحتالل   ،ا القدس  مبا فيه  ،١٩٦٧
اإلسرائيلية اليت متارس ضد املواطنني الفلسطينيني ومؤسسات الـسلطة الوطنيـة         

 إىل تزايد االنتهاكات الواقعة على احلـق باحليـاة          ، بشكل أو بآخر   نيةالفلسطي
 املمارسات  أدتلقد  . والسالمة الشخصية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية      



  اطق السلطة الوطنية الفلسطينيةوضع حقوق اإلنسان واحلريات يف من: الباب الثاين

  
  
 

 ٨٢

 وسـجون   اراإلسرائيلية املتمثلة باالجتياح املتواصل للمدن الفلسطينية وتدمري مق       
األجهزة األمنية خالل السنوات السابقة، مبا فيها الـشرطة، إىل عرقلـة عمـل         

 يف حفظ أمن وأمان املواطنني ومحايتهم مـن أي          األجهزة األمنية املتمثل أساساً   
  .اعتداء

  
األمنيـة  األجهـزة   يف منع وإعاقة وصـول      االحتالل   سلطات   استمرتأيضاً  

 وإذا مـا  إال بعد موافقتها،أو من مدينة إىل قرية  مدينة إىل أخرى    الفلسطينية من   
 شجارات وأ فيها جرائم تمناطق وقعإىل قوات تلك التحرك  ب-أحياناً–مسحت  
ون هو أال حيمل املشارك   للوصول إىل تلك املناطق     ن الشرط األساسي    ، فإ عائلية

األمنية عندما كانت األجهزة  ، ومن جهة أخرى. أسلحة ناريةة أياتيف هذه القو
دف القبض على ارمني واملطلـوبني      تشرع حبمالت لفرض القانون واألمن      

 أو ،للعدالة، أو فض الرتاعات والشجارات العائلية يف البلدات والقرى الفلسطينية 
 هذه املدن وتعيق تنفيـذ      جتياحد ال كانت قوات االحتالل تعو   ملالحقة جمرمني،   

 كمثل حادثة اختطاف وقتل املواطن رشيد عزت حسن والـيت           ، احلمالت تلك
متت يف منطقة تقع خارج سيطرة أجهزة السلطة الفلـسطينية، وكانـت هـذه     
األجهزة حباجة إىل تنسيق مسبق مع قوات االحتالل للوصول والبحث يف هـذه          

  .١٣ املنطقة
  

ا الفوضى الداخلية كانوا سقطوا بسالح ناري سـواء         من ضحاي % ٩٥ومبا أن   
، فإن ممارسات قـوات االحـتالل        الضفة الغربية أو يف قطاع غزة      كان ذلك يف  

املتمثلة مبنع أجهزة السلطة الفلسطينية من العمل خارج مراكز املدن أدى إىل عدم 
ادرة متكن هذه األجهزة من القيام بواجبها املتعلق بضبط األسلحة النارية ومـص           

رتكـاب  بض على حائزيها أو مستخدميها يف ا      ، والق األسلحة غري املرخصة منها   
  .اجلرائم

  
                                                

تقرير تقصي حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل املـواطن عـزت   :  ملزيد من املعلومات ذا اخلصوص راجع   ١٣
  ).٢٠٠٧اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، حزيران : فلسطني(رشيد حسن 
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كما فاقمت ممارسات االحتالل ظاهرة أخـذ القـانون باليـد يف األراضـي              
هناك الكثري من احلوادث اليت مل تتمكن األجهزة األمنية الفلسطينية          فالفلسطينية،  

 بـذلك   االحـتالل ة لعدم مساح قوات     فيها من الوصول إىل مكان وجود اجلنا      
 ،خصوصاً يف القرى والبلدات، األمر الذي أدى إىل إفالت العديد مـن اجلنـاة             

ولشهور أحياناً، باإلضافة إىل هروب بعض اجلناة ملناطق يف إسرائيل مـا مينـع              
رتكام جرائم قتـل  أن بعض املطلوبني للعدالة الونتج عن ذلك  . الوصول إليهم 

 إمناءما يساعد يف    حيام الطبيعية يف هذه القرى أو البلدات،        يف  كانوا يستمرون   
  .بالثأرخذ ظاهرة األ

  
  

 ضوء املعايري اليت كفلتها     يف احلق يف احلياة والسالمة الشخصية       :رابعاً
  :اإلعالنات واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان والتشريعات الوطنية

  
يف منـاطق الـسلطة الوطنيـة       يشكل االزدياد امللحوظ يف عدد حاالت القتل        

 على خلفية االقتتال والفوضى الداخلية مقارنـة        ٢٠٠٧الفلسطينية خالل العام    
باألعوام املاضية، وتزايد حاالت الوفاة النامجة عن عدم توفر شـروط الـسالمة      

 وكذلك تصاعد االنتهاكات للحق باألمن الشخصي وحق احلماية مـن           ،العامة
 تراجع محاية حـق املـواطن باحليـاة والـسالمة      على  خطرياً التعذيب، مؤشراً 

لقتـل يف العـام      وأن حاالت ا   الشخصية من قبل السلطة الفلسطينية، خصوصاً     
  .املنصرميف العام  اهليئة بشكل كبري عن احلاالت اليت وثقتها زادت ٢٠٠٧

  
 لإلعالنات واملواثيق الدولية الداعيـة       جسيماً كما تشكل هذه الظاهرة انتهاكاً    

فقد نصت املادة الثالثة مـن      . الشخصيةسالمة  الحق اإلنسان يف احلياة و    حلماية  
ق يف احليـاة    احللكل فرد   "  على أن  ١٩٤٨اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام      

، ونصت املادة السادسة من العهـد الـدويل         "واحلرية وىف األمان على شخصه    
 احلق يف احلياة حق     .١:" نه على أ  ١٩٦٦ملدنية والسياسية لعام    اخلاص باحلقوق ا  
وال جيوز حرمان أحد من     . وعلى القانون أن حيمى هذا احلق     . مالزم لكل إنسان  

مل تلغ عقوبة اإلعدام، أن حيكم ـذه        ال جيوز يف البلدان اليت      . ٢. سفاحياته تع 
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 للتشريع النافذ وقت ارتكـاب       على أشد اجلرائم خطورة وفقاً     العقوبة إال جزاءً  
ف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة           وغري املخال  ،اجلرمية

وال جيوز تطبيق هذه العقوبة إال مبقتضى حكم ائي صادر عـن      . واملعاقبة عليها 
  ".حمكمة خمتصة

  
وكذلك فإن تصاعد انتهاكات احلق يف احلياة يف املناطق الفلسطينية يشكل خمالفة 

اسي الذي اعترب يف املادة العاشرة منه أن  القانون األسللقوانني الوطنية، وخصوصاً
  .األساسية ملزمة وواجبة االحترامحقوق اإلنسان وحرياته 

  
يشكل تزايد عدد الضحايا من األطفال جراء االقتتال والفوضى الداخليـة           كما  

 كفلتاليت و ٢٠٠٤ لعام )٧( من قانون الطفل الفلسطيين رقم   ١١خمالفة للمادة   
 وضرورة أن تكفل الدولـة إىل       ، ويف األمان على نفسه    لكل طفل احلق يف احلياة    

 مـن   ٧ خمالفة للمـادة     ،وكذلك. أقصى حد ممكن منو الطفل وتطوره ورعايته      
 وحتت مجيـع    ،اليت تفرض على السلطة الوطنية أن تعطي األطفال       والقانون ذاته   

على  أولوية التمتع باحلماية والرعاية واإلغاثة، وأن تكفل أولوية احلفاظ ،الظروف
حياة األطفال ومجيع حقوقهم يف حاالت الطـوارئ والكـوارث والرتاعـات            

لة كـل مـن      التدابري املناسبة ملالحقة ومساء    املسلحة، من خالل اختاذها مجيع    
  .يرتكب حبق األطفال جرمية من جرائم احلرب أو جرائم ضد اإلنسانية

  
ة من التعذيب وفيما يتعلق بتصاعد انتهاكات احلق باألمن الشخصي وحق احلماي

 فان ذلك يشكل خمالفة ملا نصت عليه اإلعالنات ،يف األراضي الفلسطينية
 ما جاء يف املادة اخلامسة من اإلعالن خصوصاًيف هذا اال،  واملواثيق الدولية

ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال "اليت نصت على انه و ،العاملي حلقوق اإلنسان
 ٧، وكذلك املادة "و الالإنسانية أو احلاطة بالكرامةللمعاملة أو العقوبة القاسية أ

ال جيوز  "اليت نصت على انهوالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من 
إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة 

أو علمية على وعلى وجه اخلصوص، ال جيوز إجراء أية جتربة طبية . بالكرامة
العهد اليت تفرض على الدول نفس  من ٤املادة وكذلك ". أحد دون رضاه احلر
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. عدم التذرع حباالت الطوارئ والظروف االستثنائية كمربر النتهاك هذا احلق
 خمالفة ملا نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب وتشكل أيضاً

اليت تفرض على الدول و، ١٩٨٤بالكرامة لعام املعاملة القاسية أو املهينة واحلاطة 
حظر وجترمي التعذيب على أراضيها، وتطلب منها اختاذ إجراءات تشريعية وإدارية 

  .وقضائية ملنع حدوث انتهاكات هلذا احلق على أراضيها
ن استمرار انتهاكات احلق باألمن الشخصي وعدم التعرض للتعـذيب          كذلك فإ 

 القانونية املفروضة على الـسلطة الوطنيـة        زاماتوااللت يشكل خمالفة للواجبات  
مبوجب القوانني احمللية، حيث أن استمرار حدوث هذه االنتهاكات يشكل أيضا           

 واليت متنع ممارسـة     ٢٠٠٣ من القانون األساسي املعدل لعام       ١٣خمالفة للمادة   
 وتؤكد على أن أي اعترافات تؤخذ من        ،التعذيب ضد املواطنني ألي سبب كان     

 من قانون اإلجـراءات     ٢١٤، وخمالفة للمادة    طنني بالقوة ال يعتد ا قانوناً     املوا
 أنـه يـشترط لـصحة    ؤكداليت تو ٢٠٠١عام ال  يف اجلزائية الفلسطيين الصادر 
 خمالفة للمادة رقم    ،وكذلك.  عن املتهم   ويصدر طوعاً  االعتراف أن يكون صرحياً   

 واليت متنع تعذيب    ١٩٩٨ام  لسطيين لع  من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الف      ٦
  . ومتنع كذلك خماطبتهم ببذاءة أو بألقاب حمقرة،الرتالء أو استعمال الشدة معهم

  
  

  :اتــتوصيال: خامساً
  

 بـصورة  لالنتهاك ٢٠٠٧تعرض احلق يف احلياة والسالمة الشخصية خالل العام      
د اعـد  احلاد يف أ   االرتفاعخطرية مل تشهدها األعوام السابقة، يؤشر على ذلك         

 بتعرضهم للتعذيب وسـوء املعاملـة       أدعوااألشخاص الذين   القتلى و اجلرحى و   
ومن جهة أخرى ال تزال إجـراءات     . واملعاملة القاسية أثناء التوقيف خالل العام     

التحقيق يف تلك اجلرائم على املستوى اإلداري والقضائي ال تتسم بالفاعلية، وإن            
إلجراءات التأديبية مـن بعـض      حصل خالل العام تطور بسيط على مستوى ا       

 ال  ، باملقابل ،األجهزة األمنية مبعاقبة مرتكيب تلك األفعال كالتعذيب مثالً، إال أنه         
 تلك األفعال هو النمط السائد بوجه عام، وإن غياب الرقابة           ارتكابيزال إنكار   

على مستوى األجهزة وعلى مستوى النيابة العامة لتلك التجاوزات أسـهم يف            
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كما إن التراجع يف مـستوى محايـة حـق     .  وتصاعدها خالل العام   إستمرارها
اإلنسان يف احلياة والسالمة الشخصية يـشري إىل تقـصري يف أداء املؤسـسات              
الفلسطينية حلماية هذا احلق، سواء كان ذلك على صـعيد الـسلطة التنفيذيـة       

 أو  ،ة العامة  والنياب  أو على صعيد السلطة القضائية وأداء احملاكم       ،وأجهزا األمنية 
  .على صعيد السلطة التشريعية وأدائها الرقايب

  
 الواقعة على هذا احلق وتعزيز االنتهاكاتمن أجل احلد من و، اهليئةتوصي 
  -: مبا يلي،محايته
مجيع يف الفاعل النيابة العامة بالتحقيق  على رأسها قيام األجهزة املختصة .١

، سالمة الشخصيةحلياة والاجلرائم واالنتهاكات املاسة حبق اإلنسان يف ا
 .ومن مث تقدمي مرتكبيها للقضاء

القرارات الصادرة عن  تعزيز سيادة القانون والقضاء واإلسراع يف تنفيذ .٢
 املتعلق منها جبرائم القتل واالعتداء  وخصوصاً،احملاكم بكافة أنواعها

 وظاهرة على األمن الشخصي، للحد من ظاهرة اإلفالت من العقاب
 .باليدأخذ القانون 

تعزيز وزيادة اجلهود احلكومية اهلادفة إىل وضع حد ملظاهر فوضى  .٣
 .السالح يف األراضي الفلسطينية

 األجهزة هات املختصة األخرى بإلزام منتسيبقيام وزارة الداخلية واجل .٤
القانون والتوقف عن املمارسات املخالفة له،  األمنية باحترام

إلنسان يف سالمته الشخصية كاالستخدام املفرط للقوة وانتهاك حق ا
 .ومحايته من التعذيب واملعاملة القاسية

  واختاذ القرارات،قيام الس التشريعي مبمارسة دوره الرقايب والتشريعي .٥
الالزمة ملعاجلة احلالة األمنية الداخلية، مبا يكفل محاية حق اإلنسان يف 

حيظر احلياة ورفع حالة الشعور باألمن لديه، كإصدار قانون خاص 
وجيرم التعذيب، ومراقبة أداء األجهزة األمنية يف تطبيق دورها حلماية 

 .حياة وأمن اإلنسان
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قيام احلكومة بتعزيز اإلجراءات املتعلقة حبفظ سالمة املواطنني يف  .٦
األماكن العامة، واختاذ التدابري الوقائية يف هذا اال، وإصدار التعليمات 

ويف حمطات وأماكن السباحة لشواطئ اليت حتمي حياة املواطنني على ا
 . وغريها من األماكن العامة،الوقود

تطوير معايري إطالق النار لدى األجهزة األمنية املختلفة للحد من  .٧
 .١٤االستخدام املفرط للقوة يف التعامل مع املواطنني

  
  
  

                                                
 على وضع مسودة مدونة لتعليمات إطالق النار، واطلعت عليها أجهـزة            ٢٠٠٧العام  عملت اهليئة خالل     ١٤

األمن قبل رفعها إىل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلقرارها وإصدارها، بوصفه القائد العام لقوات األمـن                
 .الفلسطينية
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  يــل الثانـالفص
 

  ةـة الشخصيـق يف احلريــاحل
  
  

 أصيالً، فهي حق لكل الفرد وكرامته ارتباطاًترتبط احلرية الشخصية بكيان 
وعليه، ال جيوز القبض على الشخص أو  . واحترامها واجب حيميه القانون،إنسان

 على اهليئةوقد دأبت . ددها القانونحيألحكام اليت لحبسه أو توقيفه إال وفقاً 
استعمال تصنيف موحد جلميع احلقوق املتعلقة باحلريات الشخصية، مركزة 

 أساسي على حق األفراد بالتمتع باإلجراءات القانونية العادلة عند تعرضهم بشكل
 والضمانات القانونية األخرى ، أو االعتقال التعسفي،لالعتقال على خلفية الرأي

 وتصون إنسانيته عند ،اليت حتميه من إهدار حقوقه عند التفتيش واالستجواب
  .احتجازه أو التحفظ عليه حلني احملاكمة

  
يد احلرية أو التفتيش حبق أي شخص جيب أن حيتكم إىل ملسوغ ألي إجراء يقإن ا

األحكام القانونية اليت تضمنتها التشريعات الوطنية، وال سيما القانون األساسي 
وقانون اإلجراءات اجلزائية، املتوائمة باألساس مع إجراءات حجز احلرية اليت 

  . شخصكفلتها املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان لكل
  

 من خالل عملها أن انتهاكات احلق يف احلرية الشخصية قد ارتفع اهليئةالحظت 
 األعوام السابقة، ويف نفس الوقت ارتفع مستوى وعي مقارنة معهذا العام 

هذا العام خبصوص  اهليئةاألشخاص حبقوقهم، فزادت عدد الشكاوى اليت تلقتها 
يتعلق حبق التمتع باإلجراءات  خاصة فيما ،انتهاك احلق يف احلرية الشخصية

القانونية العادلة من حيث التوقيف وشروط االحتجاز القانونية، والعرض على 
نات احملاكمة اجلهات القضائية املختصة، وإجراءات التفتيش وطبيعتها وضما

 وزادت ،ت باحلريات الشخصية حجم االنتهاكات اليت مسوقد ارتفع. العادلة
 وإعالن رئيس السلطة ، حركة محاس على قطاع غزةخطورا يف أعقاب سيطرة

  .٢٠٠٧الوطنية حالة الطوارئ يف منتصف شهر حزيران من عام 
  



  اطق السلطة الوطنية الفلسطينيةوضع حقوق اإلنسان واحلريات يف من: الباب الثاين

  
  
 

 ٩٠

 حلالة احلريات الشخصية اليت سادت يف هذا العام، اهليئةيف هذا الفصل، تعرض 
ت باحلريات الشخصية لألشخاص يف أراضي السلطة واالنتهاكات اليت مس
 االحتجاز غري القانوين على خلفيات جنائية أو سياسية، الوطنية، والسيما قضايا

وظروف أماكن االحتجاز، وعدم تنفيذ أحكام احملاكم اليت تدعو لإلفراج عن 
ومن مث حتليل هذه االنتهاكات على . احملتجزين، وتعريض األشخاص لالختطاف

نسان يف ضوء املعايري اليت رمستها املواثيق الدولية والتشريعات الوطنية حلق اإل
  .احلرية الشخصية

  
  

  : اإلنتهاكات الواقعة على احلق يف احلرية الشخصية:أوالًً
  

فقد . تنوعت االنتهاكات اليت وقعت خالل هذا العام على احلريات الشخصية
 وقوع عدد كبري من حاالت االحتجاز غري القانونية اليت نفذا اهليئةسجلت 

 عدد لتنفيذية يف قطاع غزة، وتلكأ أو امتنعوة اأجهزة األمن يف الضفة الغربية والق
من األجهزة عن تنفيذ بعض األحكام القضائية اليت تقضي باإلفراج عن موقوفني، 
ووقعت عدد من االنتهاكات للحقوق واحلريات الشخصية أثناء قيام األجهزة 

 وإلقاء القبض على األمنية بالتحري أو تفتيش املساكن، وال سيما أثناء املدامهة
 عدد من حاالت االختطاف من مسلحني جمهولني على النحو ألشخاص، ووقعا

  :التايل
  
  :انتهاكات احلريات الشخصية خالل مرحلة القبض والتوقيف. ١
  :١٦  على خلفية الرأي واالنتماء السياسي١٥القبض والتوقيف) أ

                                                
يستعمل مصطلح االعتقال ملن    ومل  " القبض والتوقيف " استخدم قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين مصطلح        ١٥

بشأن األشخاص الذين يـتم     " االعتقال"حتتجزهم األجهزة األمنية، يف حني استخدم القانون األساسي مصطلح          
  .احتجازهم خالل فترة حالة الطواريء املعلن عنها من رئيس السلطة الوطنية حبسب هذا القانون

ل األول، اجلزء املتعلق بانتهاكات احلق يف إجـراءات  الفص/ راجع الباب الثالث : للمزيد حول هذا املوضوع    ١٦
 .من هذا التقرير) االعتقال على خلفية سياسية(قانونية عادلة 
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 وحىت منتصف حزيران حاالت لالعتقال      ٢٠٠٧ منذ مطلع عام     اهليئةمل تسجل   
 لكن منذ إعالن رئيس السلطة      . حالة واحدة  باستثناء  يف الضفة الغربية   السياسي

ـ  عدد كبري من  ، وردها   ١٤/٦/٢٠٠٧الوطنية حلالة الطوارئ بتاريخ      شكاوى ال
 يف  )انتهاكاً ١٢٥ (قارب، حيث سجلت ما ي    حول االعتقال على خلفية سياسية    

علـى خلفيـة    شكاوى عديدة مرتبط باملعتقلني      هذا باإلضافة إىل     ،هذا اجلانب 
سياسية كمنع األهل من الزيارة وعدم العرض على اجلهات القضائية والتعذيب            

  .االحتجازوسوء املعاملة خالل فترة 

 من قبل جهاز    حاالت القبض  وقوع العديد من     اهليئةخالل هذا العام، سجلت     
ومبدد طويلة مل يعرضوا خالهلـا علـى   ، ١٧ املخابرات العامة بطريقة غري قانونية   

اء ومل يتمكنوا من زيارة األهل، كما مل يفسح هلم اال ملقابلة حمـاميهم،              القض
فمـثال، تقـدمت    .  املعيشية والصحية  احتجازهمعدم مالئمة ظروف     وكذلك
 لـدى جهـاز     وقـوف  خبصوص زوجها امل   اهليئة بشكوى إىل    )ل.ز(املواطنة  

 جنيد  يف سجن، والذي كان موجوداً  ٥/١٢/٢٠٠٧املخابرات العامة منذ تاريخ     
مبدينة نابلس، وأفادت انه يعاين من الفشل الكلوي وحيتاج إىل غسيل كلى ثالث      

 بالتدخل لـدى جهـاز      اهليئةمرات أسبوعياً، ما يهدد حياته باخلطر، وطالبت        
املخابرات العامة للسماح هلا وألسرته باالطمئنان عليه وضمان حـصوله علـى        

  .الرعاية الطبية املناسبة

ليت نفذها جهاز األمن الوقـائي       ا حاالت القبض لعديد من    ا اهليئةكما سجلت   
وعلى الـرغم مـن   . قانونية ودون إذن من النيابة العامة اإلجراءات ال  دون إتباع 

 منح جهاز األمن الوقـائي صـفة   صدور قرار بقانون عن رئيس السلطة الوطنية   

                                                
 من قانون املخـابرات  ١٢ على الرغم من متتع جهاز املخابرات العامة بصفة الضابطة القضائية مبوجب املادة       ١٧

للجهاز القيام بالقبض على أي شخص دون احلصول        ، إال أن هذه الصفة ال تتيح        ٢٠٠٥ لسنة   ١٧العامة رقم   
 .على إذن من النيابة العامة، ودون اخلضوع للضوابط اليت نص عليها قانون اإلجراءات اجلزائية
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شخاص  إال أن هذا القانون ال يربر للجهاز القبض على األ          ،١٨ة القضائية يبطالض
 أن جهـاز األمـن      اهليئةالحظت  كما  . واحتجازهم دون أمر من النيابة العامة     

الوقائي ومنذ وضع ذلك القانون، باشر بعرض أغلب املوقوفني لديه على احملاكم            
القانونيـة علـى الـضابطة      املختصة، ومن خالل النيابة العامة صاحبة الوالية        

  .القضائية

من قبل جهاز االستخبارات العـسكرية،      ملواطنني  احتجاز  ت  حاال كذلك متت   
رغم أن هذا اجلهاز ال ميتلك صفة الضابطة القضائية اليت تؤهله للقـبض علـى               

 من جهاز االسـتخبارات     اعتقلأنه  ) ج.م(فمثال، اشتكى املواطن    . األشخاص
تلفة مـن إسـاءة املعاملـة       العسكرية يف حمافظة نابلس ومت تعريضه ألشكال خم       

ذلك، طالبت اهليئة مدير جهـاز االسـتخبارات بتـاريخ      وعلى أثر    والتعذيب،
 بالتحقيق يف ادعاءات املواطن املذكور، فعرب مدير اجلهاز عـن           ٤/١٢/٢٠٠٧

حتقيـق  م يف ذات اليوم اعتذارا مكتوبا، أشار فيه إىل أن جلنة     أسفه ملا حصل وقد   
  . قد مت تشكيلها وأنه يعتذر للمواطن عما جرى له

 خلفية الرأي واالنتمـاء     تعسفي على قال  اعتت حاالت   أما يف قطاع غزة فقد مت     
تنفيـذ  ، حيـث مت     طرة محاس على القطـاع     بعد سي   بصورة ملحوظة  السياسي

جهاز األمن الداخلي التابع للسلطة القائمة يف االعتقاالت من قبل القوة التنفيذية و
 العديد مـن    ٢٠٠٧ خالل النصف الثاين من العام       اهليئة وقد تلقت    ،قطاع غزة 

ع اإلجراءات القانونية يف التوقيف، وتعـرض        إتبا اإلعتقال دون لشكاوى حول   ا
، وسجلت ما يقـارب     احملتجزين للتعذيب وسوء املعاملة ومنع األهل من الزيارة       

 ، على سبيل املثال   .يف إطار إعتقال األشخاص على خلفية سياسية      )  إنتهاكاً ٣٨(
 مـن  اًأفاد فيها بأن أفراد   ،من خميم الشاطئ  ) ر. س(تلقت اهليئة شكوى املواطن     

القوة التنفيذية حضروا إىل مرتله وسلموه إستدعاء إلبنه للحضور إىل مركز شرطة 
 مت نقله إىل مركز املشتل، ١٢/٨/٢٠٠٧الشاطئ، وبعد أن ذهب للمركز بتاريخ    

                                                
يكون لضباط وضباط صف " على انه ٢٠٠٧ من القرار بقانون بشأن جهاز األمن الوقائي لعام ٧ نصت املادة ١٨

شرة اختصاصات األمن الوقائي املقرة مبوجب أحكام القانون صفة الـضبطية           األمن الوقائي يف سبيل تسهيل مبا     
 ".القضائية
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 حول عمله، وتعرض للضرب الشديد، ويف صباح اليوم التـايل         ه التحقيق مع  ومتّ
هد ومت اإلفراج عنه، علماً أنه أحد أفراد جهاز اإلستخبارات          أجرب على توقيع تع   

ويف إطار متابعتها حلاالت اإلعتقال التعسفي على خلفية        . وعضو يف حركة فتح   
 رئيس الوزراء املقال، وطالبته بفتح حتقيق يف عدد مـن           اهليئةخاطبت  سياسية،  

  .١٩صلها أي رد الشكاوى حول االعتقال والتوقيف خالفاً للقانون، إال أنه مل ي
  
  :القبض والتوقيف التعسفي على خلفية جنائية )ب

متـهمني  والتوقيـف ألشـخاص      أعمال القبض    ٢٠٠٧خالل العام   استمرت  
 وخصوصاً  ،مبخالفات جنائية دون مراعاة اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون        

صدت فقد ر . طاع غزة قانون اإلجراءات اجلزائية سواء يف الضفة الغربية أو يف ق         
يتعلق )  إنتهاكاً ٢٢(اهليئة من خالل الشكاوى اليت تلقتها خالل العام ما يقارب           

بالقبض التعسفي، باإلضافة إىل عشرات حاالت القبض والتفتيش دون مـذكرة           
 وهو ما شكل    وقوفني على القضاء لفترات طويلة،    ودون حماكمة وعدم عرض امل    

 .احملاكمة دون بـطء أو تـأخري  إنتهاكاً واضحاً حلقهم يف احلرية الشخصية ويف  
تابعت اهليئة تلك اإلنتهاكات وطالبت يف العديد من املراسالت إطالق سراح من   

 صحيحة  مت توقفيهم تعسفياً أو عرضهم على اجلهات القضائية وإتباع إجراءات         
 القوانني  احتراميف القبض والتوقيف، وأكدت أن على واجب اجلهات الرمسية يف           

ع التجاوزات للحد من اإلجراءات اليت متس حبق األشخاص         ووتطبيقها ومنع وق  
  . خصوصاً يف مرحلة القبض والتوقيف،يف احلرية الشخصية

  
وقد مارست أعمال القبض والتوقيف التعسفي العديد من األجهزة األمنيـة يف            

تلـك  الضفة الغربية وقطاع غزة طيلة العام، فيما تصاعدت بعد النصف الثـاين      
القوة التنفيذية بعمليات اعتقـال      يف قطاع غزة، حيث قامت       األعمال خصوصاً 

، ولكـن دون مراعـاة      ) دعارة - جتارة خمدرات  -سرقة(على خلفيات جنائية    
لإلجراءات والضوابط القانونية، حيث أن كل عمليـات القـبض والتوقيـف            

                                                
 . حول شكاوى من قبل مواطنني يدعون بتعرضهم لالعتقال والتعذيب٢١/٧/٢٠٠٧رسالة اهليئة املؤرخة يف  ١٩
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اجلهـة  والتفتيش واالعتقال متت دون مذكرة توقيف أو تفتيش صـادرة عـن             
  ).بة العامةالنيا(املختصة 

  
  :التعويض عن االحتجاز غري القانوين )ج
ي كل اعتداء على أ"  أنالقانون األساسي الفلسطيين علىمن ) ٣٢(املادة نص ت

 حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان وغريها من احلقوق أو من احلريات الشخصية
واحلريات العامة اليت كفلها القانون األساسي أو القانون، جرمية ال تسقط 

لدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا ا
 أن النيابة العامة مل تقم بأي دور اهليئةالحظت ". عادال ملن وقع عليه الضرر

خبصوص حتريك دعوى ضد مدراء األجهزة األمنية الفلسطينية أو حىت األفراد 
ويف  أو التوقيف خارج نطاق القانون، الذين قاموا بعمليات االعتقال أو القبض

نفس الوقت، وعلى الرغم من علم النيابة العامة بوجود عشرات األشخاص 
 أحجمت ة على غري أساس قانوين، إال أااحملتجزين لدى األجهزة األمنية املختلف

ن القانون أعطى النيابة احلق ور الذي فرضه القانون عليها، بل إعن القيام بالد
اً بدون إذن النيابة حىت وإن عوى جزائية حبق كل من احتجز شخصدبتحريك 

قوبات  قانون الع من١٧٨ت املادة نصعلى سبيل املثال كانت جهة رمسية، 
كل "على أن يف الضفة الغربية الساري املفعول  ١٩٦٠ لعام ١٦األردين رقم 

ب موظف أوقف أو حبس شخصاً يف غري احلاالت اليت ينص عليها القانون يعاق
  ".باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة

  
من جهة أخرى، مل يباشر أي من املواطنني حقه يف رفع دعاوي تعويض ضد 

  .ة جنائية من قبل النيابة العامةاألجهزة األمنية، وخباصة ألنه مل يسبقها مالحق
  
 املماطلة يف تنفيذ أحكام احملاكم باإلفراج عن موقوفني على خلفية االنتماء            )د

  :السياسي
متارس أشكال عديدة من املماطالت والتأخري يف ظلت العديد من األجهزة األمنية 

 االعتقـال وتنفيذها، خصوصاً جتـاه حـاالت        احترام أحكام احملاكم     موضوع
 األجهزة  رفضتعلى سبيل املثال    . التعسفي على خلفية سياسية يف الضفة الغربية      
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العديد من األحكام القـضائية      بيت حلم وجنني تنفيذ      يتاألمنية يف كل من حمافظ    
 اهليئـة  وقد تلقت    .اليت تقضي باإلفراج عن عدد من املوقوفني السياسيني لديها        

 العديد من الشكاوى يف هذا اإلطار وواجهت صعوبات يف          ٢٠٠٧خالل العام   
األجهزة األمنية يف تنفيذ تلك األحكام، ولكنها جنحـت يف        متابعتها نتيجة تلكؤ  

قوفني نتيجة تدخل من أعلى املستويات رمسية كتـدخل         إطالق سراح بعض املو   
ـ  اهليئـة  إىل إصدار  باإلضافة   بعض احلاالت،  العدل والداخلية يف     يوزير اً بيان

ملعـتقلني   أحكام احملاكم واإلفراج الفوري واملباشر عن ا       انتهاكللمطالبة بوقف   
  .٢٠ من احملاكمالذين صدرت قرارات باإلفراج عنهم

  
  : الشخصية خالل مرحلة التحري والتفتيشانتهاكات احلريات. ٢
  

ي والتفتيش بصورة خمالفة للقـانون       أعمال التحر  ٢٠٠٧ خالل العام    استمرت
ففي الضفة الغربية وقعت عدة جتاوزات . ٢١  قطاع غزةأوسواًء يف الضفة الغربية     

األمـن الوقـائي    من األجهزة األمنية خصوصاً من أجهزة املخابرات العامـة و         
، حيـث    وتفتيش املنازل  بعمليات التحري أثناء القيام    العسكرية   واالستخبارات

 العديد من الشكاوى اليت يدعي فيها املتقدمني بعدم قانونية اإلجراءات       اهليئةورد  
 من النيابة العامة تـسمح      إذناليت يتم فيها التفتيش، حيث ال يتم احلصول على          

 مـن قريـة     )م.أ(اطن  فقد أفاد املو  . بذلك، وخاصة بعد إعالن حالة الطوارئ     
 قامت قوة من األمن الوقائي مبدامهـة        ٢١/٨/٢٠٠٧أنه بتاريخ    للهيئة الناقورة

 أو  ،مرتله، وعندما طلب من أفراد القوة التعريف بأنفسهم وإبراز مذكرة توقيف          
 ، قامت القوة بدفع املـواطن املـذكور       ،أمر تفتيش لتمكينهم من دخول البيت     

 أفراد  إطالق النار داخل البيت، مع العلم أن بعض        وقاموا ب  ،ل البيت بالقوة  وودخ
لدى خماطبة اهليئة لوزير الداخلية حول هذا املوضـوع         . هذه القوة كانوا مقنعني   

                                                
اسـتجابة   للمطالبة باإلفراج الفوري عن عدد مـن املوقـوفني    ٩/١٠/٢٠٠٧بيان صادر عن اهليئة بتاريخ       ٢٠

 .لقرارات القضاء
تفتيشها عمل من أعمال التحقيق ال يتم ودخول املنازل (من قانون اإلجراءات اجلزائية على ) ٣٩(تنص املادة  ٢١

 .....).إال مبذكرة من قبل النيابة العامة أو يف حضورها،
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 أن القوة خرجت للقـبض  ١٠/٩/٢٠٠٧، أجاب بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٠٧بتاريخ  
 للقوة التنفيذية وحليازته سالح   انتمائهبسبب  على ابن الشخص املتقدم بالشكوى      

 القوة اضطرت لدخول البيت بعد أن قامت عائلة املذكور بالتعرض ألعضاء وأن"
  ".اجلهاز، ما دفعهم إىل اقتحام املرتل بالقوة وكل ذلك مت وفق القانون

  
عمليات التحري والتفتيش   االنتهاكات املرتبطة ب   استمرت فقد أما يف قطاع غزة   

على القطاع أو بعد ذلك،     اليت تقوم ا األجهزة األمنية سواًء قبل سيطرة محاس          
بتـاريخ  ، حيـث أفـاد أنـه         من رفح  )ي.أ( شكوى املواطن    ومن أمثلة ذلك  

من جهـاز   ( حضر إىل مرتله عدد كبري من أفراد األجهزة األمنية           ٨/٥/٢٠٠٧
ملثمني ومسلحني باألسلحة الرشاشة، وحاصروا املرتل ومـن مث         ) األمن الوقائي 

زوجة املطلوب وأطفالـه، حيـث مت       اقتحموه رغم أن البيت مل يكن فيه سوى         
 وقاموا بتفتيش املرتل وحتطيم أثاثـه، وعنـدما         ،االعتداء عليهم بالضرب املربح   

وأيضاً وردت  . طلبت منهم الزوجة إذن التفتيش اخربوها أن لديهم إذن شفوي         
نـه  الذي أفـاد أ    ، من بلدة جحر الديك جنوب غزة،      )ع.ف( املواطن   شكوى
عليه من قبل عناصر من القوة التنفيذية بعـد أن           مت القبض    ١/٧/٢٠٠٧بتاريخ  

دامهت القوة مرتله وسط إطالق النريان، وقاموا بتفتيش املرتل وأحـدثوا فيـه             
 مث مت نقله إىل مقر الشرطة يف       ،الفوضى، مث قاموا بتقييده ووضع كيس على رأسه       

 .بغزة دون إبراز إذن بالقبض أو التفتيش" اجلوازات"
  
  :إختطاف األشخاص. ٣

، تزايدت حوادث االختطاف اليت جرت يف مناطق السلطة ٢٠٠٧خالل العام 
 يف ) شخص٥٠٠(، حيث اختطف ما يزيد عن ٢٠٠٦الوطنية مقارنة بالعام 

 حادث اختطاف فردي ومجاعي، تركز معظمها يف قطاع غزة، وكان )١٧٠(
غالبيتها على خلفية الصراع بني حركيت فتح ومحاس، حيث وقعت عشرات 

 حادثة اختطاف )٨٠( قد رصدت اهليئةوكانت .  املتبادلة بني احلركتنياحلاالت
  ). شخصا١٥٠ً(، طالت حوايل ٢٠٠٦فردية ومجاعية يف العام 
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ومن أبرز حاالت االختطاف اليت جرت خالل العام حادثة اختطاف الصحفي 
 وكان هذا حتجازه ما يقارب من األربعة شهور، والذي استمر ا،آلن جونستون

 قد ، الربيطانيةBBC إلذاعة الـ  وهو بريطاين اجلنسية ويعمل مراسالً،الصحفي
 من قبل مسلحني جمهولني اعترضوا سيارته يف منطقة ١٢/٣أختطف بتاريخ 

مفترق الكنائس يف شارع الوحدة وسط مدينة غزة، وأجربوه على الصعود 
 حول بسيارة كانت حبوزم ونقلوه إىل مكان جمهول، حيث تضاربت املعلومات

 من ٣/٧ وقد أطلق سراحه بتاريخ لفه،خلفية االختطاف أو اجلهة اليت تقف خ
 دون أن يعرف إذا ما ،ذات العام بعد تعرض اخلاطفني لضغوط من حركة محاس
وكان سبعة من الرعايا . مت توقيف اخلاطفني واختاذ اإلجراءات القانونية حبقهم
 عن عدد حاالت  اخنفاضاًاألجانب اختطفوا خالل العام، وهذا العدد يشكل

 ١٦( اليت بلغت ٢٠٠٦االختطاف اليت طالت رعايا أجانب اختطفوا خالل العام 
  ).حالة

  
برز حاالت االختطاف األخرى، حادثة اختطاف املواطن عزت رشيد عبد ومن أ

 من مرتله يف قرية بزاريا قضاء مدينة ١٠/٤، بتاريخ  عاما٦٥ًالعزيز حسن، 
عضهم مقنعني، وانتهت مبقتله، حيث عثر على جثته نابلس من قبل مسلحني ب

 وتبني أنه تويف بلدة سيلة الظهر ااورة لقريته، يف أحد شوارع ١٧/٤بتاريخ 
 يف هذه  قد أجرت حتقيقاًاهليئةوكانت . جراء خنقه حببل من قبل اخلاطفني

 النيابة  ومن،احلادثة، وأظهرت حتقيقاا قصوراً كبرياً من أفراد األجهزة األمنية
  .٢٢ العامة اليت تتوىل التحقيق يف هذه احلادثة

  
، تداخلت عمليات االعتقال واالختطاف يف مناطق السلطة ٢٠٠٧العام وخالل 

الوطنية الفلسطينية، بعد أن اختلط أفراد األمن باملسلحني الذين ال ينتمون إىل 
 خلق اعتقاداً يف تنفيذ بعض عمليات االعتقال، ما أجهزة معينة، وشاركوا سويةً

ن كالمها قد ، أل لدى املواطنني أنه ال يوجد فرق بني هذه الفئة وتلكخاطئاً
                                                

مقتل املواطن عزت   تقرير تقصي حقائق حول حادثة اختطاف و      :  ملزيد من التفاصيل حول هذه احلادثة راجع       ٢٢
 .رشيد حسن، مرجع سابق
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يعتقل، وينتهي األمر بالشخص احملجوز يف مراكز التوقيف الرمسية، وبالتايل مل 
النتيجة إىل  منهم أن املآل هو يف يكونوا يقاومون املسلحني الذين يعتقلوم ظناً

ري أن بعض هذه احلاالت أظهرت أن ما يتم إمنا هو  غ.مركز التوقيف الرمسي
 كمثل احلادثة اليت تعرض هلا القيادي ني من قبل مواطنني آخرين،اختطاف ملواطن

يف حركة فتح وعضو الس التشريعي السابق إبراهيم أبو النجا يف قطاع غزة 
 على يد عدد كبري من املسلحني ٣١/١٢الذي تعرض لالختطاف بتاريخ 

، واقتادوه إىل مكان جمهول، واحتجزوه ملدة ساعتني، قاموا  مرتله ليالًاقتحموا
 ويف هذا اإلطار، ق حلق شاربيه قبل أن خيلوا سبيله،خالهلا بإهانته عن طري

ة أنه ليس هلا عالقة مبا  يف قطاع غزالقائمةسلطة الأعلنت وزارة الداخلية يف 
  .دثة يف ظروف هذه احلا النجا، وفتحت حتقيقاًجرى أليب

  
  :٢٣انتهاكات احلريات الشخصية يف مراكز التوقيف واالحتجاز . ٤

 ومن خالل زياراا املستمرة والدورية ملراكز التوقيف ومراكز للهيئةاتضح 
اإلصالح والتأهيل يف فلسطني أن القضاة وأعضاء النيابة العامة ال يقومون بشكل 

أصول احملاكمات اجلزائية  من قانون ١٢٦ال بدورهم الذي منحته هلم املادة فع
 يف تفقد مراكز اإلصالح والتأهيل وأماكن التوقيف، حيث ٢٠٠١ لسنة ٣رقم 

 كما أن أماكن مركز،مل تسجل سوى زيارتني إىل ثالث زيارات كل عام لكل 
ثيق الدولية والتشريعات ظلت غري ملبية للشروط اليت نصت عليها املوااالحتجاز 
  .الوطنية

  
 واالنتهاكات اليت رصدت ، واقع مراكز اإلصالح والتأهيلفيما يلي موجز عن

  :فيها حبق األشخاص الذين مت وقفهم يف الضفة الغربية وقطاع غزة
  

 محلة ةبعد سيطرة حركة محاس على قطاع غزة، باشرت أجهزة األمن الفلسطيني
اعتقاالت ومدامهات مشلت املئات من أنصار حركة محاس، حيث مت افتتاح 

                                                
الفصل الثاين من الباب الثالث من      : ملزيد حول أوضاع مراكز االحتجاز يف الضفة الغربية وقطاع غزة راجع           ٢٣

 .هذا التقرير
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 حمافظة جنني، ومت إعادة فتح سجن جنيد ليكون مركزاً سجن عسكري يف
للتحقيق ألجهزة األمن الوقائي واملخابرات واالستخبارات، وما انطبق على كل 

اكز اليت يتم التوقيف  عدد املر انطبق على بقية احملافظات، وزادمن جنني، ونابلس
منية املشتركة ها بعد أن عاد كل جهاز للعمل مبعزل عن اللجنة األواالحتجاز في

  .اليت أعلن عن تشكيلها بعد إعالن حالة الطوارئ
  

 ومن خالل زياراا املتكررة والدورية هلذه املراكز أن شروط اهليئةالحظت 
 من احلق يلاالعتقال والتحقيق ال تتفق والقانون الفلسطيين من حيث حرمان الرت

، ناهيك  بصورة منفردةوكيل حمام ومقابلته وحقه بت،بزيارة األهل بصورة منتظمة
عن أجواء الرطوبة والربد القارص ، باإلضافة إىل انه يتم حجز املعتقلني لفترات 

 مع العلم أن السجن العسكري ، أيام بدون اخلروج إىل الفورة١٠قد تصل ملدة 
، كما أن حق ورةمبدينة جنني هو السجن الوحيد الذي كان يتمتع به الرتالء بالف

  .ى مياه لالستحمام وبشكل دوري غري متوفرةالرتيل باحلصول عل
  

وعن قانونية السجون ومراكز التوقيف، فإن عدد السجون اخلاضعة لقانون 
 فقط يف الضفة الغربية، وهي هي مخسة" السجون"مراكز اإلصالح والتأهيل 

مراكز ك ،االحتجاز األخرىأماكن أما   لالحتجاز، الوحيدةاألماكن الرمسية
تابعة لألجهزة األمنية  كتلك ال،غري منظمة بالقانون ، فهيتوقيفال وتحقيقال

املختلفة، فهي تفتقر للتنظيم القانوين الذي حيكمها وحيكم توقيف األشخاص 
 ساعة بالنسبة ٢٤فيها، وعلى الرغم من صالحية التحفظ على األشخاص ملدة 

 أماكن لألجهزة اليت تتمتع بصفة الضبطية القضائية، فهذا ال جيعل من مراكزها
 ساعة مبا ٢٤توقيف قانونية، وعليه فإن توقيف األشخاص فيها ملدد تتجاوز الـ 

  . غري قانويناًيف ذلك نظارات الشرطة يعد توقيف
  

الضفة الغربية  مراكز اإلصالح والتأهيل املوجودة يف من ناحية أخرى، ما زالت
أحكام  مجيعضعف اإلمكانيات، األمر الذي ال يتحقق معه تطبيق تعاين من 

 األمر ،قانون مراكز اإلصالح والتأهيل والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
ال ،  فمثالً حريتهم الشخصية،احتجزتإىل وقوع انتهاكات ملن  اليت يؤدي
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 على سبيل املثالف للرتالء، الرعاية الطبيةكامل  توفري تساعد ظروف السجون على
ض الكبد الوبائي والقلب والفطريات يف هناك حاالت مرضية مزمنة مثل أمرا

مركز إصالح وتأهيل رام اهللا، وال يوجد طبيب مقيم يف املركز، وإمنا هناك 
طبيب عام واحد يأيت ثالث مرات يف األسبوع، هذا باإلضافة إىل وجود نقص 

  .يف األدوية
  

 تتبع لألجهزة األمنية واالحتجازأما يف قطاع غزة فقد أصبحت مراكز التوقيف 
، خصوصاً بعد ٢٠٠٧العام التابعة للسلطة القائمة يف قطاع غزة بعد منتصف 

. السيطرة على مقار األجهزة األمنية املختلفة، مبا فيها سجن غزة املركزي
وشهدت تلك املراكز والسجون هروب ملن كانوا حمتجزين فيها خالل فترات 

 وأجهزة األمن اليت  القوة التنفيذية الداخلي، أما بعد ذلك فقد بدأتاالقتتال
 واحتجاز بتوقيف ، بدال من األجهزة األمنية السابقة، الحقاً يف القطاعتشكلت

األشخاص فيها دون إتباع لإلجراءات القانونية ويف ظروف معيشية صعبة، أما 
  .غربية ينطبق هنا أيضاًعن املراكز املوجودة يف الضفة العن قانونيتها فما ذكر 

  
  :٢٤حماكمة عادلة انتهاكات احلق يف . ٥

على ، فلكل إنسان لألشخاصاحملاكمة العادلة توفر متطلبات ات وتتعدد ضمان
قدم املساواة التامة مع اآلخرين، احلق يف أن تنظر قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة، 

 . ويف أية مة جزائية توجه إليه،نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل يف حقوقه والتزاماته
 إجراءات قانونية عادلة جيب أن يتوفر منذ حلظة القبض على كما أن احلق يف

  . الشخص وخالل توقيفه وأثناء بعد احملاكمة
  

حبق لقد تعرض هذا احلق يف خمتلف املراحل لإلنتهاك، األمر الذي مس 
في متابعتها للمحتجزين يف مراكز التحقيق  فاألشخاص يف احلرية الشخصية،
 من اً كبري أن هناك عدداًاهليئةلسطينية، الحظت ومراكز اإلصالح والتأهيل الف

                                                
/ ، والباب الثالث  )السلطة القضائية (  األول، بند ثالثاً   فصلال/الباب األول   : ملزيد حول هذا املوضوع راجع     ٢٤

  .األول من هذا التقريرالفصل 
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كمة منذ سنوات، أو املوقوفني الذين ال يزالون حمتجزين يف هذه املراكز دون حما
منهم مل ينقلوا إىل يد توقيفهم، وعدد  احملكمة إال حينما يتم جتدأم ال ينقلون إىل

، خصوصاً يف ظل ماألمر الذي أسهم يف تأخري حماكمامنذ فترات طويلة احملاكم 
 نصاب احملكمة أو لغياب الشهود أو اكتمال إما لعدم ،التأجيل املتكرر للقضايا

 كما يسهم يف تعطيل احملاكمات أيضاً صعوبة ،األطراف أو لظروف الطوارئ
 إىل احملكمة املختصة اليت تنظر ملف احتجازهمنقل األشخاص من أماكن 

 أو وجود متهم يف مكان ،من وجه العدالة أو لوجود أحد املتهمني فاراً ،القضية
 يف احتجازن  نفس القضية يف مكاعلى ومتهم أخر ، يف أحد احملافظاتاحتجاز

  .حمافظة أخرى
  

 اعتقال ٢٠٠٧ احلق مبحاكمة عادلة خالل العام  اليت مستاالنتهاكاتومن 
ف بعض املدنيني على ذمة يأشخاص مدنيني من قبل أجهزة عسكرية، وتوق

 أو يف مراكز توقيف خمصصة للعسكريني أصالً، ،ئية عسكريةجهات قضا
باإلضافة إىل تذرع بعض األجهزة األمنية بوجود قرارات توقيف من جهات 

، على سبيل عسكرية لإللتفاف على قرارات اإلفراج الصادرة عن احملاكم املدنية
قاله من وهو مدين، أفاد فيها بإعت) ش. أ(تلقت اهليئة شكوى من املواطن املثال 

، وقررت حمكمة ٥/٩/٢٠٠٧قبل أحد األجهزة األمنية يف بيت حلم بتاريخ 
ض ذلك اجلهاز ، ولكن رف١٦/٩/٢٠٠٧الصلح يف بيت حلم اإلفراج عنه بتاريخ 

، وأبلغوه بأن اهليئة مت مراجعة اجلهاز األمين من قبل باحث تنفيذ قرار احملكمة،
  .ية، حيث شاهد الباحث القراراملواطن موقوف على ذمة رئيس احملكمة العسكر

 
  :عدم الكشف عن حاالت االختفاء القسري. ٦

 أي حادثة اختفاء قسري، ولكنـها تلقـت   ٢٠٠٧ خالل العام   اهليئةمل تسجل   
 جنني، تفيـد أن     -شكوى من زوجة املواطن مسري حممد عبد الوهاب أبو عصبة         

  حىت اليوم،   ال يزال خمتفياً   ٢٢/٢/٢٠٠٢زوجها الذي اختطف من مرتله بتاريخ       
وشكوى أخرى من شقيق املواطن نايف عبد القادر صاحل برهم، تفيد بانقطـاع    

.  القدس- يف ملجأ مدينة العيزرية، حيث كان نزيال١٩٩٠ًاالتصال به منذ العام     
 إحدى ٢٠٠٤ قد سجلت يف تقرير هلا صدر يف شهر أيار من العام اهليئةوكانت 
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وخالل هذا العـام، مل تـتمكن       . ٢٥عشرة حالة اختفاء قسري حىت ذلك احلني      
 من احلاالت الـيت     اجلهات الرمسية يف السلطة الوطنية من الكشف عن مصري أياً         

  . خالل السنوات السابقةاهليئةسجلتها 
  

تعد أعمال اإلختفاء القسري جرائم وإنتهاك حلق األشخاص يف احلرية الشخصية، 
 ،حلياة والسالمة الشخصية   حقوق أخرى كاحلق يف األمن وا       إنتهاك باإلضافة إىل 

 وعادلـة،   املعاملة، واحلق يف حماكمـة منـصفة      وعدم التعرض للتعذيب وسوء     
  .وكذلك حق الشخص يف أن يكون معترفاً به يف نظر القانون

  
  

 ضوء املعايري الدوليـة     يف واقع احلق يف احلرية الشخصية       :ثانياًً
  :حلقوق اإلنسان والتشريعات الوطنية

  
 ة للحق بالتمتع باحلرية الشخصية يف مناطق      نتهاكات جسمي  ا ٢٠٠٧شهد العام   

 وتركـزت هـذه     صة يف النصف الثاين من هـذا العـام،        السلطة الوطنية، خا  
ت هـذه   لقـد مـس   . االنتهاكات يف عمليات القبض واالحتجاز والتفتـيش      

االنتهاكات باملعايري الدولية اليت تضمنتها املواثيق واإلعالنات الدوليـة حلقـوق          
 فقد خالفـت    خلصوص،تضمنتها التشريعات الوطنية با   األحكام اليت   ن، و اإلنسا

 املعايري املتعلقة حبماية حريات اإلفراد اخلاصـة،        اهليئةاالنتهاكات اليت سجلتها    
ت حبريتهم الشخصية اليت نص عليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واليت           ومس

دم احتجازه أو نفيـه     كفل مبوجبها لكل شخص احلق يف حريته الشخصية، وع        
  .  ألحكام القانون وخالفاًتعسفاً

  

                                                
، ، ويف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خصوصاً للمزيد من املعلومات حول ظاهرة االختفاء القسري عموما٢٥ً

ري فــي أعقـــاب االعتقـال أو االختطـاف يف          حـــول االختفاء القس  "بعنوان   تقرير اهليئة    :راجع
  .٢٠٠٤أيار ). ٣٠(ير خاصة رقم ـق السلطـة الوطنيـة الفلسطينيـة، سلسلة تقارمناط
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 حتجزوا خالفاً انتهاكات عدة حلرية األشخاص يف أن ال ياهليئةفقد سجلت 
 من العهد الدويل )٩(للقانون، يف خمالفات صرحية للضمانات اليت كفلتها املادة 

ق يف احللكل فرد "للحقوق املدنية والسياسية لألشخاص، واليت نصت على أن 
وال . احلرية وىف األمان على شخصه، وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا

جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء 
أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف "، وألزمت بضرورة إبالغ "املقرر فيه

همة جزائية، سريعا، إىل أحد يقدم املوقوف أو املعتقل بت"، وأن "لدى وقوعه
القضاة أو أحد املوظفني املخولني قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه 
أن حياكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه، وال جيوز أن يكون احتجاز 

  ".األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة هو القاعدة العامة
  

تباطؤ األجهزة األمنية عن تنفيذ  خالل هذا العام امتناع أو اهليئةوسجلت 
قرارات احملاكم اليت تقضي باإلفراج عن حمتجزين بصورة غري قانونية، خالف 

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف " املذكورة واليت نصت على أن ٩للمادة 
أو االعتقال حق الرجوع إىل حمكمة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف 

، وهذا يقتضي "اإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوينقانونية اعتقاله، وتأمر ب
 من ٨تنفيذ اجلهات الرمسية ألحكام احملاكم ذا اخلصوص دون إبطاء، واملادة 

لكل شخص حق اللجوء إىل "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت نصت على انه 
قوق األساسية احملاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك احل

  ". اليت مينحها إياه الدستور أو القانون
  

ت بالضمانات اليت كفلها القانون من جانب آخر، خالفت هذه االنتهاكات ومس
 مـن القـانون     ١١فقد اعتربت املادة    . األساسي حلريات األشخاص الشخصية   

       وعمل بالفقرة الثانية   ،األساسي احلريات الشخصية حق طبيعي ومكفول ال متس  
ال " على توسيع لتفسري احلماية هلذا احلق حيث نص على أنـه             من املادة نفسها  

جيوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه مـن        
 ألحكام القانون، وحيـدد القـانون مـدة احلـبس      التنقل إال بأمر قضائي وفقاً    
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كن اخلاضعة للقوانني الصادرة االحتياطي، وال جيوز احلجز أو احلبس يف غري األما        
  ".بتنظيم السجون

  
وخبصوص التعويض عن االحتجاز غري القانوين، نالحظ أن النيابة العامة مل تقـم     

  عن احتجاز أشخاصاملسئولنيألفراد  ا، والتحقيق مع،باخلطوة األوىل يف مالحقة 
  لألشخاصالً للقانون وإحالتهم للقضاء حملاسبتهم، وبالتايل فهي مل تفتح جماخالفاً

 ،ةتعسفيمطالبة بالتعويض عن حجز حريتهم بصورة       مدنية لل  دعاوى   ملتابعة رفع 
 من العهد الـدويل للحقـوق املدنيـة         ١٤/٦وهي ذا الصدد، خالفت املادة      

حني يكون قد صدر على شخص ما حكم ائي         " والسياسية اليت نصت على انه    
اص عنه على أسـاس واقعـة       يدينه جبرمية، مث أبطل هذا احلكم أو صدر عفو خ         

جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف حتمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي،           
يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلـك اإلدانـة، وفقـا              

، املسئولية عن عدم إفشاء الواقعة       أو جزئياً  للقانون، ما مل يثبت أنه يتحمل، كلياً      
كما تشكل هذه االنتهاكات خمالفة للضمانات اليت       ." باهولة يف الوقت املناس   

كل اعتداء على   " من القانون األساسي واليت نصت على أن         )٣٢(كفلتها املادة   
أي من احلريات الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان وغريها من احلقـوق     

ط واحلريات العامة اليت يكفلها القانون األساسي أو القانون، جرميـة ال تـسق            
الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً       

  ".عادالً ملن وقع عليه الضرر
  

 ت االنتهاكات اليت وقعت على حريات األشخاص باملعـايري الدوليـة           كما مس
املتعلقة باحتجاز األشخاص والشروط الواجب توفرها يف أمـاكن االحتجـاز،           

ة على ـة والسياسيـوق املدنيـ من العهد الدويل للحق)١٠(ة حيث نصت املاد  
يفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانني، إال يف ظروف استثنائية،          " أن

وجيب ...  غري مدانني    ويكونون حمل معاملة على حدة تتفق مع كوم أشخاصاً        
ـ             ي أن يراعي نظام السجون معاملة املسجونني معاملة يكـون هـدفها األساس

  ".إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي
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للمواثيـق الدوليـة حلقـوق     القسري فهي تعد جرائم وفقاً االختفاء أعمالأما  
 القسري  االختفاءإلعالن بشأن محاية مجيع األشخاص من       اإلنسان وعلى رأسها ا   

، وجيـب أن يعاقـب مرتكبوهـا        ١٩٩٢يف العـام    الصادر عن األمم املتحدة     
 يشكل  باعتباره ،و احلكومات اليت تتبىن هذا النهج     ول أ  وكذلك الد  ،كأشخاص
  . صارخاً حلقوق اإلنسان وقواعد القانون الدويلانتهاكا

  
  

  :اتــتوصيال: ثالثاً
  

احلريـة  رياً مس بشكل كبري حبـق اإلنـسان يف           تطوراً خط  ٢٠٠٧شهد العام   
ع  الواقعة على هذا احلق مؤشراً على تراج       االنتهاكاتالشخصية، حيث شكلت    

 يف االنتـهاكات محايته يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد زادت تلـك       
، وفعل  انتقام، وما تبعها من أعمال      االنقسامالنصف الثاين من العام بسبب حالة       

العديـد مـن    اعتقال ورد فعل، كان ضحيتها األول املواطن الفلسطيين، فقد متّ     
 خمالفة للقانون ويف أمـاكن      وحجز حريتهم بصورة  األشخاص أو القبض عليهم     

غري الئقة أو جمهزة ويف ظروف صعبة، كما مل يتم توفري ضمانات احملاكمة العادلة 
تلكؤ يف تنفيذ    ال  خصوصاً يف مراحل القبض والتفتيش والتوقيف، ومتّ       ،لألشخاص

مل يتم   تعرض العديد من األشخاص ألعمال اإلختطاف، و        كما أحكام القضاء، 
  . من أعوام سابقةحاالت اإلختفاء القسرين خالل العام الكشف ع

 
مقارنـة   ، الشخصية هلـذا العـام     احلق يف احلرية  انتهاكات  تصاعد  بالنظر إىل   

 من حيث العـدد أو طبيعـة         سواءً ،االنتهاكات اليت وقعت يف األعوام السابقة     ب
  : توصي مبا يلياهليئة فإن ،االنتهاكات

الشخصية خـصوصاً   ضرورة وقف مجيع أشكال التعدي على احلريات         .١
 سواء يف الضفة الغربية أو يف قطـاع         من األجهزة املكلفة بإنفاذ القانون    

عتقـال  مجيع أعمال القبض التعسفي، مبا فيها إ      ، مبا يف ذلك وقف      غزة
  .االنتماء السياسيعلى خلفية األشخاص 
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ضرورة توقف األجهزة األمنية اليت ال متلك صفة الضبطية القضائية عن            .٢
بالنسبة لألجهزة اليت   . شخاص وتوقيفهم والتحقيق معهم   ألالقبض على ا  

حتمل هذه الصفة فال بد أن تلتزم بأحكام القوانني املعمول ا وعلـى             
رأسها القانون األساسي وقانون اإلجراءات اجلزائية عند القيام بتلـك          

  .األعمال
من الضروري قيام النيابة العامة املدنية مبسؤوليتها جتاه مراقبـة أعمـال         .٣

مأموري الضبط القضائي التابعني ملختلف األجهزة األمنية واإلشـراف         
على أعماهلم، وأيضاً مراقبة أماكن حجز احلرية من سجون ونظـارات           

 أماكن  ة، وإغالق أي   للتحقق من تطبيق القانون    واحتجازومراكز توقيف   
  . غري منظمة بالقانوناحتجاز

ة خالل مراحل القبض من الضروري توفري مجيع ضمانات احملاكمة العادل  .٤
 جلميع األشخاص احملرومني    ، وخالل وبعد احملاكمة   ،والتحقيق والتوقيف 

على مجيع  من حريتهم، وعلى اجلهات القضائية تشديد الرقابة القضائية         
 واملسئولني واألفراد    وعلى اجلهات املختلفة   اخلروقات لتلك الضمانات،  

ميتنع ، وحماسبة من    العدالة عنوان   باعتبارها وتنفيذ قرارات القضاء     احترام
  .يتلكأ يف تنفيذهاأو 

 علـى   االعتداء وجرائم   انتهاكات ضحايا   ،التأكيد على حق األشخاص    .٥
 يف احلصول على التعويض املادي واملعنوي العادل        ،احلريات الشخصية 

عن الضرر، من خالل رفع دعاوى ذا الشأن، وعلى النيابـة العامـة             
  .نائية للمخالفنيتفعيل حتقيقاا ومالحقتها اجل

 االختفـاء تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية الكشف عن حـاالت          .٦
 اإلجراءات الكفيلة مبنع    اختاذالقسري اليت حصلت منذ سنوات، وعليها       

 جرمية متس حبق األشخاص يف احلرية الشخـصية   باعتبارهاهذه الظاهرة   
  .وحقهم يف احلياة واألمان

األجهـزة   القانون من العـاملني يف       رفع كفاءة املكلفني بإنفاذ   ضرورة   .٧
املختصة بالقبض والتوقيف وتفتيش األماكن، وذلك من خـالل         األمنية  

  .بالقوانني وحقوق اإلنسانوعيهم لضمان  التدريبية املكثفةدورات ال
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  ثــل الثالـالفص
  

  ةــات العامـاحلري
  
 

العامـة  احلقوق واحلريات   محاية   يف مستوى     ملحوظاً  تراجعاً ٢٠٠٧عام  الشهد  
اليت يتمتع ا اإلنسان، حيث تعرضت هذه احلقوق النتهاكات عديدة، متثلت يف            

 وانتهاك حريـة التجمـع     ، وتقييد احلريات اإلعالمية   ،يد حرية الرأي والتعبري   يتق
 وانتهاك احلريات   ، وحق تشكيل النقابات واجلمعيات واالعتداء عليها      ،السلمي

  .ق واحلريات العامةالدينية وحق العبادة وغريها من احلقو
  
 

  : االنتهاكات الواقعة على احلريات العامة:أوالًً
  

 خطرية مست باحلريات العامة يف منـاطق        انتهاكات ٢٠٠٧ وقعت خالل العام  
ذ قيام السلطة   بامتياز من العام األسوأ   السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يعد هذا       
  : هذا احلقانتهاكظاهر الوطنية بالنسبة لتلك احلريات، فيما يلي أبرز م

  
  :انتهاكات حريـة الـرأي والتعبيـر واحلريات اإلعالمية. ١

ألقت أجواء الرتاعات السياسية على السلطة اليت شهدا الساحة الفلسطينية منذ           
، بظالهلا القامتة على حرية التعبري واحلريات اإلعالمية والصحفية ٢٠٠٧بداية عام 
ون الفلسطينيون لتهديدات مباشرة وغري مباشرة       فقد تعرض الصحفي   ية،الفلسطين

      ت من حريتهم يف القيام بعملهم ونقل احلقائق وشكلت مسحبريـة   صارخاًاًحد 
كما تعرضت مؤسسات إعالمية يف قطاع غزة والضفة الغربيـة          . الرأي والتعبري 

اإلعالميـة يف  لعدد من االعتداءات عكست حالة التراجع يف واقـع احلريـات      
  اإلعالم احمللية يف ممارسة دورٍ حتريـضيٍ       استمرت وسائل  و لفلسطينية،األراضي ا 
ويف نفس الوقت ظهرت وسـائل      . الة االحتقان واالنقسام السياسي   زاد من ح  

 وديـد   ،وطرق جديدة النتهاك حرية التعبري مثل األفالم الكرتونية التحريضية        
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 حركة محـاس     خاصة بعد سيطرة   ، وإغالق حمطات التلفزة واإلذاعة    ،فينيالصح
 حيث توقف عمل    ،٢٦ ، وإعالن حالة الطوارئ يف الضفة الغربية      على قطاع غزة  

فضائية فلسطني يف غزة، وتوقف بث إذاعات راديو احلرية وراديـو الـشباب             
وصوت الشعب، فيما مت منع صحيفيت فلسطني والرسالة من الطباعة والتوزيع يف           

 هذا إىل األقصى يف الضفة الغربية،الضفة الغربية، إضافة إىل إغالق مكتب فضائية 
جانب قمع ومنع الصحفيني من تغطية أخبار وصور االنتهاكات اليت متارس على            

لـى مقـرات بعـض      إغالق واقتحام واالستيالء ع     إىل  وصوالً ،احلريات العامة 
   .املؤسسات اإلعالمية

  
العام  خالل    يف هذا الصدد   اهليئة فيما يلي عرض يوضح االنتهاكات اليت رصدا      

٢٠٠٧:  
  
تعرض خالل هـذا    :  تعرض الصحفيون للقتل واإليذاء واخلطف والتهديد      .أ

العام عشرات الصحفيني يف عدد من حمافظات السلطة الوطنية يف الضفة الغربية            
بتـاريخ  ،   فمـثالً  ة للقتل أو لإليـذاء أو للخطـف أو للتهديـد،          وقطاع غز 

على أيدي مسلحني ني صحيفة فلسط  ثالثة إعالميني من متّ قتل٢٠٠٧\٥\١٣
جمهولني قاموا باختطافهم من أمام مطعم اللوتس يف مدينة غزة، ومن مث قـاموا              

ومل تتضح مالبسات عملية القتل، كما     ،بإطالق النار عليهم، ما أدى إىل مقتلهم      
ذا الشأنعلن عن أية إجراءات رمسية أُمل ي ختذت.  
  

                                                
تقرير بعنوان احلريات اإلعالمية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل الفترة من :  ملزيد من املعلومات راجع٢٦

وتقريـر  ). ٢٠٠٧اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، كانون أول        : فلسطني(،  ٣٠/١١/٢٠٠٧-١٥/٦
ان يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية على ضوء عمليات االقتتال اليت اندلعت يف انتهاكات حقوق اإلنس"بعنوان  

أكثر من مائتني ومخـسني     " وكذلك التقرير بعنوان     .، مرجع سابق  ٢١/٦/٢٠٠٧-٧قطاع غزة يف الفترة ما بني       
،  مدى-اإلعالميةواحلريات  املركز الفلسطيين للتنمية: فلسطني(، "٢٠٠٧انتهاكا للحريات اإلعالمية خالل عام 

٢٠٠٧.(  
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االعتداء على الصحافيني من  يف حوادث  ملحوظاًشهد هذا العام تزايداًكما 
 يف قطاع غزة واألجهزة األمنية يف حمافظات ة التنفيذية التابعة للسلطة القائمةالقو
فيني  وقوع عشرات االعتداءات على الصحاهليئة فقد رصدت .ضفة الغربيةال

سواء متثل االعتداء بإطالق نار وإصابة بعضهم أو االعتداء اجلسدي واللفظي 
، أصيب عدد من الصحفيني جراء اعتداء ١٧/٤/٢٠٠٧تاريخ  فمثال، ب.عليهم

 التشريعي عليهم كمثل مصور شبكة فرانس برس حممد اثنني من حراس الس
البابا يف قطاع غزة الذي أصيب يف عينه اليسرى، ومصور وكالة رامتان اشرف 

 قامت أجهزة ٢٠٠٧\١١\٢٧وبتاريخ . الكفارنة الذي أصيب بكسر يف إصبعه
تغطية املسريات املناهضة فيني الذين قاموا بلفلسطينية باالعتداء على الصحن ااألم

 مراسل قناة اجلزيرة -نابوليس يف رام اهللا كالصحفي وائل الشيوخيملؤمتر أ
  .٢٧  مدير عام تلفزيون وطن يف رام اهللا-الفضائية، ومعمر عرايب

  
ا اخنفضت ، غري أ٢٠٠٧استمرت ظاهرة خطف الصحفيني األجانب يف العام و

، حيث ٢٠٠٦باملقارنة مع حاالت اختطاف الصحفيني اليت سجلت يف العام 
.  قد سجلت ست حاالت اختطاف صحفيني أجانب يف ذلك العاماهليئةكانت 

، اختطف الصحفي البريويف خاميي رازوري مصور ١/١/٢٠٠٧، بتاريخ فمثالً
دينة غزة، وقد وكالة فرانس برس من قبل مسلحني من أمام مكتب الوكالة يف م

  .فه بعد سبعة أيام من اختطاأطلق سراحه ساملاً
  

ذية كان كذلك اعتقل املصور الصحفي سامي أبو سامل مرتني من قبل القوة التنفي
 قام جهاز األمن ٥/١١/٢٠٠٧بتاريخ  وأيضا ،١٠/١١/٢٠٠٧آخرها بتاريخ 

 مدينة  يفحممد الطيطي وهو يعمل صحفي مستقلالوقائي باعتقال الصحفي عالء 
، وقد أطلق سراحه بعد حوايل  لصاحل فضائية األقصىاخلليل، وكان يعمل سابقاً

                                                
 ملزيد من املعلومات راجع التقارير الشهرية للهيئة حول انتهاكات حقوق اإلنسان يف أراضي السلطة الوطنية يف                 ٢٧

 . ٢٠٠٧العام 
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، وكان قد عرض على القضاء ووجهت له مة التحريض وشق عشرين يوماً
  .٢٨ الوحدة الوطنية

  
فيني لتهديدات بالقتل أو االعتداء اجلسدي يف حـال         وتعرض العديد من الصح   

، بتـاريخ   فمـثالً . يـة األحـداث اجلاريـة     ممارستهم ملهنتهم من جديد وتغط    
 مت ديد العامالت بتلفزيون فلسطني بالقتل من خالل البيان الذي     ٢٠٠٧\٦\٢

وتعرض الصحفي عماد عيد مرتني للتهديد  ،"سيوف احلق اإلسالمية"وزع باسم  
  .٢٩بالقتل

  
 تعرض املؤسسات الصحفية وممتلكات الصحفيني لإلغـالق والنـهب           .ب

ضت املؤسسات الصحفية وممتلكات الصحفيني خالل هذا العام         تعر :واالعتداء
لعدد من حوادث االعتداء والنهب واإلغالق، سواء من القوة التنفيذية يف قطاع            

 قـام  ٢٠٠٧\٢\٢، بتاريخ فمثالً. غزة أو من األجهزة األمنية يف الضفة الغربية       
يادات من قجمهولون بإحراق مكتب دعاية وإعالن يعود للمواطن عالء فضة وهو 

التابعة  اقتحمت الشرطة ٢٠٠٧\١١\٦وبتاريخ  حركة محاس يف حمافظة نابلس،
مرتل الصحفي هشام ساق اهللا، رئيس حترير نشرة        للسلطة القائمة يف قطاع غزة      

 إضـافة إىل    ،الراصد اإلعالمي االلكترونية وقامت مبصادرة احلاسوب اخلاص به       
 .٣٠ اريس شخصيةعشرات االسطوانات املدجمة وهاتف نقال وكر

  

                                                
تقارير اهليئة الشهرية حول    :  راجع ٢٠٠٧ ملزيد من املعلومات حول الصحفيني الذين مت اختطافهم يف العام            ٢٨

أكثر من مائتني ومخسني انتـهاكا  " تقرير بعنوان   وكذلك. ان يف أراضي السلطة الوطنية    انتهاكات حقوق اإلنس  
  .، مرجع سابق"٢٠٠٧للحريات اإلعالمية خالل عام 

. تقارير اهليئة الشهرية حول انتهاكات حقوق اإلنسان يف أراضي السلطة الوطنية  :  ملزيد من املعلومات راجع    ٢٩
  .، مرجع سابق"٢٠٠٧ ومخسني انتهاكا للحريات اإلعالمية خالل عام أكثر من مائتني" تقرير بعنوان وكذلك

تقارير اهليئة الشهرية حول انتهاكات حقـوق اإلنـسان يف   :  ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع راجع       ٣٠
 . ٢٠٠٧أراضي السلطة الوطنية يف العام 
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فية واإلعالميـة لالعتـداء   عشرات املؤسسات واملكاتب الـصح كما تعرضت  
 سياريت البث املباشر لـشركة   مت إحراق٢٠٠٧\١\١٣ريخ ، بتا فمثالً. والنهب

فلسطني لإلعالم واالتصاالت، اليت ميلكها الصحفي ماهر شليب مدير مكتب قناة           
 مدينة رام اهللا من قبـل جمموعـة          على مرتله يف   ريان وأطلقت الن  ،ديب الفضائية 

، وقع اعتداء على مكتب قناة العربية     ٢٠٠٧\١\٢٢بتاريخ   و .فلسطينية مسلحة 
يف مدينة غزة، عرب تفجري عبوة ناسفة أمام مدخله من قبل جمموعـة فلـسطينية              

  .٣١مسلحة، ما أدى إىل وقوع خسائر جسيمة يف املكتب
  
 ،القائمة يف قطاع غزةسلطة ال وبيةالضفة الغرأغلقت حكومة تسيري اإلعمال يف    و

مت يف  ،  فمـثالً . العديد من املؤسسات الصحفية واإلعالمية، ومنعتها من العمل       
مكاتب كل من فضائية وتلفزيون فلسطني ووكالـة األنبـاء          قطاع غزة إغالق    

. ٣٣، وصوت احلرية ٣٢وإذاعة صوت فلسطني، وصوت الشباب    " وفا"الفلسطينية  
إذاعة جبـل   و ،مكاتب فضائية األقصي   قغالة الغربية إ  مت يف الضف  ويف املقابل،   

يف الـضفة  مت  وكذلك. واد للصحافة يف نابلس ومكتب ر ،النار، وتلفزيون آفاق  
، ومت يف قطاع لطباعة والتوزيع صحيفة فلسطني وصحيفة الرسالة من االغربية منع 

أصـدرت وزارة اإلعـالم التابعـة       كما  . فة الصباح من التوزيع    صحي غزة منع 
خط " مبنع بث برنامج      قراراً ١/٨/٢٠٠٧ بتاريخ    يف قطاع غزة   لحكومة املقالة ل

                                                
ة حول انتهاكات حقـوق اإلنـسان يف   تقارير اهليئة الشهري:  ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع راجع       ٣١

انتهاكات حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية على ضـوء     "وكذلك  . أراضي السلطة الوطنية  
 .، مرجع سابق٢١/٦/٢٠٠٧-٧عمليات االقتتال اليت اندلعت يف قطاع غزة يف الفترة ما بني 

امت القوة التنفيذية بالـسيطرة علـى مقرهـا بتـاريخ            وفقاً للمعلومات اليت أفاد ا مديرها التنفيذي، ق        ٣٢
 ولكن دون االعتداء على األجهزة واملعدات اخلاصة باإلذاعة، علما أن جزءاً مـن األجهـزة              ١٤/٦/٢٠٠٦

موجود وباالتفاق مع إدارة اإلذاعة يف مكان آمن، إال أن القوة التنفيذية ال تزال موجودة يف املقر ومتنع إعادة                   
 .البث من جديد

٣٣١٤/٦/٢٠٠٧ض إىل اقتحام ليلة  وفقأً ملا أفادت به مديرة عام الربامج يف إذاعة احلرية، أن مقر اإلذاعة تعر 
 ومسلحون يشتبه يف تبعيتهم إىل السلطة القائمة يف قطاع غزةمن قبل القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية يف         
 . يع حمتوياتهكتائب عز الدين القسام، وقاموا باالستيالء على مج
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 والذي  ، الذي يقدمه ويعده الصحفي حسن الكاشف يف تلفزيون فلسطني         "امحر
  .٣٤قدم حلقة سابقة مت بثها لصاحل تلفزيون فلسطني من استوديوهات رامتان

  
سائل اإلعـالم    تقييد حرية الرأي والتعبري وعمل الصحفيني واستخدام و        .ت

الـرأي يف   حرية   أشكال أخرى من وسائل تقييد        اهليئة رصدت: كأداة حتريض 
  قـراراً ٢٠٠٧خالل شهر شباط   والتعليم  هذا العام، كمثل إصدار وزارة التربية       

 حكايـة شـعبية   ٤٥، الـذي يتـضمن     "قول يا طري  "بسحب وإتالف كتاب    
ة األقصى املوجـودة    قامت فضائي  و .٣٥فلسطينية، من مكتبات املدارس احلكومية    

يف قطاع غزة بإنتاج فيلم كرتوين حتريضي بثته على شاشتها يف األيام األخرية من      
، األمر الذي أثار حفيظة املواطنني وخاصة املوالني حلركة فتح،          ٢٠٠٧شهر آب   

يف البلد الفساد، فاضـطرت     بسبب تشبيههم يف تلك األفالم بالفئران اليت تعيث         
  .٣٦ إيقاف بثهالقناة إىل

  
 قـراراً  ٢٠٠٧\١٠\١٨ بتاريخ احلكومة املقالةكما أصدرت وزارة اإلعالم يف      

في من الـوزارة حـىت   لى الصحفيني احلصول على بطاقة صح  فرضت مبوجبه ع  
. يتمكنوا من تنظيم عملهم وحتديد العالقة بني اجلهات الرمسية وبني اإلعالمـيني      

ال حيصلون على البطاقـة     وعلى إثر هذا القرار، منعت الوزارة الصحفيني الذين         
، من تغطيـة    ٣١/١٠/٢٠٠٧الصحفية الصادرة من وزارة اإلعالم حىت تاريخ        
  .ثاين من ذات العام خطاب رئيس الوزراء املقال يف الرابع من تشرين

  

                                                
تقارير اهليئة الشهرية حول انتهاكات حقـوق اإلنـسان يف   :  ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع راجع       ٣٤

 .٢٠٠٧أراضي السلطة الوطنية يف العام 
ناصر الشاعر ضجة كبرية يف الشارع الفلسطيين، حيـث عقـدت   .أثار قرار وزير التربية والتعليم العايل د       ٣٥

اعات الرافضة للقرار املذكور، وكانت النتيجة أن تراجعت الوزارة عـن قرارهـا يف ذات               املؤمترات واالجتم 
 . الشهر

 .٢٠٠٧\٨\٢٦  وفقا لتقرير صادر عن وكالة معا اإلخبارية بتاريخ ٣٦
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يف الساحة الفلسطينية    السياسي   واالنقسامأدى احتدام الصراع    من جانب آخر،    
ما زاد من حدتـه أن وسـائل       عالم، و االستقطاب يف وسائل اإل   حالة  إىل تعزيز   

اإلعالم املوالية حلركة فتح أو التابعة للسلطة الفلسطينية أصبحت ممنوعـة مـن             
اإلعالم التابعة أو املوالية حلركة محاس  العمل يف قطاع غزة، بينما منعت ووسائل

هذا األمر مع ازدياد الضغوط على وسـائل   من العمل يف الضفة الغربية، وترافق
كما أصـبح الـصحفيون يف      . م القليلة املستقلة لالحنياز إىل احد الطرفني      اإلعال

 من إغضاب هذا    حاالت كثرية خيشون تغطية األحداث الداخلية ونشرها، خوفاً       
الطرف أو ذاك، ما أدى إىل تعزيز الرقابة الذاتية لديهم ولدى إدارات املؤسسات             

حمايدة ونزيهة يف نقل اخلرب،  من أن تكون وسائل اإلعالم وسيلة      ، وبدالً الصحفية
 إىل  واألقصى، باإلضافة إىل تلفزيوين فلسطني      ،حتولت صحف الرسالة وفلسطني   

ما يشبه ساحة حرب إعالمية وكالمية بني السياسيني واإلعالميني مـن كـال             
الطرفني املتقاتلني، وحتولت إىل حمطات دعائية للكراهية واحلث علـى االقتتـال       

  .اموتعزيز الفرقة واالنقس
  
انتقلت دائرة االعتداءات والصراع على     :  االعتداء على الشخصيات العامة    .ث

السلطة بني حركيت محاس وفتح إىل الشخصيات العامة العاملة يف السلطة الوطنية        
الفلسطينية أو مؤسسات اتمع املدين أو األحزاب السياسية، حيـث رصـدت      

 واشتدت حدا يف النصف ،ة العام مجلة من االعتداءات اليت ظهرت يف بداي  اهليئة
ق النار على سيارة السيد وصفي طال إمتّ ١٠/٣/٢٠٠٧، بتاريخ   فمثالً. الثاين منه 

 جمموعـة    قامت ٢٣/٧/٢٠٠٧بتاريخ   يف مدينة رام اهللا، و      وزير األسرى  -قبها
، وتستقل سيارات تابعة للشرطة والقـوة        شخصاً ٢٥ملثمة مسلحة تتكون من     

 عـضو  كة فتح أشرف مصطفى مجعـة، كتب النائب عن حرالتنفيذية باقتحام م  
، حيث اعتدت هذه القوة بالضرب      عي الفلسطيين عن حمافظة رفح    الس التشري 

 ما أدى إىل إصابته جبروح متوسطة يف أحنـاء خمتلفـة مـن            ،املربح على النائب  
  .٣٧  مكتبهفة إىل إصابة سبعة من العاملني يف باإلضا،جسمه

                                                
تقارير اهليئة الشهرية حول انتهاكات حقـوق اإلنـسان يف   :  ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع راجع       ٣٧

 .٢٠٠٧وطنية يف العام أراضي السلطة ال
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وللحريات اإلعالمية الـيت    الرأي والتعبري    واخلطرية حلرية    إن االنتهاكات الكثرية  
 وضعت أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية يف املرتبة        ،٢٠٠٧ام   خالل ع  حدثت
 دولة من حيث مدى توفر حرية الرأي والتعبري فيها حبسب         ١٦٩ من أصل    ١٥٨

 تقرير منظمة مراسلون بال حدود، يف حني كانت أراضي السلطة الوطنية حتتـل            
  .٣٨ ٢٠٠٦يف عام  ١٣٤املرتبة 

  
امتدت سلسة االعتداءات على احلريات     :  االعتداء على احلريات األكادميية    .ج

، حيث أسفرت  والصروح العلمية كاجلامعاتالعامة لتصل إىل احلريات األكادميية
 وتعطلت مسرية التعلـيم     ،ا حلقت   جسيمةمادية  هذه االعتداءات عن خسائر     

، قام عشرات مـن  ١/٢/٢٠٠٧ بتاريخ  ،فمثالً. لتحقني فيها اجلامعي للطالب امل  
أفراد قوات حرس الرئاسة باقتحام مباين اجلامعة اإلسالمية، ما أدى إىل احتـراق    
أجزاء كبرية من مرافق اجلامعة، ويأيت ذلك عقب حدوث اشتباك بني مسلحني            

ئيس من حركة محاس كانوا يعتلون أسطح اجلامعة ويطلقون النار على مقر الـر            
  .٣٩القريب من املكان

  
 قام مسلحون من حركة محاس والقوة التنفيذيـة بقـصف        ٤/٢/٢٠٠٧ريخ  بتا

مباين جامعة األزهر يف مدينة غزة بالقذائف وباألسلحة النارية عنـد منتـصف             
  . الليل، ما أدى حلدوث أضرار مادية كبرية مبرافق اجلامعة

  
 لبيع أشرطة الكاسيت    تفجري مؤسسات ومقاهي االنترنت وحمالت جتارية      .ح

، تضمنت االعتداءات اليت وقعت على احلريات       ٢٠٠٧خالل عام   : وكافترييات
هي االنترنت وحمـالت بيـع   النقابية ظاهرة جديدة ضد املؤسسات الثقافية ومقا   

 ألقى جمهولون زجاجات حارقة داخـل       ٢٠/٢/٢٠٠٧، بتاريخ   فمثالً. األشرطة
 الواقع قرب بلدية جباليا مشال قطـاع        مقر مؤسسة دار الشباب للثقافة والفنون     

                                                
 .٢٠٠٨يف شهر كانون ثاين ) مدى( حبسب تقرير املركز الفلسطيين للتنمية واحلريات اإلعالمية ٣٨
تقارير اهليئة الشهرية حول انتهاكات حقوق اإلنسان يف أراضي         :  ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع راجع       ٣٩

 .٢٠٠٧السلطة الوطنية يف العام 



  اطق السلطة الوطنية الفلسطينيةوضع حقوق اإلنسان واحلريات يف من: الباب الثاين

  
  
 

 ١١٥

غزة، ما أدى إىل اندالع حريق يف املبىن أسفر عن إحلاق أضرار مادية بالغـة يف                
. كتبة الواقعـة يف الطـابق الثـاين      صالة املسرح الواقعة يف الطابق األرضي، وامل      

 مدخل مقهى سلـسبيل     عندر جمهولون عبوة ناسفة     ، فج ٢/٤/٢٠٠٧وبتاريخ  
رنت، ويقع يف حي كندا غرب مدينة رفح، أسفرت عـن إحلـاق       خلدمات االنت 

أضرار مادية بالغة يف املقهى ويف مقر مجعية اخلدمة العامة املقابلة للمقهـى، ويف              
  .٤٠شبكة الكهرباء واهلاتف يف جزء من احلي

  
 رصدت :رأي والتعبري واحلريات اإلعالمية االنتهاكات اإلسرائيلية حلرية ال.خ

 مؤسسات حقوق اإلنسان واملؤسسات اإلعالمية املختصة       وثيق من خالل ت   اهليئة
تصعيداً ملحوظاً يف انتهاكات قوات االحتالل ضد الـصحفيني والعـاملني يف            

فقد رصدت  . ملؤسسات اإلعالمية يف هذا العام    وكاالت األنباء احمللية والعاملية وا    
ـ     ) اعتداءً ٣١٦(تلك املؤسسات    ق يف  على الصحافة، مشلت جرائم انتـهاك احل

 وغريه مـن    ،تعرض صحفيني للضرب  واحلياة والسالمة الشخصية للصحفيني،     
اعتقال واحتجـاز  ووسائل العنف أو اإلهانة واملعاملة احلاطة بالكرامة اإلنسانية،    

مصادرة ومنع الصحفيني من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث،          وصحفيني،  
ت صـحفية والعبـث     قصف أو مدامهة مقرا   وأجهزة ومعدات ومواد صحفية،     

وقد . منع الصحفيني من السفر إىل اخلارج، ومدامهة منازل صحفينيومبحتوياا، 
بتاريخ متثلت أخطر هذه االنتهاكات يف إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي النار           

  .٤١ على مصور فضائية األقصى الصحفي عماد غامن وبتر ساقيه ٢٠٠٧\٧\٥
  

 أن معظم االعتداءات اليت     اإلسرائيلية،كات   االنتها  رصد وحتليل  يتضح من خالل  
نفذا قوات االحتالل حبق الصحفيني والعاملني يف وكاالت األنباء احمللية والعاملية 

 ـدف إىل    ، ويف إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة     جاءت بشكل متعمد ومقصود   

                                                
  . إلعالم الفلسطيين حول االعتداءات على احلريات العامة بقطاع غزة  عن تقرير مركز ا٤٠
 أشخاص من الصحفيني والعاملني يف وسائل اإلعالم احمللية     ٨ يشار إىل أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت         ٤١

 .٢٠٠٧ حىت اية عام ٢٠٠٠ أيلول ٢٨والعاملية منذ بداية انتفاضة األقصى يف 
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 فرض حالة من العزل على األراضي الفلسطينية احملتلة، كخطوة أوىل حنو تصعيد           
  .جرائم القتل والتنكيل حبق الفلسطينيني العزل

  
  :انتهاكات حرية التجمع السلمي. ٢

حدى طرق  يرتبط هذا احلق بشكل وثيق باحلق يف حرية الرأي والتعبري باعتباره إ           
ـ    على هذا احلق من شـأ       قيود ةالتعبري، وإن فرض أي    ؤدي إىل حـدوث    ا أن ت

 أن يتمكن املواطنون مـن      ذا احلق يقصد  . ة حلرية الرأي والتعبري   انتهاكات عد 
 طريقـة  ةعقد االجتماعات السلمية يف أي زمان ومكان، ليعربوا عن آراءهم بأي          

من الطرق، سواء أكانت عن طريق عقد مؤمترات أو اجتماعات عامة أو القيام             
.  القانون بغض النظر عن منظميها وفقا ملا حيدده      مبظاهرات أو مسريات سلمية،     

  : بانتهاكات واسعة هلذا احلق أمهها٢٠٠٧قد متيز العام ل
  
، اشـترطت   ١٣/٨/٢٠٠٧ بتـاريخ    :االعتداءات على التجمعات السلمية    .أ
قطاع غزة على من يرغب يف عقد اجتماع عام أن حيصل على القائمة يف سلطة  ال

 جتمـع أو اعتـصام أو   أذن أو ترخيص مسبق من وزارة الداخلية قبل القيام بأي 
ـ     تقييد  تظاهرة، بصورة فيها      وبتـاريخ   .٤٢ع الـسلمي    اكـرب حلريـة التجم

، منعت احلكومة الفلـسطينية يف رام اهللا تنظـيم املـسريات            ٢٧/١١/٢٠٠٧
واعتـدت األجهـزة    ،  "نابوليسأ"لمية املؤيدة واملعارضة ملؤمتر     والتجمعات الس 

األمنية على املشاركني يف املسريات وعلى الصحفيني الذين حاولوا تغطيتها خاصة 
. رام اهللا وبيت حلم واخلليل، ما أدى إىل وفاة مواطن يف مدينة اخلليـل             يف مدن   

 من املشاركني يف املسرية الـيت جـرت يف      وكذلك اعتقلت تلك األجهزة عدداً    
، قامت القوة التنفيذية بإطالق النار على       ١٣/١١/٢٠٠٧وبتاريخ  . مدينة اخلليل 

 الثالثة لرحيل الرئيس    املشاركني يف املهرجان الذي عقدته حركة فتح يف الذكرى        
 ومت االعتداء علـى     ،تل على أثرها سبعة أشخاص    ياسر عرفات يف مدينة غزة، قُ     

  .يغطون أحداث املهرجان املشاركني وعلى عدد من الصحفيني الذين كانوا
  

                                                
  ..السلطة القائمة يف قطاع غزةقوة التنفيذية يف باسم ال الناطق  بيان ٤٢
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حركة محاس من االحتفال بانطالقتها     كما منعت قوات األمن يف مدينة رام اهللا         
أزالت مجيع مظاهر اإلعـالن عـن االحتفـال          و ،العشرين يف األماكن العامة   

 األمنية التابعة للسلطة القائمة     وكذلك اختذت األجهزة   .وصادرت أعالم احلركة  
 سلسلة إجراءات غري قانونية للحيلولة      ٢٨/١٢/٢٠٠٧ منذ تاريخ    يف قطاع غزة  

دون قيام حركة فتح باالحتفال بانطالقتها، كاعتقال عدد من قادا وأفرادهـا،            
 املقرات واملكاتب التنظيمية التابعة للحركة ومصادرة حمتوياا، من أعالم ومدامهة

وأجهزة ومعدات وشعارات أعدت لالحتفال باالنطالقة، األمر الـذي أدى يف           
النهاية إىل إعالن مرجعية حركة فتح يف قطاع غزة عن عزوفها عن القيام بعقـد      

  .٤٣جتمعها لالحتفال بانطالقتها
  

  سواء يف الضفة الغربية أو يف قطاع غزة على    اعتداءاتعت  ويف نفس السياق، وق   
 بتـاريخ   ، قامت قوات األمـن    فمثالً. العديد من املسريات والتجمعات السلمية    

 بتفريق االعتصام الطاليب الذي جرى أمام جامعة اخلليل، واعتدت          ٩/٧/٢٠٠٧
 ، اعتدت القوة التنفيذيـة    ٢٠/٧/٢٠٠٧بتاريخ   و .٤٤على املشاركني باهلراوات  

بالضرب وإطالق النار على مسرية سلمية خرجت احتجاجاً على االعتداء الذي           
تعرض له النائب عن حركة فتح أشرف مجعة، وأصيب نتيجة هذه االعتـداءات           

  .٤٥صحنو عشرة أشخا
  

 سلطات االحتالل استمرت فقد ، اإلسرائيلية هلذا احلقاالنتهاكاتأما على صعيد 
 مواطنو قـرى ومـدن   ينظمهاات السلمية اليت يف قمع وتفريق املسرياإلسرائيلي  

فبتـاريخ  . الضفة الغربية وخاصة اليت تنطلق ضد جـدار الفـصل العنـصري           
١٢/١/٢٠٠٧قت قوات االحتالل اإلسرائيلي املسرية األسبوعية يف بلدة بلعني  فر

                                                
تقارير اهليئة الشهرية عن حالة حقوق اإلنسان يف أراضي السلطة الوطنية يف العـام              :  ملزيد من التفاصيل راجع    ٤٣

٢٠٠٧. 
 . املرجع السابق٤٤
 .٢٠٠٧\٨\٢٤بتاريخ  بيان مركز امليزان حلقوق اإلنسان يف غزة ٤٥
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وتكررت .  من املشاركني يف املسرية شخصا١١ًاملنددة باجلدار العازل، وأصابت  
  .سبوعية اليت كانت تتم يف البلدةاءات يف املسريات االحتجاجية األهذه االعتد

  
 عدداً من حاالت اقتحام     اهليئة رصدت   : اقتحام وختريب سهرات األفراح    .ب

 أو على خلفيـة  ،األفراح من قبل القوة التنفيذية بسبب االنتماء احلزيب ألصحاا    
خلفية الصراع بـني  على الغناء حلركة فتح أو رفع صور بعض قادا الذين قتلوا        

زيني العرس برايـات وزينـة      ، مثل مسيح املدهون، أو على خلفية ت       فتح ومحاس 
 ١٠/٨/٢٠٠٧بتـاريخ    كمثل االقتحام الذي قامت به القوة التنفيذية         فتحاوية،

رفعت فيه أعالم حلركة    و ،حلفل زفاف إحدى العائالت داخل بلدة بيت حانون       
  . واعتدت فيه على احملتفلني،فتح
  
ت بـاحلق يف    نتهاكات اليت مـس    يف حجم اال   ا سبق، يتضح أن هناك ارتفاعاً     مم

يف بعض التجمع السلمي والتعرض للمحتفلني واملتظاهرين بالقوة املسلحة واملميتة 
ومبقارنة هذه  ). يف قطاع غزة والضفة الغربية    (السلطة الوطنية   احلاالت يف مناطق    
ا العـام هـو      سبقت، يظهر أن هذ     مع األعوام اليت   ٢٠٠٧االنتهاكات يف عام    
  .األسوأ بكل املقاييس

  
انتهاكات احلق يف تشكيل النقابات واجلمعيات واالحتادات واألحـزاب         . ٣

  :السياسية
تعرض احلق يف تشكيل النقابات واجلمعيات واألحزاب السياسية يف هذا العام إىل   

 يلي مظـاهر    وفيما .أشكال جديدة من االعتداءات مل تشهدها األعوام السابقة       
  :هذه االنتهاكات

 تعرضت اجلمعيات   :االعتداء على اجلمعيات واملؤسسات األهلية والنقابات      .أ
ضتها األهلية والنقابات إىل عدد من االعتداءات اليت مست بوجودها القانوين وعر

ألشكال خمتلفة من االعتداءات من خالل اقتحام مقارها وحتطـيم ومـصادرة            
اقتحمت عناصر مـن اجلنـاح      فمثالً،   .عض العاملني فيها  واعتقال ب موجوداا  

 مقر االحتاد العـام     ٢٠٠٧\٦\١٣املسلح حلركة محاس والقوة التنفيذية بتاريخ       
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. لنقابات عمال فلسطني يف حي الصفطاوي مشال مدينة غزة وسـيطرت عليـه       
 جمموعة من املسلحني     حيث قامت أيضاً   ١٥/٦/٢٠٠٧وتكرر االعتداء بتاريخ    

، باقتحام مقر االحتاد مبدينة رفح، وحطموا بعض األبـواب والـشبابيك    امللثمني
 كمبيـوتر   ةزأجهوقاموا بإطالق النار والعبث باحملتويات ومصادرة عدد منها ك        

وقد حضر احد األفراد من حركة محاس وطلب تقدمي كشف . وتلفزيون وفاكس
كما تعرضت   .باملفقودات، وقال بأم سيحاولون إعادة تلك األغراض للجمعية       

املؤسسات التعليمية واملدارس، واملؤسسات اإلعالمية ومنها مقار إذاعات وتلفزة         
حملية وخاصة، واملؤسسات الصحية كعيادات ومستشفيات وصيدليات، وجمالس        
حملية، ومجعيات خريية وأندية رياضية هلجمات واعتداءات عديدة، ومت ختريـب           

  .٤٦وحرق عشرات املمتلكات العامة واخلاصة

 منح  ٢٠/٦/٢٠٠٧ بتاريخ    رئاسياً  أصدر رئيس السلطة الوطنية مرسوماً     كذلك
 سـلطة مراجعـة مجيـع       لة الطوارئ مبوجبه وزير الداخلية يف حكومة إنفاذ حا      

اخلية أو عن أيه    تراخيص اجلمعيات واملؤسسات واهليئات الصادرة عن وزارة الد       
ات واهليئـات    وألزم املرسوم مجيع اجلمعيات واملؤسـس      جهة حكومية أخرى،  

القائمة التقدم بطلبات جديدة إلعادة ترخيصها خالل أسبوع من تارخيه، األمـر    
 هذا باإلضـافة   .  بالوجود القانوين هلذه اجلمعيات واملؤسسات األهلية      الذي مس

 يف السابق وهـو نظـام        مل يكن معهوداً    جديداً إىل أن املرسوم استحدث نظاماً    
 يتحـدث   ٢٠٠٠ن اجلمعيات اخلريية لعام     ترخيص اجلمعيات، بعد أن كان قانو     

ملرسوم أحكـام   وقد خالف هذا ا.عن نظام تسجيل اجلمعيات، وليس ترخيصها    
القانون األساسي اليت تقضي أنه ال جيوز فرض قيود على احلقـوق واحلريـات              

أما مـن ناحيـة     . األساسية إال بالقدر الضروري لتحقيق هدف حالة الطواريء       
 على ضوء القانون اخلاص ا، فإن هذا األمر لـيس           مراجعة نشاطات اجلمعيات  

                                                
تقارير اهليئة الشهرية : لة االنتهاكات اليت حلقت باجلمعيات اخلريية يف العام راجع ملزيد من التفاصيل حول مج ٤٦

االعتداء على اجلمعيات "وكذلك . ٢٠٠٧حول انتهاكات حقوق اإلنسان يف أراضي السلطة الوطنية يف العام          
قوق املواطن، اهليئة الفلسطينية املستقلة حل: فلسطني(، )"١٣/٧/٢٠٠٧-١٤/٦(اخلريية خالل حالة الطواريء 

 ).٢٠٠٧آب 
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حباجة إىل مرسوم رئاسي بذلك، وإمنا املطلوب هو تنفيذ القانون، وهذا يتم بقرار    
 .داخلي صادر عن وزير الداخلية فقط، ودون حاجة إىل مرسوم رئاسي بـذلك            

بتـاريخ  كـشف رئـيس الـوزراء       ويف إطار تنفيذ املرسوم الرئاسي املذكور،       
 مجعيات )١٠٣( يف حكومة تسري األعمال عن قرار احلكومة حبل  ٢٧/٨/٢٠٠٧

 غري أن القرار املذكور مل يكـن مهنيـاً          ،"لدواع قانونية "خريية وهيئات أهلية    
  غ لذوي العالقة يف تلك اجلمعيات، وإمنا عرفوا عن قرارات حلهم     بلَّوجمرداً، ومل ي

قرارات املخالفات القانونية   كما مل توضح تلك ال    . من املنشور يف الصحف احمللية    
 من الـشكاوى     تلقت عدداً  اهليئةوكانت  . ٤٧ تلك اجلمعيات  اليت استدعت حلّ  

 ٤٨ من مجعيات تعرضت النتهاكات كصدور قرار حبلها أو جتميـد حـساباا           
، وطالبته بـالتحقيق يف     ٦/٩/٢٠٠٧وخاطبت وزير الداخلية خبصوصها بتاريخ      

رارات واىل عدم تبليغها بالطرق القانونيـة  األسباب اليت أدت إىل إصدار هذه الق     
  .لجمعيات املعنيةل

كما كان هناك تباين واضح يف تفسري وتطبيق أحكام قانون اجلمعيات اخلريية 
واهليئات األهلية من وزارة الداخلية، ما أثار الكثري من اإلشكاليات العملية، 

دت  ومجحيث بدأت الوزارة يف فتح ومراجعة ملفات اجلمعيات املسجلة،
دت وزارة الداخلية احلسابات ، مجفمثالً. احلسابات البنكية لبعض اجلمعيات

البنكية اخلاصة بكلية بيت حلم للكتاب املقدس يف مدينة بيت حلم يف البنك 
وجهات أخرى  اهليئة، ولدى تدخل ٢٠٠٧العريب وبنك فلسطني يف شهر آب 

ى تقدم ا مدير الكلية لدى وزارة الداخلية يف هذا املوضوع بناء على شكو
  .، مت رفع التجميد عن حسابات الكلية املذكورة٣٠/٨/٢٠٠٧املذكورة بتاريخ 

  

                                                
ملخاصمة قرارات حلّها الصادرة عن وزير ) حمكمة العدل العليا(ننوه إىل أن بعض اجلمعيات جلأت إىل القضاء     ٤٧

 مل يبت القضاء يف تلك الدعاوى وما زالت منظورة أمامه، ومن أمثلة تلـك               ٢٠٠٧الداخلية، وحىت اية العام     
 ".ةاهليئة الصحية الفلسطيني"اجلمعيات 

 . الشكاوى من هذا التقريرالباب الثالث الفصل األول حول:  ملزيد من التفاصيل حول ذلك راجع٤٨
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 شهد النصف الثاين من عـام       : االعتداء على مكاتب األحزاب السياسية     .ب
 اعتداءات متكررة على املكاتب السياسية للحركات وسرقة حمتوياـا           ٢٠٠٧

، قـام   ١٤/٦/٢٠٠٧، بتـاريخ    فمثالً. اواعتقاالت سياسية ألفرادها وكوادره   
مسلحون من حركة محاس بالسيطرة على مقر شبيبة فتح الكـائن يف شـارع              
الشهداء يف مدينة غزة والقريب من جممع السرايا احلكومي، حيث مت االسـتيالء         

  . عليه وإتالف حمتوياته
  

وعلى صعيد االنتهاكات اإلسرائيلية هلذا احلق فقد قامـت قـوات االحـتالل             
اإلسرائيلي باالعتداء على العديد من اجلمعيات وخاصـة اخلرييـة وصـادرت            

 ومنها على سبيل املثال، اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على مقـر            ،حمتوياا
 واعتـداء  ابلس، ومصادرا جلميع حمتوياا،مجعية التضامن اخلريية وسط مدينة ن 

 مجعية الرباء للفتاة املسلمة      على مقر  ٢٠٠٧قوات االحتالل يف شهر كانون أول       
  .يف جنني ومصادرة حمتوياا للمرة الثالثة

  
  :انتهاكات احلريات الدينية ودور العبادة. ٤

 السلطة الوطنية يف هذا العام العتداءات خمتلفة  تعرضت احلريات الدينية يف مناطق    
وفيما .املصلني واملؤمنني، كاملساجد والكنائس، واحلجاج وت بأماكن العبادةمس 

  :٤٩يلي موجز عن هذه االنتهاكات
  
  :  واملصلني والسيطرة على بعض املساجداالعتداء على املساجد والكنائس. أ

تعرضت بعض املساجد والكنائس يف قطاع غزة والضفة الغربية موعة من 
 تفجري بوابة دير راهبات الوردية يف منطقة تل اهلوا  كان أبرزها،االعتداءات

، باستخدام صاروخ ١٥/٦/٢٠٠٧ قبل جمموعة مسلحة بتاريخ مبدينة غزة من
أطلق على البوابة، مث قام املعتدون حبرق حمتويات وأثاث وستائر الدير بعد ب 
أجهزة احلاسوب املوجودة، وقاموا بتحطيم بعض آالت التصوير اليت مل يستطيعوا 

رق الصلبان التعامل معها، مث دخلوا إىل كنيسة صغرية داخل الدير وقاموا حب
                                                

 .٢٠٠٧ تقارير اهليئة الشهرية النتهاكات حقوق اإلنسان يف أراضي السلطة الوطنية يف العام ٤٩
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وبتاريخ .  على األرضاملقدسة وإهانة عدد منها بإلقائهاوحرق نسخ من الكتب 
، دامهت جمموعة من القوة التنفيذية مسجد املغريب، الكائن يف حي ١٧/٨/٢٠٠٧

 أما يف الضفة .٥٠الدرج مبدينة غزة، واعتقلت سبعة مواطنني من حميطه وداخله
بتاريخ ، فمثالً. على عدد من املساجدالغربية، فقد مت رصد بعض االعتداءات 

 اقتحمت جمموعة مسلحة من األجهزة األمنية مسجد اجلنيد يف ٢٢/٦/٢٠٠٧
حركة محاس، ومن مث اعتقلت  عن أعضاء من مدينة نابلس بعد صالة اجلمعة حبثاً

.  نابلس- الدكتور أمحد اخلالدي، عميد كلية القانون جبامعة النجاح الوطنية
، اقتحم أفراد من القوات األمنية مسجد قرية عقربا وقاموا ٨/٩/٢٠٠٧وبتاريخ 

  .بتفتيشه ومصادرة بعض حمتوياته
  

، ٢٤/٨/٢٠٠٧بتـاريخ   ف علـى الـصالة اجلماعيـة،        االعتداءوعلى صعيد   
، قامت القوة التنفيذية يف قطاع غـزة باالعتـداء بالـضرب            ٢٠٠٧\٩\١٠و

رير اليت قامـت بـدعوة   وإطالق النار على املصلني من حركة فتح ومنظمة التح  
غراض  على استغالل املساجد أل    مناصريها ألداء صالة اجلمعة يف العراء احتجاجاً      

لقوة التنفيذية وعدد من كما اعتقلت ا. فئوية سياسية وسيطرة حركة محاس عليها
الـدكتور   ،اجلناح املسلح حلركة محـاس     الذين يشتبه يف تبعيتهم إىل       ،املسلحني

جنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، واألستاذ إبراهيم        عضو الل  -زكريا األغا 
شهد هـذا    كما   . الوطنية واإلسالمية   رئيس جلنة املتابعة العليا للقوى     أبو النجا، 

 على املساجد بني حركات فتح ومحـاس واجلهـاد           مسلحاً  دموياً العام صراعاً 
يادة سيطرا   بز قد قامت حركة محاس بعد سيطرا على قطاع غزة        ف. اإلسالمي

وهيمنها على مساجد القطاع، وقامت باالستيالء على املساجد الـيت كانـت            
، قامت حركة محـاس بتـاريخ       فمثالً. تديرها حركة فتح أو اجلهاد اإلسالمي     

 باالستيالء على مسجد شادي حبوب يف منطقة مشروع بيـت           ١٢/٦/٢٠٠٧
ـ .  حركـة فـتح  ئـه الهيا الذي كانت تديره، وأشـرفت علـى بنا         اريخ وبت

                                                
ال وسيطرة وفـق   هناك عدد كبري من االعتداءات اليت وقعت على املساجد يف قطاع غزة من اقتحام واعتق              ٥٠

  . اهليئةاتتوثيق
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، دامهت القوة التنفيذية مسجد الرحاب خبانيونس الذي بنتـه          ٢٠٠٧\١٠\١٩
 .حركة اجلهاد اإلسالمي على نفقتها واستولت عليه ومنعت املصلني من دخوله

 
اسـتمرت  فقـد   يف إطار االنتهاكات اإلسرائيلية حلرية اإلنسان يف العبادة،         أما  

اطنني الفلسطينيني يف كل مـن      سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف إعاقة ومنع املو      
 كاملسجد الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إىل دور العبادة يف مدينة القدس   

  .٥١األقصى وكنيسة القيامة
  
  :  احلجت باحلق يف ممارسة شعائرانتهاكات مس .ب

 خالل هذا   اهليئةرافقت  يف إطار دورها الرقايب على أجهزة السلطة الفلسطينية،         
ـ    ) م٢٠٠٧/ ـه١٤٢٨(العام   ـ   ـحجاج حمافظات الضفة الغربي ة ـة إىل مك
ست حبق األشخاص يف ممارسـة   ماليت    من املخالفات  ، وسجلت عدداً  ٥٢املكرمة
  -:، ومن أبرزها ما يليحلجشعائر ا

  
 يف  اهليئةمل تعمل هيئة احلج والعمرة على األخذ بالعدد األكرب من توصيات            . ١

  .٥٣م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧لى موسم احلج لعام تقريرها الرقايب ع
٢ .        د على مستوى مجيـع  مل تنجح هيئة احلج والعمرة يف تسيري موسم حج موح

سيطرة محاس على قطـاع      نظرا للوضع السياسي الذي أعقب       حمافظات الوطن، 
 عـن حجـاج     اً الشمالية منفصلني انفصاالً تام    بقي حجاج احملافظات  غزة، إذ   

 تلك اليت جـرت داخـل   ، سواءً جمجيع مراحل عملية احل   احملافظات اجلنوبية يف    
  .أراضي السلطة الوطنية أو خارجها
                                                

، اهليئة الفلـسطينية املـستقلة حلقـوق    ٢٠٠٦للمزيد حول ذلك، راجع التقرير السنوي الثاين عشر للعام       ٥١
 .٢٠٠٦العام . املواطن

ومن املنتظر أن يصدر    .  رافق احلجاج من واىل اململكة العربية السعودية باحث اهليئة امليداين يوسف الوراسنة            ٥٢
 .٢٠٠٨يئة الشامل عن أداء هيئة احلج والعمرة يف موسم احلج املذكور يف بداية العام تقرير اهل

/  هــ  ١٤٢٧أداء هيئة احلج والعمرة يف موسم احلج للعام (أنظر التوصيات الواردة يف تقرير اهليئة بعنوان      ٥٣
 .٢٠٠٧ شباط –رام اهللا ) . ٥١(سلسلة تقارير خاصة رقم ). م٢٠٠٦
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 تأشرية إضافية للحج من احلكومة السعودية )٩٠٠(إن حصول فلسطني على . ٣
 ، جنم عنه إرباك شديد يف عملية إسكام يف مكة ويف          ل يومني من يوم عرفات    قب

خليام ويف الربد   ، تسبب يف نوم عدد منهم خارج ا       "مىن" املشاعر املقدسة يف     أداء
يف املخيم املخصص لبعثة احلج الفلسطينية، كما مل يعلن عن أمساء تلك الفئة من              

  .تيارهم على أساسهااحلجاج واملعايري اليت مت اخ
 تأشرية مـن املنحـة الـسعودية        )٢٠٠(قامت هيئة احلج والعمرة باقتطاع      . ٤

ضـى الـسرطان     تأشرية، وتوزيعها على مر    )٢٠٠٠( والبالغ عددها    ،اإلضافية
والفشل الكلوي وأمراض القلب، غري أا مل تعلن يف الصحف احمللية عن أمسـاء              
املواطنني الذين مت اختيارهم للحج ضمن هذه الفئة، هذا رغـم إعالـا عـن               

  . على السجالت الرمسية اخلاصة ؤالءاهليئةاستعدادها الطالع 
يف اختيار املواطنني املتقـدمني  مل تقم هيئة احلج والعمرة باعتماد نظام القرعة   . ٥

 والبالغ  ،اإلضافية) منحه امللك عبد اهللا   (للحصول على منحة احلكومة السعودية      
 تأشرية، ومل يعلن عن أمساء احلجاج الذين شـاركوا يف احلـج             ٢٠٠٠عددها  

ـ  علن عـن    تأشرية سالفة الذكر يف الصحف احمللية، كما مل ي         ٢٠٠٠مبوجب ال
  . اختيارهماملعايري اليت اتبعت يف

تأشريات احلج اخلاصة بـالوزارات     " كوتات"ألغت هيئة احلج والعمرة مجيع      . ٦
، إال أا أبقت شكل تقدماً وهو ما والس التشريعي والبلديات واألجهزة األمنية

جـرى   تأشرية، حيـث     )٦٢(على كوتا مكتب رئيس السلطة الوطنية البالغة        
 .لى أسر الشهداء وبالتحديد ع، على حاالت خاصةتوزيعها

مل يلتزم متعهد النقل بعدد من شروط عطاء النقل ومواصفاته، ال سيما أنه مل             . ٧
 )٢٠(يقم بتوفري سائق احتياطي لكل حافلة، ومل يتم توفري حافلة احتياطية لكل             

حافلة، وكان هناك عدد كبري من سائقي احلافالت الذين ال يتحـدثون اللغـة              
، بينما اخنفـض     راكباً )٥٠(حلافالت أكثر من    العربية بطالقة، وضمت بعض ا    

  . راكباً)٤٢(العدد يف حافالت أخرى إىل 
 عددا من املخالفات لشروط عطاء السكن يف املدينة املنورة ويف اهليئةسجلت . ٨

  .مستويي السكن يف مكة املكرمة
ألزم عطاء السكن متعهد السكن بأال يقل عدد احلجاج يف كل عمارة سكنية     . ٩

للحجاج الذين ميكن أن يوضعوا معاً  أعلى   يضع حداً     حاج، غري أنه مل    ٢٠٠عن  
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 ١١٤٠يف بعـض العمـارات إىل       يف عمارة واحدة، حيث وصل عدد احلجاج        
 ما جنم عنه اكتظاظ شديد للحجاج يف تلك العمـارات، وصـل حـد         .حاجاً

ـ    روج الشجار أثناء استخدام املصاعد الكهربائية عند الدخول إىل العمارات واخل
  .منها
 من املخالفات لشروط عطاء نقل احلجاج، ال سيما يف          اً عدد اهليئةسجلت  . ١٠

ململكـة  الشروط اليت كان يتوجب مراعاا يف احلافالت اليت نقلت احلجاج إىل ا  
 .العربية السعودية ومنها

 من املخالفات بشأن البعثات الطبية، ال سيما املتعلقـة          اً عدد اهليئةسجلت  . ١١
ها يف املدينة املنورة، وعدم وجود أسس مكتوبة يف اختيارها أو حمددة            بعدم عمل 

  .لطبيعة الدور املنوط ا
 وحكومة تسيري األعمال  يف قطاع غزة  كان األجدر باحلكومة املقالة     أخرياً،  . ١٢

يف احملافظات الشمالية أن تعمال على جتنيب املواطنني الراغبني يف أداء فريضة احلج 
خالفات والتجاذبات السياسية، حبيث تكون إدارة احلج واحدة        ية لل الوقوع ضح 

 . البداية وحىت النهاية تسهيالً على املواطننيذمن
 
  :شاركة يف احلياة العامة وتداول السلطةانتهاكات حق امل. ٥

يف إطار العمل على توفري الظروف املالئمة للمـواطنني يف ممارسـة حقهـم يف       
 - ٢٨/٣ ما بـني  االنتخابات املركزية يف الفترةالترشح واالنتخاب، قامت جلنة     

 بتحديث سجل الناخبني وقيد املواطنني الذين مل يكونوا قد تسجلوا ١/٤/٢٠٠٧
انتخابات  ١٥/٤/٢٠٠٧اميني الفلسطينيني بتاريخ     كما أجرت نقابة احمل    .٥٤ فيه

تم لكن مل ي   و .٥٥ بسالسة وهدوء الدورة الثالثة هلا، وقد جرت العملية االنتخابية        
ت احملليـة يف منـاطق      يف هذا العام استكمال املراحل املتبقية من انتخابات اهليئا        

  .٢٠٠٧ و٢٠٠٦جراؤها يف عام  إ الفلسطينية اليت كان مقرراًالسلطة
                                                

اهليئة الفلـسطينية املـستقلة حلقـوق    : فلسطني(بة على عملية حتديث السجل االنتخايب،    تقرير حول الرقا   ٥٤
 ).٢٠٠٧املواطن، نيسان 

اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : فلسطني( تقرير حول الرقابة على انتخابات نقابة حمامي فلسطني، ٥٥
  ). ٢٠٠٧نيسان 
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 على الصالحيات يف السلطة    يف املقابل، شهد النصف األول من هذا العام صراعاً        
  يف السلطة التنفيذية املشكلة أصالًالوطنية بني القوى السياسية املختلفة، وال سيما  

 األحزاب  معظموعلى الرغم من توافق. من جملس الوزراء ورئيس السلطة الوطنية
السياسية املختلفة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يف آذار من هذا العام على 

. إثر توقيع اتفاق مكة بني حركيت محاس وفتح، إال أن هذا الصراع ظل قائمـاً              
تيجته إتباع أسلوب غري دميقراطي يف تداول السلطة وهو سيطرة حركة           وكان ن 

محاس بالقوة على قطاع غزة يف شهر حزيران من هذا العام، بعد موجـة مـن                
   ت باحلقوق واحلريات العامة املختلفة، وال سـيما  العنف استمرت عدة أيام، مس

ها سيطرة حركة   وتبع.  كما ذكرنا يف موضع سابق من هذا التقرير        احلق يف احلياة  
 وبالذات على بعض البلـديات      ،محاس الكاملة على املؤسسات العامة واخلدمية     

، مت حلكم احمللي يف احلكومـة املقالـة   على قرار من وزير ا   وبناًء. واهليئات احمللية 
السيطرة على بلديات بيت الهيا والربيج ورفح، وإعادة تشكيل جمالسها احملليـة            

 تعدي آخر على القوانني وعلى نتـائج االنتخابـات          ويف. املنتخبة وفق القانون  
احمللية، تعرض عدد من أعضاء االس احمللية املنتخبني حملاوالت خطف يف قطاع            

، بتاريخ   فمثالً .غزة والضفة الغربية إلجبارهم على تقدمي استقاالم من مواقعهم        
حيىي  اعترض مسلحون جمهولون نائب رئيس بلدية القرارة فتحي          ١٤/٧/٢٠٠٧

وقاموا بالطلب منه االسـتقالة مـن   نما كان يف طريق عودته إىل مرتله  فياض، بي 
  .منصبه خالل أربعة أيام، وإال فإم سيطلقون عليه النار

  
 من هذا ٢/٩/٢٠٠٧ويف اجلانب التشريعي، أصدر رئيس السلطة الوطنية بتاريخ     

ـ          انون االنتخابـات   العام قرارا بقانون بشأن االنتخابات العامة، ألغى مبوجبه ق
وقد اعتمد هذا القرار بقانون نظـام       .  وتعديالته ٢٠٠٥ لسنة   ٩الفلسطيين رقم   

  . التمثيل النسيب الكامل يف أراضي السلطة الوطنية كافة، كدائرة انتخابية واحدة
  

زالت سلطات االحتالل اإلسرائيلي     مافأما على صعيد االنتهاكات اإلسرائيلية،      
 )٢٧( نائباً من نواب الس التشريعي الفلسطيين، منهم )٤٠(ما يزيد عن   تعتقل  

سرائيلي يف  نائباً اعتقلوا يف اية حزيران املاضي على خلفية اختطاف اجلندي اإل          
 نائباً آخرين كـانوا     ١٣، و ٢٠٠٦ يف عام    "الوهم املتبدد "قطاع غزة بعد عملية     
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ء يف احلكومـة   وزرا٦معتقلني قبل ذلك التاريخ، فيما ال يزال خلف القـضبان       
 وزراء مت اعتقاهلم، بعد أن أفرجـت سـلطات          ٨الفلسطينية العاشرة من أصل     

 آالف شيكل   ٥االحتالل عن وزير التخطيط مسري أبو عيشة بغرامة مالية قدرها           
 ١٢/٨/٢٠٠٦ويستمر االحتالل منـذ تـاريخ       . ووزير العمل حممد الربغوثي   

ر على أداء   ثّألدويك، األمر الذي    عبد العزيز ا  . باعتقال رئيس الس التشريعي د    
عمـل  الس التشريعي وساهم، إىل جانب الصراع الداخلي، يف شلل وتعطل           

  .الس
  

ويظهر من خالل العرض السابق تراجع مؤشرات املشاركة يف احليـاة العامـة             
ينية وتكريس  وتداول السلطة بشكل سلمي، وتراجع التجربة الدميقراطية الفلسط       

ر بدوره على حياة الناس وحقوقهم يف املشاركة السياسية         ثَّالذي أ واقع االنقسام   
  .سي الفلسطيين إىل الشلل والتشرذمبكل صورها وتعريض النظام السيا

  
  :انتهاك احلق يف تويل الوظائف العامة. ٦

شهد النصف األول من هذا العام استمرار بعض القطاعات العامة يف اإلضـراب   
واتب، ما انعكس بدوره على مـصاحل املـواطنني          على عدم تلقي الر    احتجاجاً

كما جنم عن الصراع بني حركيت محاس وفـتح         . وحقهم يف تلقي اخلدمة العامة    
 وخاصة العليا منها، بروز ظاهرة اإلقصاء الـوظيفي         ،على تويل املناصب العامة   

  للقانون، وإمنا على أساس     أو إاء العمل يف اخلدمة العامة ليس وفقاً        ،والتعيينات
  . فئوي

  
ىف النصف الثاين من هذا العام وعلى إثر سيطرة حركة محاس على قطاع غـزة،       
تعرض احلق يف تويل الوظائف العامة إىل مجلة من التجاوزات واالنتهاكات كان            

الرئيس عبـاس   فقد أصدر   . أبرزها وقف بعض تعيينات ورواتب بعض املوظفني      
 واملتعلقة ١٥/٤/٢٠٠٧ -٧/٣قراراً بسحب املراسيم الرئاسية الصادرة يف الفترة       

ـ  . بالتعيني والترقية ملوظفي الوزارات واإلدارات واهليئات احلكومية       در كما اص
 قرارين أى مبوجبهما عقود العمل على برامج جملس الوزراء يف حكومة الطوارئ

عقود العمل يف اخلدمة املدنية املعقودة بعد تاريخ        التشغيل املؤقتة، وكذلك وقف     
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وقد شكل الس جلنة للبحث يف التعيينات اليت جرت يف تلك  . ٣١/١٢/٢٠٠٥
وبعد حبث ملفات املشمولني ذا القرار، أوصت       ). ٣١/١٢/٢٠٠٥بعد  (الفترة  

ـ     % ٧٠اللجنة بإعادة صرف رواتب      رار جملـس   ـمن املوظفني الذين مشلهم ق
  .٥٦الوزراء

   
 بسياسة اإلقصاء واالحتكـار     السلطة القائمة يف قطاع غزة    يف املقابل، استمرت    

الوظيفي، وخاصة بعد إصدار رئيس السلطة الوطنية أوامره للعـسكريني بعـدم         
التوجه إىل أماكن عملهم واستالم رواتبهم الشهرية، األمر الذي قابلته حركـة            

أفراد الشرطة للعمل يف ن  محاس بتعيني جملس عسكري جديد وتعيني عدد كبري م        
كما أكملت حركة محاس سيطرا على جهاز الدفاع املدين وعلى          . قطاع غزة 

 بإحالل موظفني   ، وبشكل مقصود  ،القضاء والنيابة العامة يف قطاع غزة، وقامت      
  .٥٧حمسوبني عليها يف تلك القطاعات

  
  :انتهاك حرية التنقل والسفر. ٧

لى كافة املعابر احلدودية للسلطة الوطنية      تسيطر سلطات االحتالل اإلسرائيلي ع    
فقد استمرت سلطات االحتالل اإلسـرائيلي يف       . يف الضفة الغربية وقطاع غزة    

فرض مزيد من العقوبات اجلماعية ضد السكان املدنيني يف قطاع غزة عرب تشديد 
قـل   وتقييد حركـة تن   ،إجراءات احلصار املفروض بشكل شبه تام على القطاع       

ىل القطاع، حيث بلغ عدد أيام إغـالق املعـابر   ني والبضائع من وإوسفر املواطن 
 ٣٠٨(فقد أغلق معرب رفح الربي ملدة       . اسية مقارنة باألعوام السابقة   مستويات قي 

 األمر الذي جنم عنـه  ،٢٠٠٧ أمام سكان القطاع خالل العام  كلياً إغالقاً )يوماً
عدد كبري منهم مـن     أزمة إنسانية حادة ألكثر من سبعة آالف مواطن،         حصول  

                                                
اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق : فلسطني(عمل وتويل الوظيفة العامة،  احلق يف ال  :  ملزيد من املعلومات راجع    ٥٦

  ).٢٠٠٧املواطن، تشرين ثاين 
، ٢٠٠٧ للمزيد حول شكاوى الوظيفة العامة وحقوق املوظفني العموميني اليت تلقتها اهليئة خـالل العـام        ٥٧

 .الفصل األول من هذا التقرير/ راجع الباب الثالث
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 - حيث انتهت هذه األزمة بعد اتفاق إسـرائيلي          .٥٨ املرضى والنساء واألطفال  
إيرز"معربي العوجا وبيت حانون هلم بالعودة من خالل مبوجبه مح مصري س." 

  
عاىن اآلالف من أهايل قطاع غزة الراغبني يف السفر إىل اخلارج، من جانب آخر، 

 مـن الدارسـني يف     ) طالب وطالبة  ٢٠٠٠( حنو   منتيجة إلغالق املعرب، فقد حر    
 ق جبامعام ومؤسسام التعليمية،   املؤسسات التعليمية خارج القطاع من اللحا     

كما مت إعاقة خروج ودخول حجاج قطاع غزة هلذا العام عـرب معـرب رفـح،            
  .ومنعهم ألكثر من أسبوع من العودة إىل ديارهم

  
زالـت   قطاع غزة والضفة الغربية، فال    أما على صعيد حرية التنقل والسفر بني        

 ى قطاع غزة من السفر إيل الضفة الغربيـة     سلطات االحتالل متنع مواطين ومرض    
من أيـام   % ٦٠معدل أيام إغالقه ما يقارب      الذي بلغ   " إيريز"عن طريق معرب    

 مـن   ٥٠٢سفر   مع السماح لبعض احلاالت باملرور ومنها        ،العمل خالل العام  
 وكذلك احلال   م لالحتفال بعيد امليالد ايد،    دينة بيت حل  مسيحيي القطاع إىل م   

  .بالنسبة ملواطين الضفة الغربية فهم ممنوعون من التنقل والسفر إىل قطاع غزة
  

، )كـارين (غلق معرب املنطار    غلقت املعابر التجارية مع قطاع غزة، حيث أُ       كما أُ 
،  كليـاً  إغالقـاً )اً يوم١٢١(وهو املعرب التجاري الرئيسي للقطاع، خالل العام     

 أمـام  ) يومـاً ٩٢(ملـدة   " ناحل عوز "غلق معرب   وأُ ، جزئياً  إغالقاً ) يوماً ٥٦(و
 أمام واردات ) يوم٣٠٠(واردات القطاع من الوقود، فيما أغلق معرب صوفا ملدة         

 إلدخال املساعدات ومواد البناء األخرى، وفُتح جزئياً" احلصمة"القطاع من مادة 
، وأغلق معرب كرم أبـو     )كارين(اع بسبب إغالق معرب املنطار      اإلنسانية إىل القط  

  .٥٩) يوما١٨٦ً(ملدة ) كريم شالوم(سامل 
  

                                                
 يوماً على إغالق املعرب، ملسافرين عالقني ٤٥ جثة عرب معرب كرم أبو سامل بعد مضي ١٩ رصدت اهليئة دخول ٥٨

 .على اجلانب املصري من املعرب قضوا جراء تدهور أوضاعهم الصحية وطول فترة انتظارهم
 ).٢٠٠٧فلسطني، املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، (، ٢٠٠٧  حرية التنقل يف العام ٥٩
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توسع يشكل العائق األبرز أمـام       فال يزال جدار الضم وال     أما يف الضفة الغربية،   
يترك تأثريات سلبية وخطرية على متتع املواطنني       ، وهو ما    قل املواطنني والبضائع  تن

، باإلضافة إىل احلواجز املفروضـة      لفة يف التعليم والصحة واحلركة    ختحبقوقهم امل 
من احلـواجز العـسكرية      ) حاجزاً ٥٥٠(منذ السنوات املاضية البالغة أكثر من       

باإلضافة إىل احلواجز هذا . والكتل اإلمسنتية واحلواجز الترابية واخلنادق والبوابات     
 يف مفترق بيت العربـة الـذي   اجلديدة اليت مت إنشائها هذا العام، كحاجز املوج   

السيطرة على بوابات اجلدار     كما متّ .  وإياباً يسيطر على مشال البحر امليت ذهاباً     
 فتح ست بوابات     اليت تقيد حركة الفلسطينيني إىل نقاط التماس، حيث متّ         العازل

 ساعة يف   ٢٤ -١٢ كهذه خمصصة ملرور الفلسطينيني ما بني        ) بوابة ٣٨(من بني   
، حتاط مدينة قلقيلية باجلدار من كافة اجلهات وال ميكن اخلروج من             فمثالً .اليوم

  أو من خالل ممر سفلي إىل قريةل إليها إال عرب بوابة واحدة فقطاملدينة أو الدخو
وما زالت القيود املشددة مفروضة على حركة تنقل املواطنني يف منطقة            . احلمرا

الطرق اجلانبية الـيت   ر على وضعوهناك تدهور مستم. البلدة القدمية من اخلليل
 والسفر على طرق وعرة، األمر الذي يـؤدي إىل          عربهايضطر املواطنون للتنقل    

  .٦٠بطء السري وإطالة مدة السفر وكلفتة لإلفراد والبضائع
  

وعلى صعيد آخر، أعاقت سلطات االحتالل اإلسـرائيلية ملّ مشـل املـواطنني             
 الذين أتوا لإلقامـة مـع أزواجهـم         الفلسطينيني املتزوجني من غري فلسطينيني    

بتصاريح زيارة، ومل خيرجوا منها منذ ذلك الوقت، البـالغ عـددهم حـسب              
 فلسطيين، ومل   ) ألف ٥٤(اإلحصائيات املتوفرة لدى هيئة الشؤون املدنية حوايل        

 ٥٠٠٠(تصدر موافقات إسرائيلية خالل هذا العام بلم مشل هؤالء، سوى قرابة            
  . من قطاع غزة)مواطن ٢٥٠٠(بية، و من الضفة الغر)مواطن

  
أما على صعيد الوضع الداخلي، فقد شهد قطاع غزة خـالل فتـرة االقتتـال               

لطرفني حلواجز تفتيش يف الشوارع     الداخلي بني حركيت محاس وفتح إقامة كال ا       
متنع حركة مرور وتنقل املواطنني إال بعد خضوعهم للتفتيش، وقـد يتعرضـون         

                                                
  .  املرجع السابق٦٠
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قامة احلواجز يف   كما تكررت إ  . بني على الطرف اآلخر   ولالعتقال إذا كانوا حمس   
 عشية احتفال حركة فـتح بانطالقتـها        ٢٠٠٧اية شهر كانون أول من عام       

التابعة للسلطة القائمـة يف     شرطة  العشرات األفراد من    السنوية حيث انتشرت    
على املفترقات والطرق املختلفة، وأقاموا حواجز التفتـيش يف خمتلـف           القطاع  
  . قطاع غزةمناطق

  
  :٦١انتهاكات حبق املدافعني عن حقوق اإلنسان. ٨

 الفلسطينية إىل أشـكال     افعون عن حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة      تعرض املد 
يث هم يف كثري من األوقات، حمت إعاقة عمل خمتلفة من املضايقات والتهديدات، و    

ملدافعني عن  اعمل  يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة        أعاقت األجهزة األمنية    
حقوق اإلنسان من زيارة املعتقلني يف مراكزها على خلفية الرأي الـسياسي أو             

 رئيس السلطة الوطنية حالـة الطـوارئ     حرية الرأي والتعبري، خاصة بعد إعالن       
ومل تسلم العديد من مؤسسات حقوق اإلنسان والعاملني . ١٤/٦/٢٠٠٧بتاريخ 

عتداءات، حيث أغلقت بعض هـذه      فيها يف أراضي السلطة الوطنية من تلك اال       
املؤسسات وتعرض بعضها للتهديد وكذلك للتشكيك يف حياديتها و استقالليتها          

واملعيقات اليت   العديد من االنتهاكات     اهليئةويف هذا اإلطار، رصدت     . ونزاهتها
،  وبعض املؤسسات العاملة يف اـال      ،ن عن حقوق اإلنسان   تعرض هلا املدافعو  
  :٦٢تهاكات ما يليومن بني هذه االن

 تعرض احملامي رياض فارس أبو احلسن مدير مؤسـسة          ،٥/٢/٢٠٠٧ بتاريخ. ١
طالق نار علـى مرتلـه      وق اإلنسان  يف مدينة نابلس إىل إ       التضامن الدويل حلق  

وسيارته من قبل مسلحني جمهولني على خلفية اامات تتعلق بنشاطه يف جمـال             
                                                

كل شخص مبفرده " عرف اإلعالن العاملي اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان املدافع عن حقوق اإلنسان أنه ٦١
أو باالشتراك مع غريه يدعو أو يسعى إىل محاية وإعمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية علـى الـصعيدين               

 ".الوطين والدويل
يئة حول انتهاكات حقوق اإلنسان يف أراضي السلطة الوطنية          ملزيد من املعلومات راجع التقارير الشهرية لله       ٦٢

 .٢٠٠٧يف العام 
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 ١٣٢

تكررة بالقتل أو االختطـاف،     األسرى وحقوق اإلنسان، وتعرض لتهديدات م     
  .٢٧/١/٢٠٠٧ وتعرض حملاولة اختطاف فاشلة على أيدي جمهولني بتاريخ

 مسري أبو مشس ملـصادرة      للهيئةتعرض الباحث امليداين     ،١٨/٦/٢٠٠٧بتاريخ   .٢
اهلاتف النقال اخلاص به وكذلك حقيبته الشخصية أثناء إجراء مكاملة هاتفيـة يف      

 تتعلق بتوثيق االنتهاكات اليت جرت يف       ،ىن احملافظة حمافظة سلفيت بالقرب من مب    
مـة  احملافظة على أيدي مسلحني جمهولني، حيث مت اقتياده إىل مقر املخابرات العا 

 وعندما عرفوا بأنـه يعمـل يف   ،جهاز املخابراتيف احملافظة من قبل عناصر من       
 . قدموا االعتذار له وغادر املقر ملتابعة عملهاهليئة

ار من املركـز     تعرض احملامي شريف مصطفى أبو نص      )٣٠/٧/٢٠٠٧(بتاريخ   .٣
الفلسطيين حلقوق اإلنسان يف قطاع غزة إىل االستيالء على ملفات قانونية كانت       

  . حلركة محاسمن اجلناح املسلححبوزته من قبل عناصر مسلحة يعتقد أم 
لطة لـس  قامت قوة من الشرطة الفلسطينية التابعـة ل        ،١٢/١١/٢٠٠٧ بتاريخ. ٤

قطاع غزة باقتحام مرتل الدكتور كمال الشرايف مستـشار الـرئيس           القائمة يف   
الفلسطيين حلقوق اإلنسان ورئيس جملس إدارة مركز امليزان حلقـوق اإلنـسان            

  .وحافظة أوراقه الشخصية) الب توب(صادرة جهاز كمبيوتر مو
 منه حلم طالباً جلهاز الشرطة يف حمافظة بيت اهليئةيف أعقاب خماطبة مدير عام      .٥

لى يد أفـراد    حد الرتالء اليت ادعى فيها بتعرضه للتعذيب ع       التحقيق يف شكوى أ   
ة يف جهاز الشرطة يف احملافظة، تقدم جهاز الشرطة بتـاريخ           جهاز املباحث العام  

 س نيابة احملافظة يتهم فيها باحـث       يف احملافظة بشكوى إىل رئي     ١١/١١/٢٠٠٧
تراء واختالق اجلرائم والتشهري يف اجلهاز عقـب         السيد فريد األطرش باالف    اهليئة

أخذه لشكوى من أحد املوقوفني يف مركز التحقيق التابع للمباحـث العامـة،             
وكـان جهـاز    . وادعى فيها ذلك املوقوف بتعرضه للتعذيب من أفراد اجلهاز        

 قام بتحريض   اهليئة مة للنيابة العامة أن باحث    الشرطة قد ادعى يف الشكوى املقد     
كوى املقدمة مـن نزيـل      ن كل ما جاء يف الش     ، وأ فني على إدارة السجن   املوقو

هو حمض افتراء وتضليل للعدالـة وتـشهري        " ضد الشرطة    اهليئة السجن لباحث 
  ".بسمعة الشرطة الفلسطينية
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 ١٣٣

يف أعقاب ذلك، قامت النيابة العامة حبفظ القضية ومل تتابع التحقيق فيهـا، ويف              
 من زيارة مقـر     املذكور اهليئةباحث   احملافظة   نفس الوقت منع جهاز الشرطة يف     

  . شهرتوقيف املدينة ملدة
) القانون من أجل اإلنسان(تعرض باحث مؤسسة احلق ، ٧/١١/٢٠٠٨بتاريخ  .٦

اهللا احتجاجـاً علـى     لتظاهرة انطلقت يف مدينة رام      ربيع أبو لطيفة أثناء تغطيته      
يث مت مصادرة الكامريا الـيت   إىل العديد من املضايقات، ح نابوليسانعقاد مؤمتر أ  

 االسـتخبارات  من قبل جهاز     كان يستخدمها لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان     
، وصودرت بطاقة هويته الشخصية من قبل جهاز األمن الوقائي ملـدة            العسكرية
طلب منه جهاز االستخبارات الذي صادر الكامريا أن يقوم مبسح الحقاً يومني، و

  .قيع على تعهد خطي بعدم التصويرسرية، والتوالصور اليت أخذها أثناء امل
 -ح  فت/، أصدرت حركة التحرير الوطين الفلسطيين     ٢٠/١٠/٢٠٠٧بتاريخ   .٧

، ووجهت هلا ديدات عقب إصـدارها      ٦٣باهليئة بياناً نددت فيه     جامعة النجاح 
تقرير تقصي حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية اليت وقعـت بتـاريخ             

 بعدم  اهليئةضحيتها الطالب حممد رداد، حيث ام البيان         وراح   ٢٤/٧/٢٠٠٧
االستقاللية واحلياد وعدم الرتاهة وهاجم مفوضها العام الدكتور ممدوح العكر،           

سـسة وطنيـة     كونه يشغل منصب مفوض عام ملؤ      ،الذي يتمتع بصفة اعتبارية   
وقد اعذر "رة  واضحاً باهليئة بعبال البيان ديداً وتشهرياًحلقوق اإلنسان، فيما مح   

 مطالباً إياها باالعتذار عن التقرير الذي كانت أصدرته حول األحداث           "من أنذر 
 .املذكورة

للمماطلة من قبل األجهزة     ٦٤ تعرض ائتالف الرقابة على احلقوق واحلريات      .٨
، حيث  األمنية الفلسطينية لدى طلبهم زيارة مقار التوقيف التابعة لألجهزة األمنية         

العديد من الرسائل اليت تتضمن طلب املوافقة على زيارة مقـار           بعث االئتالف ب  
 .التوقيف والتقاء املوقفني فيها، غري أنه مل يتلق أي ردود

                                                
  . مت نشر البيان املذكور يف صحيفيت األيام واحلياة اجلديدة الفلسطينيتني اليوميتني٦٣
احلق، والضمري، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز عـالج  :  يتألف االئتالف من املؤسسات التالية ٦٤

يا التعذيب، ومركز املرأة لإلرشاد القانوين، واحلركة العاملية للدفاع عن األطفـال، ومانـديال،              وتأهيل ضحا 
يين واملركز الفلسطيين الستقالل القضاة واحملاماة، ومركز الدراسات النسوية، ومركز امليزان، واملركز الفلسط           

ة املرأة العاملة، ومجعية تنمية املرأة طاقم شؤون املرأة، ومجعيوفلسطينيات، و . غزة-حلقوق اإلنسان، والضمري
 .الريفية، وجلان العمل الصحي
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 ضوء املعايري اليت كفلتـها اإلعالنـات   يف واقع احلريات العامة   :ثانياً
 :واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان والتشريعات الوطنية

  
 كـبري   ، وتراجع إىل حـد    ٢٠٠٧العامة يف العام    احلريات  محاية  تقلص هامش   

باملقارنة مع األعوام السابقة، حيث وقع يف األراضي الفلسطينية عدد كبرية مـن     
االنتهاكات واالعتداءات على احلريات العامة، وزادت نسبة جـرائم االعتـداء        

امـة  بالسالح على املؤسسات اإلعالمية والصحفيني وعلـى الشخـصيات الع         
  . األهلية واحلزبيةواملؤسسات

  
 مجلة من االعتداءات اليت شكلت انتهاكاً ٢٠٠٧خالل العام  اهليئة سجلت

للمعايري الدولية املتعلقة حبق كل شخص يف التمتع حبرية الرأي والتعبري، حيث 
وقعت مئات االعتداءات حبق الصحفيني واملؤسسات الصحفية واليت خالفت 

ي حلقوق اإلعالن العامل من )١٩( سيما املادة  وال،املواثيق الدولية ذات العالقة
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واليت )١٩(اإلنسان، واملادة 

جاءت بتعابري متقاربة، ونصت على حق كل شخص يف التمتع حبرية الرأي 
 والتعبري، وحريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، وىف التماس األنباء واألفكار

كما شكلت . وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين، بأية وسيلة، ودومنا اعتبار للحدود
بالضمانات اليت وضعها القانون األساسي حلرية  خطرياًاًهذه االعتداءات مس 

 حبرية الرأي،  منه، واليت نصت على عدم املساس)١٩(الرأي والتعبري يف املادة 
  .وسائلوكفلت لكل إنسان التعبري عن رأيه بكافة ال

  ت حبق اإلنسان يف املـشاركة  كما وقعت خالل هذا العام انتهاكات خطرية مس
يف احلياة العامة لبلده، وخالفت بذلك املعايري الدولية ذات العالقة، وال سـيما             

 من العهد الـدويل  )٢٥( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة       )٢١(املادة  
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 ١٣٥

نصت على أن لكل شخص حق املشاركة يف         اليت   ٦٥ للحقوق املدنية والسياسية  
إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة، أو بواسطة ممثلني خيتارهم بإرادة شـعبية      

وخالفت كذلك القانون األساسي للسلطة الوطنية والتشريعات الـصادرة         . حرة
 من القانون األساسي اليت كفلت للفلـسطينيني        )٢٦(مبقتضاه، وال سيما املادة     

اركة يف احلياة السياسية أفراداً ومجاعات، وحقهم يف تشكيل األحزاب          حق املش 
التصويت والترشيح يف االنتخابات الختيار ممـثلني       السياسية واالنضمام إليها، و   

منهم يف االقتراع العام، وحقهم يف تقلد املناصب والوظائف العامة على قاعـدة            
  . للقانونتكافؤ الفرص، وكل ذلك وفقاً

  
ت باحلق يف حرية التجمع      هذا العام كذلك انتهاكات خطرية مس      ووقعت خالل 

، وأصيب املئات جبروح أثناء مشاركتهم      ) شخصاً ١٥(السلمي، حيث قتل قرابة     
يف مسريات سلمية يف الضفة الغربية وقطاع غزة على أيـدي قـوات األمـن               

عالن العاملي   من اإل  )٢٠( كاملادة   ،ه املواثيق الدولية  تالفلسطينية يف خمالفة ملا ضمن    
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )٢١( واملادة ،حلقوق اإلنسان

اليت كفلت لكل شخص احلق يف االشتراك يف االجتماعات العامـة واحلـق يف              
 كما شكلت هذه االنتهاكات خمالفـات صـرحية وانتـهاكاً         . التجمع السلمي 

انون األساسي اليت نصت على حـق        من الق  )٢٦(للضمانات اليت كفلتها املادة     
كل شخص يف عقد االجتماعات اخلاصة دون حضور أفراد الـشرطة، وعقـد             

ويف نفس الوقـت  . االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات يف حدود القانون   
 الذي كفل لكل شخص     ١٩٩٨جاء قانون االجتماعات العامة الفلسطيين لعام       

                                                
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على حق كل شخص املشاركة يف إدارة الشئون العامة ) ٢١( نصت املادة ٦٥

الفقرة لبلده مباشرة أو عن طريق ممثلني خيتارون حبرية وأيضا من حق كل شخص تقلد الوظائف العامة يف بلده و
الثالثة نصت على أن إرادة الشعب هي أساس احلكم ويتحقق ذلك من خالل انتخابات نزيهة جتري بـشكل                  

 من العهد الدويل اخلاص باحلريـات       ٢٥كما نصت املادة    . دوري باالقتراع العام وبشكل متساوي ومتكافئ     
ه بطريق مباشر أو عن طريق ممثلني املدنية والسياسية على حق كل شخص املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلد

خيتارون حبرية وأن ينتخب وينتخب يف عملية انتخابات نزيهة تقام على أساس دوري باالقتراع العام وبـشكل          
 .متساوي بني الناخبني وبالتصويت السري بشكل يضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني
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 ا  ندوات واملسريات حبرية، وال جيوز املس     عقد االجتماعات العامة وال   "احلق يف   
  ".أو وضع القيود عليها إال وفقاً للضوابط املنصوص عليها يف هذا القانون

  
 خالل هذا العام عدة انتهاكات واضحة حلق اإلنسان يف تـأليف     اهليئةوسجلت  

" للتسجيل"اجلمعيات واالنضمام إليها، وال سيما مطالبتها بإعادة تقدمي أوراقها          
الفا ألحكام املواثيق الدولية ذات العالقة اليت كفلت لكل إنسان احلق يف إنشاء     خ

اجلمعيات واملؤسسات األهلية ومنعت من فرض أي قيود عليها ال يتطلبها اتمع   
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت كفلت )٢٠(الدميقراطي، وال سيما املادة 

ت السلمية، ومنعت إرغام أي شـخص       لكل شخص احلق االشتراك يف اجلمعيا     
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        )٢٢(على االنتماء إىل أي مجعية، واملادة       

املدنية والسياسية اليت كفلت لكل فرد احلق يف تكوين اجلمعيات أو االنـضمام             
 للضمانات اليت وضعها  انتهاكاًاهليئةكما شكلت االعتداءات اليت سجلتها  . إليها

ساسي لكفالة حق كل شخص يف تـشكيل النقابـات واجلمعيـات       القانون األ 
واالحتادات والروابط واألندية واملؤسسات الشعبية وفقاً للقـانون، وشـكلت          

 الذي رسم   ٢٠٠٠لعام  لكذلك خمالفة لقانون اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية        
هليـة  األاخلريية واهليئـات    اإلجراءات الواجبة اإلتباع لدى تشكيل اجلمعيات       

  .والرقابة عليها أو إاء وجودها
  

 للحريات الدينية واالعتداء على أماكن      اهليئةوشكلت االعتداءات اليت سجلتها     
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد       )١٨( للمادة    واضحاً العبادة انتهاكاً 

 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت ضمنت لكل شخص احلق يف حرية        
 قيود على ذلك ال تكون ضرورية حلماية السالمة العامة          ةالدين، ومنعت فرض أي   

كما شكلت هذه االنتهاكات خمالفة صـرحية       . أو النظام العام أو الصحة العامة     
 من القانون األساسي اليت كفلت لكل شخص حرية العقيدة         )١٨(ألحكام املادة   

خالل بالنظام العـام أو اآلداب      والعبادة وممارسة الشعائر الدينية شريطة عدم اإل      
  .العامة
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ومل يسلم حق اإلنسان يف تويل الوظائف العامة من االعتداء، فقد وقعت مجلة من 
 السياسية، وليس علـى     حاالت اإلقصاء الوظيفي على أساس األمزجة واألهواء      

 للضمانات اليت كفلها العهد الدويل اخلاص باحلقوق         وذلك خالفاً  أساس قانوين، 
 منه، واليت نص فيها على أن تتاح لكل شخص          )٢٥(ية والسياسية يف املادة     املدن

  .فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده
  

 كثرية على حريـة     من جانب آخر، فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قيوداً       
التنقل والسفر، وال سيما بالنسبة ملواطين قطاع غزة، واستمرت يف وضع مئات            

ليت أعاقت حركة املسافرين عرب حمافظات الـضفة الغربيـة،     احلواجز العسكرية ا  
 لكافة االتفاقيات واملواثيـق الدوليـة،        وصرحياً  واضحاً األمر الذي يعد انتهاكاً   

  .١٩٤٩عام  جنيف الرابعة ل اتفاقيةوخصوصاً
  

مل يكن املدافعون عن حقوق اإلنسان مبنأى عن االعتـداء           ٢٠٠٧خالل العام   
 قبل اجلهات الرمسية يف السلطة الوطنية يف الضفة الغربية       عليهم وإعاقة عملهم من   

 ١٩٩٨٦٦ لإلعالن الصادر عن األمم املتحدة يف عام         وقطاع غزة، وذلك خالفاً   
 عدم جواز فرض قيود على املدافعني عن حقوق اإلنسان إال تلك      نص على الذي  

ـ  ،اليت تتوافق مع االلتزامات الدولية املنطبقة ويقررها القانون        ة بكفالـة    اخلاص
االعتراف الواجب حبقوق وحريات اآلخرين واالحترام الواجـب هلـا وتلبيـة            

  .النظام العام يف جمتمع دميقراطيلألخالق و
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١٩٩٨ كانون أول ٩ بتاريخ ٥٣/١٤٤رقم أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها  ٦٦
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 ١٣٨

  :اتــتوصيال: ثالثاً
  

 ، توصـي ٢٠٠٧يف ضوء ما رصدته من انتهاكات للحريات العامة خالل العام           
رض يف كل مـن الـضفة        كافة اجلهات اليت متلك سلطات فعلية على األ        اهليئة
  -:ية وقطاع غزة بالعمل على ما يليالغرب

  
ضرورة العمل على ضمان احترام احلريات العامة ووقف االنتـهاكات           .١

املتواصلة هلا واحترام احلريات الصحفية وتقدمي احلمايـة والتـسهيالت     
  .ية للعاملني يف اال اإلعالميوالضمانات القانون

وعدم الزج بالصحفيني يف الـصراعات      ضرورة حتييد العمل اإلعالمي      .٢
ويف نفس الوقت، من الـضروري أن يلتـزم الـصحفيون           . السياسية

  .واإلعالميون يف عملهم بأخالقيات العمل الصحفي
 ملسؤولياا  اجلهات املختلفة يف الضفة الغربية وقطاع غزة      ضرورة حتمل    .٣

ات يف ضمان احلريات الصحفية، بإعادة فتح املكاتب الصحفية واملؤسس        
ر القـائم علـى     اإلعالمية اليت أغلقت يف الشهور األخرية، وإزالة احلظ       

  .طباعة ونشر الصحف
بإجراء التحقيقات اجلادة يف مجيـع       قيام الشرطة والنيابة العامة      ضرورة .٤

حاالت االعتداء على احلريات الصحفية واجلمعيات وتقدمي املذنبني إىل         
  .رارهاالقضاء، واختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع تك

ـ          .٥ يت ضرورة وقف العمل باإلجراءات والتدابري اخلاصة باجلمعيـات وال
 قد انتـهت     وأن حالة الطوارئ   ، خصوصاً صدرت أثناء حالة الطوارئ   

مـن  ويف نفس الوقت،    . ن إعالا حبسب القانون األساسي    بعد شهر م  
ريية واهليئات األهلية لعام     قانون اجلمعيات اخل    بأحكام االلتزامالضروري  

  .مبراجعة أوضاع اجلمعيات عند قيام اجلهات املختصة ٢٠٠٠
ضرورة العمل على احترام القانون األساسي والقوانني املعمول ـا يف            .٦

مناطق السلطة الوطنية، وخباصة املتعلقة منها باحلقوق واحلريات العامة،         
كقانون االجتماعات العامة، وقانون اجلمعيات وقانون اخلدمة املدنيـة         
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 ١٣٩

لشروط املتعلقة بتقلد الوظائف العامة وإـاء العمـل يف          الذي وضع ا  
  .اخلدمة العامة املدنية

ضرورة إخالء مقرات املؤسسات والنقابات املهنية والشعبية واجلمعيات         .٧
األهلية واألحزاب السياسية اليت مت االستيالء والسيطرة عليها، وإعـادة          

  .هاتمكن من العودة ملمارسة أنشطتحمتوياا اليت بت لت
يف إطار العمل على إعمال احلق يف املشاركة يف احلياة العامة وتـداول              .٨

السلطة، فإنه من الضروري اختاذ إجراءات فاعلة يف موضوع االنتخابات 
  . انتخابات باألساسها في يف اهليئات احمللية اليت مل جتراحمللية، وال سيما

ي مـن   وقف سياسة قطع الرواتب والفصل التعسف     على  ضرورة العمل    .٩
الوظيفة العمومية بسبب االنتماء السياسي أو العتبارات سياسـية، ويف          
نفس الوقت العمل على إعادة كافة املوظفني الذين مت فصلهم على هذا            

  .األساس
يف السلطة الوطنية بإجراءات الدبلوماسية ضرورة قيام اجلهات الرمسية  .١٠

سرائيلي فاعلة من أجل فك احلصار الذي تفرضه سلطات االحتالل اإل
 من أجل رفع احلواجز اليت وضعتها سلطات غزة، والعملعلى قطاع 

 من ة األفراد يف التنقل والسفر والتخفيفمن حريحتد  اليتاالحتالل 
  . السلبية النامجة عن ذلك خصوصاً يف الضفة الغربيةاآلثار

لعمل على تنفيذ ما جاء يف إعالن محاية املدافعني عن حقوق ضرورة ا .١١
توفري احلماية والوقاية هلم ري الضمانات املتاحة من أجل توفاإلنسان و

للقيام بعملهم وتنفيذ الرسالة اليت حيملوا على أرض الواقع دون 
  .أو معيقات حتد من نشاطهم وعملهممضايقات أو ديد 
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 ١٤٠
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 ١٤١

  عــل الرابـالفص
  بلوغهاحلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن 

  

احلق يف الصحة والتمتع مبستوى مقبول من اخلدمات الـصحية مـن احلقـوق             
 خاصاً، وأكدت   األساسية لإلنسان اليت أولتها املواثيق والصكوك الدولية اهتماماً       

لعمل  دولة ل  ة ومن هنا نشأ الدور املنوط باحلكومة يف أي        .طنيةعليها الدساتري الو  
كمعيار من املعايري ن الصحة ميكن بلوغه، من أجل متتع مواطنيها بأعلى مستوى م

األساسية لتقدم الدولة، وقدرا على الرفع من شأن مواطنيها وتـوفري احليـاة             
 وال يقتصر احلق يف الصحة على خدمات العالج والوقاية، بل ميتـد        .الكرمية هلم 

ليشمل توفري املياه النقية والصرف الصحي والبيئة النظيفة كمفهوم أوسع للحـق     
  . للحق يف احلياة الصحة الذي يعترب بشكل أساسي امتداداًيف

 واإلنقـسام    على قطاع غزة   أثرت املتغريات السياسية، خصوصاً تشديد احلصار     
 سلـسلة مـن   ٢٠٠٧ شهد العام  السياسي على هذا احلق بصورة كبرية، حيث      

   االنتهاكات اليت شكلت مس  ت من إمكانيـة حـصول   اً باحلق يف الصحة، وحد
سلطة الوطنيـة بـشكل      ال رضى على اخلدمات الصحية يف مناطق      امل األشخاص

  .يضمن كرامتهم
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 ١٤٢

  : السلطة الوطنيةمناطقة يف  واقع احلق يف الصح:أوالًً
  :٢٠٠٧معطيات عامة عن األوضاع الصحية يف العام . ١

تقدمي اخلدمات الصحية للمواطنني يف الضفة      باستمرت وزارة الصحة الفلسطينية     
 حيث متلـك    ،٦٧ عرب املستشفيات واملراكز الطبية التابعة هلا        طاع غزة الغربية وق 

 ، يف الضفة الغربيـة    ) مستشفى ١٢(منها   ،) مستشفى ٢٤(وزارة الصحة وتدير    
 يف ) سريراً ١٣١٦(، منها   ) سريراً ٢٨٦٤( قطاع غزة بسعة     يف) مستشفى ١٢(و

ن جمموع  م% ٥٧ أي ما نسبته      يف قطاع غزة،    سريراً )١٥٤٨( و ،الضفة الغربية 
للرعايـة   ) مركـزاً  ٤١٣ ( وتدير كما متلك الوزارة   .ة مستشفيات فلسطني  أسر 

 يف قطـاع  ) مركزاً ٥٧(يف الضفة الغربية و   )  مركزاً ٣٥٦(منها  الصحية األولية،   
ال  وخاصة النساء واألطف   ،تقدم الرعاية الصحية للمواطنني   وهي مجيعاً    ،٦٨ غزة

  .لغاية ثالث سنوات وكبار السن

 ٤(، منـها  ) خمتـرباً صـحياً    ١٥٥(دير وزارة الصحة الفلسطينية     وتكما متلك   
 يف  ) خمترباً ٢٠(بني الضفة الغربية والقطاع، و     مركزية موزعة بالتساوي     )خمتربات

. خمتربات يف قطاع غزة   ) ٩(يف الضفة الغربية، و   )  خمترباً ١١(منها  املستشفيات،  
يف ) ٩٩ ( عـددها  ولية، يف مراكز الرعاية الصحية األ     كما يوجد خمتربات أخرى   

يف ) ٧(بنك دم، منـها     ) ١٣(كما يوجد   . يف قطاع غزة  ) ٣٢(الضفة الغربية و  
يف قطاع غزة، هذا باإلضافة إىل خمترب لفحص األغذية واملياه، ) ٦(الضفة الغربية و

  .٦٩ مدى مطابقتها للمواصفات الدوليةوقياس

، ٢٠٠٦نوي لعـام     الـس  اهليئة مع ما جاء يف تقرير       ومبقارنة هذه اإلحصائيات  
 على عدد املستشفيات القائمة أو أية ٢٠٠٧نه مل يطرأ أي تغيري يف العام  يالحظ أ 

                                                
 مقابلة عرب اهلاتف أجراها باحث اهليئة مع الدكتور عمر النصر، مدير عام العالقات العامة واإلعالم بـوزارة            ٦٧

  . ٢٧/١/٢٠٠٨الصحة الفلسطينية بتاريخ 
  . مركز املعلومات الصحية الفلسطيين، وزارة الصحة الفلسطينية، نابلس٦٨
 . املرجع السابق٦٩
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 ١٤٣

ختصاص  وخاصة أطباء اال   ،إضافة نوعية على عدد األسرة أو عدد الكادر الطيب        
الرعاية الصحية األولية تعـاين مـن        وال زالت مراكز  . والفنيني يف املستشفيات  

 الذي تتطلبه من حيث توفر الكادر البشري        ،لكاملضعف اإلمكانيات والتأهيل ا   
وخاصة للنساء واألطفال، واملؤهل لتقدمي اخلدمات املناسبة واملستمرةاملختص .  

يزال  وعلى صعيد اخلدمات الصحية اليت تقدمها املؤسسات الصحية احلكومية، ال
هناك تفاوت يف فرص املواطنني باحلصول على مستوى مناسب من اخلـدمات            

 اهليئةن أشارت إليها  اليت سبق وأ، وهي ذات املشكالت٢٠٠٧حية يف العام الص
 ، وتتمثل هذه املـشكالت يف اآليت      ٢٠٠٦يف تقريرها السنوي السابق عن العام       

٧٠:  
  
 على  ،عدم وجود توازن يف توزيع املستشفيات بني قطاع غزة والضفة الغربية          . أ

  .قطاع غزةنها يف السكانية يف الضفة الغربية عالرغم من الزيادة 
 واحد   سوء توزيع يف املستشفيات املتخصصة، حيث ال زال يوجد مستشفى          .ب

 للعيون يف الضفة    يف قطاع غزة، وال يوجد مستشفى     ) سريراً ٣١(للعيون بسعة   
 وال  ، يف قطاع غزة   ) سريراً ٢٢٣( كما يوجد مستشفيني لألطفال بسعة       .الغربية

  .ةيوجد مستشفى لألطفال يف الضفة الغربي
 ال يوجد توازن يف توزيع املراكز الصحية واملستشفيات من الناحية اجلغرافية            .ج

وتركزها يف مناطق بعينها، حيث تعاين بعض املدن والريف بكامله مـن عـدم              
وجود مستشفيات حكومية بداخلها، وعادة ما تتمركز املستشفيات يف أجزاء من 

 والظـروف   ئ حاالت الطـوار    أمام وصول املواطنني يف    اًاملدينة ما يشكل عائق   
ستثنائية، كما ال يوجد أي مستشفى يف القرى أو مراكز طبية تعمل خـالل              اال

 كما تعاين غالبية املراكز الطبية يف قرى الـضفة  .الليل يف كافة القرى الفلسطينية  
ختصاص، ونقـص  ني وأطباء اال وكذلك الفني،الغربية من نقص املختربات الطبية  

  .اصة لألمراض املزمنةألدوية وخشديد من ا
                                                

 مقابلة عرب اهلاتف أجراها باحث اهليئة مع الدكتور عمر النصر، مدير عام العالقات العامة واإلعالم بـوزارة            ٧٠
 . ، مرجع سابق٢٧/١/٢٠٠٨الصحة الفلسطينية بتاريخ 
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 ١٤٤

عاين غالبية املستشفيات واملراكز الصحية يف الضفة الغربية وقطاع غزة مـن             ت .د
غالبيـة العيـادات واملراكـز الطبيـة        فغياب التأهيل املالئم للمرضى املعاقني،      

 وخاصـة  ،واملستشفيات غري مؤهلة لكي يتمكن املرضى من أصحاب اإلعاقات        
  املقـر   كما أنّ  .خلدمات الطبية وتلقي العالج فيها    ستفادة من ا   من اال  ،احلركية

الرئيس لوزارة الصحة الفلسطينية يف مدينة نابلس غري موائم للمواصفات الـيت            
وزارة، وهذا يعين حرمان فئة من يف ال عليها قانون املعوقني وال يتوفر مصعد     ينص

  .ستفادة من اخلدمات الصحية املقدمةاالمن املواطنني 
 مشكلة عدم حصول سكان مدينة القدس على اخلدمات الصحية          ال زالت  .هـ

طوات عملية وفعلية ملموسة لم تقم وزارة الصحة خب    ف ،شائكة حىت الوقت احلايل   
ن يف املدينة إىل دفع مبـالغ ماليـة   و املوضوع، حيث يضطر املواطن من أجل حلّ  

مـن وزارة   باهظة للعالج يف املراكز الطبية والصحية اإلسرائيلية، وهذا يتطلب          
الصحة وجملس الوزراء العمل على توفري اخلدمات الصحية لسكان مدينة القدس           

  .للمحافظة على هويتها
تعترب معاناة وزارة الصحة من النقص يف األدوية مشكلة قدمية          : نقص األدوية . و

 إثر توقف البنك الدويل عن متويـل        ٢٠٠٦نسبياً، بدأت تزداد حدا منذ آذار       
ألدوية للوزارة، حيث مل تكن هناك موازنة لوزارة الـصحة يف           مناقصات شراء ا  

، واعتمدت بشكل أساسي على املنح والتربعات مـن         ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦العامني  
االحتاد األورويب واملؤسسات الرمسية واخلريية يف بعض الدول العربية، مثل قطـر         

محـر  ومصر واإلمارات العربية املتحدة، إضافة إىل منظمات دولية كالصليب األ         
% ١٣ وقد بلغ معدل النقص يف األدوية الضرورية من  .٧١ومنظمة الصحة العاملية  

 كان عدد األصناف مـن      ٢٠٠٧، ويف كانون أول     ٢٠٠٧يف العام   % ٣٣إىل  
قطاع  يف ) صنفا٧٠ً(األدوية األساسية اليت ال يكفي خمزوا أكثر من شهر واحد 

د األصناف غري املتـوفرة      يف الضفة الغربية، فيما وصلت عد      ) صنفاً ٨٠(غزة و 
وأهم األدوية اليت تفتقدها خمـازن      . ) صنفاً ١٠١(ائياً يف خمازن الوزارة حوايل      

 باإلضـافة لـنقص     ،الوزارة هي األدوية اليت حيتاجها مرضى األورام والكلـى        
                                                

مقابلة مع الدكتور حممد الزميلي مدير املستودعات الطبيـة يف وزارة الـصحة يف قطـاع غـزة بتـاريخ                     ٧١
٣٠/٧/٢٠٠٧.  
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 ١٤٥

األدوية اخلاصة  : املضادات احليوية اهلامة، ومن األدوية اليت سجل فيها نقص حاد         
األدويـة اخلاصـة    وأدوية معاجلة اجلفاف،    وأدوية األورام،   وة،  باألمراض املزمن 
األدوية واملـستلزمات اخلاصـة     وأدوية أمراض الفشل الكلوي،     وبااللتهابات،  

األدوية اخلاصة باملرضـى    واملضادات احليوية والبكتريية،    وبالعمليات اجلراحية،   
د حياة اآلالف   يشكل النقص يف األدوية الالزمة للمرضى خطراً يهد        .٧٢النفسيني

من املرضى من األطفال والنساء وكبار السن، خاصة أولئك الذين قاموا بعمليات 
زرع الكلى، ومرضى األورام السرطانية، واألمراض املزمنة، والتـهاب الكبـد           

 لعدم تلقيهم العالج من األدوية املناسبة يف الوقت املناسب، أو لعدم الوبائي، نظراً
غالبية املرضى لشراء األدويـة      كذلك يضطر    اها،عدم توفر ائياً ل احلصول عليها   

  . على نفقتهم اخلاصة، ما يرهق كاهل الفقراء منهم

  :ازدواجية اجلهات املشرفة على قطاع الصحة احلكومي. ٢

فرض الواقع اجلديد عقب سيطرة حركة محاس على قطاع غـزة ازدواجيـة يف         
فمـن  .  السلطة الوطنية  طق على قطاع الصحة احلكومي يف منا      اجلهات املشرفة 

 بالسيطرة  يف الضفة الغربية   تسيري األعمال     الصحة يف حكومة   ناحية، تقوم وزارة  
على النواحي املالية الالزمة لتمويل القطاع الصحي احلكومي، ومن ناحية أخرى           

 مجيـع  مرافق وزارة الـصحة و     القائمة يف قطاع غزة على مجيع     سلطة  التسيطر  
ونتيجة هلذه االزدواجية، تأثرت أوضاع     .  القطاع  يف مؤسسات القطاع الصحي  

من تدهور فرصهم   األوضاع القائمة   فاقمت  القطاع، حيث   املواطنني الصحية يف    
يف تلقى اخلدمات الصحية احلكومية عن ما كانت عليه قبل األحداث، وازدادت            

 امنه وال سيما الضرورية  ،معاناة املرضى جراء النقص اخلطري يف إمدادات األدوية       
 بسبب اعتماد الوزارة يف توفريه على املـنح         ،لعالج احلاالت املرضية املستعصية   

والتربعات من الدول واملنظمات الدولية، إضافة ملصاعب إدخاله نتيجة احلصار          
                                                

وزارة الـصحة   : فلسطني (٢٠٠٧ أيار   ٢٣-١٤وضاع الصحية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، جنيف         األ ٧٢
  :اإلنترنت) ٢٠٠٧الفلسطينية، 

http://www.moh.gov.ps/moh_ar/index.asp?deptid=٠&pranchid=&action=det
ails&serial=  

http://www.moh.gov.ps/moh_ar/index.asp?deptid
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 ١٤٦

، وإغالق معابره يف معظم األحيان، حيـث        الذي تفرضه إسرائيل على القطاع    
جات الطبية يتم عـن طريـق       أصبح اللجوء إلدخال األدوية وغريها من االحتيا      

اجلهات الدولية، منها الصليب األمحر ومنظمة الصحة العامليـة حتـت مـسمى       
 وال حتل املشكلة    ،مساعدات إنسانية، بكميات قليلة ال تسد احتياجات املواطنني       

 يتم  ،اليت تكمن بشكل أساسي يف عدم توفر خمزون استراتيجيي يف خمازن الوزارة           
  . عجز طارئاللجوء إليه لتلبية أي 

ومن املمارسات األخرى اليت انعكست على واقع اخلدمات الـصحية نتيجـة            
ازدواجية اجلهات املشرفة على هذا القطاع اخلدمي قطع رواتب عدد من العاملني 
فيه، وعدم حتييد اخلدمات الصحية والعاملني فيها من التجاذبات الـسياسية أو            

والـموظفون يف احلقل الصحي بـني      الوالء هلذه اجلهة أو تلك، وبات األطباء        
لداعية لإلضراب والـملتزمة بقرارات احلكومة يف رام  امطرقة النقابات الـمهنية

 اليت تتحكم يف سري العمـل بغـزة،       السلطة القائمة يف قطاع غزة      اهللا، وسندان   
فمنهم من يلتزم باإلضراب عن قناعة حزبية، وآخرون خـشية حرمـام مـن     

 النقابية، ومنهم من ال يلتزم وحياول توفري اخلدمة الطبيـة           مرتبام ومستحقام 
  . ني عن الصحة يف قطاع غزةللمريض التزاماً بنداءات حزبه واملسئول

ـ  انعكس ذلك كله على اخنفاض مستوى األم       وظيفي للعـاملني يف احلقـل     ن ال
الصحي وقدرم على القيام بواجبام يف تقدمي مستوى مقبول من اخلـدمات            

  .٧٣وعلى املرضى وحقهم يف تلقي العالج بعيداً عن املناكفات السياسيةالصحية 

                                                
،  واطلع علـى     ٢٩/٨/٢٠٠٧اء بتاريخ   قام باحث اهليئة بزيارة جممع العيادات اخلارجية يف مستشفى الشف          ٧٣

 للعيادات،  ١١معاناة عشرات املواطنني الذين مل يتمكنوا من تلقي العالج بسبب مغادرة األطباء يف متام الساعة                
وقد أفادت إحدى املواطنات أا حضرت إلجراء فحص سيولة الدم . وكذلك مراجعي املختربات وأقسام األشعة  

ذ املوظف املسؤول منها عينة الدم، وطلب منها العودة بعد ساعة الستالم النتيجة             الساعة التاسعة والنصف، فأخ   
 مل تتمكن من احلصول على نتيجة التحليل ملغـادرة          ١٠,٥٥كي تتمكن من مقابلة الطبيب، ويف حوايل الساعة         

واطنات اليت تعاين من ويف مثال آخر، قالت إحدى امل. املوظفني للعيادة، وبالتايل مل تتمكن أيضاً من مقابلة الطبيب
 صباحا إال أا مل تتمكن من مقابلة        ٨مشاكل يف الكبد، مبرارة، أنه وبالرغم من تواجدها يف العيادة منذ الساعة             

  . وتركوا املرضى١١الطبيب، حيث خرج كافة املوظفني حوايل الساعة 
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 ١٤٧

  :احلصار اإلسرائيلي وتداعياته على احلق يف الصحة. ٣

 أمـام تلقـى   شكل احلصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة عائقاً كـبرياً  
 من خالل اإلجـراءات الـيت       ذلكواملواطنني الفلسطينيني للخدمات الصحية،     

ات االحتالل اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية، وعزل قطاع غزة         قوتفرضها  
عن الضفة الغربية والعامل اخلارجي وإغالق املعابر وانتهاك حـق املـواطنني يف             

 ما أدى إىل تدهور     ،التنقل، ومنع أو عرقلة إدخال متطلبات القطاع الصحي إليه        
املرضى لتلقى العالج يف    غري مسبوق يف متتع املواطنني باخلدمات الصحية أو سفر          

مظاهر وإجراءات احلـصار  فيما يلي أهم   و. مؤسسات صحية خارج قطاع غزة    
يف الصحة واحلصول اليت شكلت انتهاكاً مباشراً حلق املواطن الفلسطيين وتداعياته 

   :على العالج

أدى احلصار ومنع :  اإلضرار باملنشآت الصحية نتيجة منع دخول مواد البناء        .أ
إىل اإلضرار باملنشآت الصحية    " احلصمة" البناء كاإلمسنت واحلديد و    إدخال مواد 

يف قطاع غزة، وعدم القدرة على التوسع واستكمال مباين جديدة مثـل مـبىن              
اجلراحة التخصصية وقسم احلروق واألورام يف جممع الشفاء الطيب، وتأخر افتتاح           

ات التـرميم   وتوقفت عملي . مستشفى النصر التخصصي لألطفال لعدم جاهزيته     
 مـا   .٧٤ألقسام املستشفيات مثل قسم الوالدة والباطنية يف جممع الشفاء الطـيب          

يشكل عبئاً كبرياً على األقسام الداخلية األخرى نتيجة عدم قدرا على استيعاب      
 إضافة إىل حرمان العديد من املرضي من احلصول على          ،العدد الكبري من املرضى   

 خالل تلك األقسام ومنهم األطفـال والنـساء   اخلدمات العالجية اليت تقدم من   
  .ومرضى األورام

أدى احلصار إىل مجلة من : عرقلة ومنع إدخال األدوية واملستلزمات الطبية     .ب
املشكالت اليت عملت على عرقلة أو منع إدخال األدوية الطبية الضرورية حلاجة            

  :  اآليتاملرضى، وكذلك املستلزمات الطبية، وقد متثلت هذه املشكالت يف
                                                

 دائرة اإلعالم والعالقات - الصحةوزارة: فلسطني( آثار احلصار وتداعياته على القطاع الصحي يف قطاع غزة ٧٤
  . ٢٠٠٧ كانون أول - يف قطاع غزة، متوزالسلطة القائمةالعامة يف 
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 ١٤٨

نقص األدوية املصنفة ضمن القائمة األساسية املقرة من قبل الـوزارة،            •
 ) صـنفاً  ٥٤(، حيث ارتفع النقص فيها من       ) صنفاً ٤٨٠(واليت تشمل   

 يف اية كانون    ) صنفاً ٨٥( إىل   ٢٠٠٧رصيدها صفر يف اية شهر متوز     
كما ارتفع النقص يف األصناف اليت رصيدها صفر وحىت         . ٢٠٠٧أول  
 يف نفس ) صنفاً ١٣٨( إىل   ) صنفاً ١٢٤( شهور من    ٣ من استهالك    أقل
 من األدوية املهمة واألساسية للمرضى ) صنفا١٢ً(ووصل رصيد . الفترة

 ل املثال، خالل شهر متوز هدد نفاد      على سبي . النفسيني إىل رصيد صفر   
 ) مريضاً ٢٢٠(خمزون الوزارة من أدوية مرضى زراعة الكلى حياة حنو          

ضهم ذلك إىل خطـر     ات زرع كلى داخل أجسامهم وعر     أجروا عملي 
     م، وقد سجلت حاليت انتحـار يف كـانون أول        جسيم قد يودي حبيا

  .٧٥ النقص يف أدوية املرضى النفسيني جراء٢٠٠٧
وتـشمل  . النقص يف املستلزمات الطبية ومواد املختربات وبنوك الـدم         •

بلغ عـدد    ٢٠٠٧، ففي اية متوز     ) صنف ١٢٠٠(املستلزمات الطبية   
 ٣-٢، واليت رصيدها مـن      ) صنفاً ١٥٩(األصناف اليت رصيدها صفر     

فر معظـم أفـالم   ا ومن أهم األصناف اليت مل تتو). صنفاً ٢١٦(شهور  
 ما أدى إىل عدم تقـدمي       ،)CT(األشعة العادية وجهاز التصوير الطبقي      

خدمة تصوير املرضى يف أقسام األشعة احلكوميـة، واالعتمـاد علـى        
أمـا مـواد    .  للمرضى الفقراء  ارجي املرهق واملكلف مادياً   التصوير اخل 

 ٦٠(، فقد بلغ رصـيد      ) صنف ١٠٠٠(املختربات وبنوك الدم وتشمل     
 كاحملاليـل اخلاصـة     ٢٠٠٧ مهماً منها صفر يف شهر نـوفمرب         )صنفاً

ومـن  . باهلرمونات، وقياس مستوى األدوية يف الدم، وأنزميات الكبـد      
ال تتوفر املواد الالزمـة إلجرائهـا إال        الفحوصات اهلامة األخرى اليت     

 الكبد الوبـائي بأنواعـه،   للحاالت الضرورية جداً، فحوصات التهاب    

                                                
اهليئـة  : فلـسطني (، ٢٠٠٧تقرير األوضاع الصحية يف قطاع غزة يف شـهر آب  : كذلك.   املرجع السابق ٧٥

 . ٢٠٠٧الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، أيلول 
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 ١٤٩

أن استمرار الوضع احلايل له آثار خطرية على صـحة          ، كما   ٧٦واإليدز  
املرضى ممن يتم نقل الدم هلم دون إجراء تلك الفحوصات للتأكد مـن             

  .م بتلك األمراض اخلطريةخلوه منها، وارتفاع نسبة احتمال إصابته
الذي يستخدم يف   " النيتروز"إعاقة إدخال الغازات الطبية وخصوصاً غاز        •

ه سـيتم إغـالق     حال نفاد التخدير للتحضري للعمليات اجلراحية، ويف      
تيجي منه، كما حدث يف شهر غرف العمليات لعدم توفر احتياطي استرا

 فتوقفت غرف    عندما منعت قوات االحتالل إدخاله     ٢٠٠٧ول  تشرين أ 
العمليات اجلراحية يف املستشفيات وتلقي املرضى للعـالج اجلراحـي،          
وخصوصاً الطارئة اليت ال حتتمـل التأجيـل كـالوالدات القيـصرية            

  .٧٧ من خطر املوت ة املصابنيابات إلنقاذ حياواإلص

أدى عـدم   : عدم السماح بإدخال معدات وقطع الصيانة لألجهزة الطبية       . ت
الطبية  تالل اإلسرائيلي بإدخال معدات وقطع الصيانة لألجهزة      مساح قوات االح  

املهمة لعمل املستشفيات، إىل توقف العديد منها عن العمل، ووفقاً إلحصائيات           
يف ايـة العـام     )  جهازاً ٢٥١(وزارة الصحة يف قطاع غزة وصل عددها إىل         

حضانة، منها أجهزة رسم القلب، وتصوير القلب التلفزيوين، وأجهزة         و ،٢٠٠٧
، وأجهـزة   )CT(وأجهزة تصوير باملوجات الصوتية، واألشعة والتصوير الطبقي        

 موزعة على ) جهازا٦٩ً(التعقيم وأجهزة التبخرية وأجهزة غسيل الكلى وعددها   
 بالفشل الكلـوي يف القطـاع،       ) مريض ٤٠٠( مستشفيات، وختدم قرابة     ةأربع

رائيلية إدخال قطع غيار    إلس جراء منع قوات االحتالل ا     ) جهازاً ٢٠(معطل منها   
ر  ما انعكس سلباًً على حالة املرضى الذين يضطرون إىل االنتظا          إلصالحها، وهو 

 كما يسبب زيادة يف الضغط على األجهـزة         لساعات طويلة حىت يأتيهم الدور،    
املتبقية، وهذا أدى إىل تقليص عدد املرات األسبوعية اليت يتم فيها إجراء عمليـة          

                                                
 أبو شهال نائب مدير دائرة املختربات يف وزارة الصحة يف قطـاع غـزة بتـاريخ             مقابلة مع الدكتورة نابغة    ٧٦
٦/٨/٢٠٠٧.  
بيان اهليئة حول توقف غرف العمليات اجلراحية يف مستـشفيات قطـاع غـزة الـصادر بتـاريخ                  :  أنظر ٧٧

٢١/١٠/٢٠٠٧. 
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 ١٥٠

 كذلك .٧٨ مرات إىل مرتني، األمر الذي يعرض حيام للخطر ثالث   منالغسيل  
يف كل من مستشفى الشفاء وغزة األورويب،       ) CT(تعطل جهاز التصوير الطبقي     

حيث مت االستعاضة عنه باجلهاز املوجود يف مستشفى ناصر مبدينة خـانيونس،            
والذي يعمل فقط للحاالت الطارئة جداً، ما يعين توقف سكان قطاع غزة عن              
تلقي خدمة تصوير األشعة يف املشايف واملراكز احلكومية بعد أن كانوا يتلقوها عرب 
جهاز واحد فقط، واىل اضطرار البعض منهم إىل حتمل تكاليف عالية إلجـراء             

  .٧٩ التصوير الضروري يف املراكز الصحية اخلاصة

أدت سياسـة احلـصار   :  عرقلة سفر املرضى احملولني للعالج يف اخلـارج   .ث
رائيلية املفروض على قطاع غزة إىل حرمان العديد من املرضـى احملـولني             اإلس

من تلقي العالج يف املستشفيات واملراكز الطبية املتخصصة يف          للعالج يف اخلارج  
 أن هناك زيادة يف    علماً ،الضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل واألردن ومصر      

واألدوية أو األجهزة الطبيـة أو      عدد املرضى احملولني بسبب النقص يف اخلدمات        
األطباء املتخصصني أو معامل جتري التحاليل املتخصصة وخـصوصاً ملرضـى           

 ٨٠٠( للعالج يف اخلارج عن السرطان، حيث ال تقل عدد احلاالت احملولة شهرياً
 وتكمن املشكلة يف .٨٠ قبل احلصار) حالة ٤٥٠ -٤٠٠(، بينما كانت من     )حالة

ح املرور واملغادرة اليت أصبحت تأخذ وقتاً أطول من         هذا الصدد يف تأخر تصاري    
السابق، حيث يتم التنسيق للحصول على هذه التصاريح مـن قبـل املوظـف              
املختص يف وزارة الصحة، ويف بعض احلاالت األخرى الطارئـة مـن خـالل              

ويف حاالت أخرى، ترفض قوات االحتالل اإلسرائيلي سـفر         . الصليب األمحر 
 األمر الذي   ٨١%٥٠ ألسباب أمنية، قد تصل نسبتهم إىل        عدد كبري من املرضى   

                                                
  . آثار احلصار وتداعياته على القطاع الصحي يف قطاع غزة، مرجع سابق٧٨
 .، مرجع سابق٢٠٠٧حية يف قطاع غزة يف شهر آب  األوضاع الص٧٩
 مدير عام التأمني الصحي والعالج يف اخلارج يف حمافظات قطاع غزة بتاريخ - مقابلة مع الدكتور عمر شحادة٨٠

٢٧/١٢/٢٠٠٧.  
 ٢٠٠٧ وفقاً إلحصائيات وزارة الصحة يف قطاع غزة، بلغ عدد املرضى احملولني يف الربع األخري من العـام                   ٨١

بينما بلغ عدد األشخاص الذين مل يتم .  حالة٦٨٩حوايل ) إيرز( إسرائيل مرورهم عرب معرب بت حانون       ورفضت
 . شخص٧٢٩الرد على طلبام حىت اية هذا العام الـ 
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يؤدي إىل تفاقم حالتهم املرضية وتعرضهم خلطر بتر أعضائهم أو املوت، نظـراً             
 عدد الوفيات مـن     وقد بلغ  . خلطورة أوضاعهم الصحية وتأخر تلقيهم للعالج     

زهلم املرضى ممن منعوا من السفر لتلقي العالج على احلواجز واملستشفيات أو منا           
 إىل اية العام حوايل     ٢٠٠٧بسبب احلصار وإغالق املعابر منذ منتصف حزيران        

 على  ) شخصاً ٦٩( على معرب رفح، و    ) شخصاً ٣١(  منهم ،) شخص ١٠٠(الـ  
أما احلاالت املرضية احلرجة اليت حتتاج إىل عـالج يف          ). إيرز(معرب بيت حانون    

ـ            ٣٠٠ -٢٥٠(م قرابـة    اخلارج ويتربص م املوت إن مل يتلقوا العـالج فه
% ٣٥ بالسرطان، نسبة األطفـال منـهم        ) مريضاً ٤٥٠(، إضافة إىل    )مريض

   .٨٢ %٢٥والنساء 

سياسة قطع الكهرباء وخفض تشكل : سياسة قطع الكهرباء وخفض الوقود .ج
 من أشكال العقوبات الـيت تنفـذها سـلطات االحـتالل           آخراً الوقود شكالً 

إىل التأثري املباشر على     وقد أدى هذا األمر      .اإلسرائيلي من خالل وسيلة احلصار    
 وعدم القدرة على تشغيل مولـدات       ،عمل املستشفيات ومراكز الرعاية األولية    

لتشغيل املعدات الطبية اليت تعمل على الطاقة اخلاصـة بـبعض    اخلاصة  الكهرباء  
  والعناية املركزةاملرضى يف غرف العمليات، والعناية املركزة، وحضانات األطفال   

ملرضى األجهزة التنفـسية،    " التبخرية"، وأجهزة   للمواليد الرضع حديثي الوالدة   
 وحيتاجون باستمرار   وأجهزة شفط اإلفرازات لألطفال املصابني بالشلل الدماغي      

وأقسام وكذلك قسم الكلية الصناعية، ، ألجهزة شفط اإلفرازات على مدار اليوم   
طع الكهرباء وخفـض نـسب       كما أدى ق   .٨٣ األشعة واملختربات وبنوك الدم   

مستشفيات القطاع بإمكانياا احملدودة علـى تقـدمي        الوقود إىل تقليص قدرة     
عتـداءات  اخلدمات الصحية الالزمة للمصابني واجلرحى واملرضى يف ظـل اال         

  .يلية املتكررةاإلسرائ

                                                
  .  دائرة اإلعالم والعالقات العامة يف وزارة الصحة الفلسطينية٨٢
الحية وحيوية وحدات الدم والبالزما املخزنة يف بنوك        يؤثر االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي مباشرة على ص        ٨٣

 .الدم واليت قد تتلف النقطاع التيار الكهربائي عليها أكثر من ساعتني
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ومن ناحية أخرى، خلق توقف الكهرباء والطاقة مشكلة صحية وبيئية خطـرية،      
دي إىل توقف عمل مضخات نقل مياه الصرف الصحي، ووقف          خاصة وأنه يؤ  

تقال األمراض املعدية   عملية كلورة مياه الشرب، وبالتايل زيادة نسبة التلوث وان        
  .وانتشارها

  :إضراب العاملني يف القطاع الصحي احلكومي. ٤

يف إضراب العاملني يف القطاع الصحي يف الضفة الغربية الذي كان قد بدأ      استمر  
 وساهم هذا اإلضراب يف تعطيل العمل يف        ،٢٠٠٧ إىل شهر أيار     ٢٠٠٦ أيلول

. املرافق الصحية احلكومية واخنفاض مستوى اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني        
كما تأثرت عملية صرف األدوية للمرضى بشكل كبري نتيجة عدم تقدميها مـن            

لطبية بالنسبة  خالل صيدليات الصحة امللتزمة باإلضراب، واستمرت التحويالت ا       
كذلك توقفت الرقابة علـى     .  اإلضراب للحاالت الطارئة وامللحة فقط يف ظلّ     

 ستثنائيةااألدوية واملواد الغذائية ومياه الشرب والصرف الصحي، إال يف حاالت           
 اقتصار اخلدمات الصحية يف املستـشفيات علـى         كما جنم عن اإلضراب   . ٨٤

دات اخلارجية فكانت مغلقة، وتوقفـت      استقبال احلاالت الطارئة جداً، أما العيا     
 يف  ٨٥  واخنفـض حجـم اإلشـغال      ٢٠٠٧ شباط   ١٧العمليات اجلراحية منذ    

على سبيل املثال، اخنفضت نسبة إمجـايل       ف. املستشفيات احلكومية بصورة حادة   
يف مستـشفى    ٢٠٠٧ األشهر آذار ونيسان وأيار      عدد حاالت اإلدخال خالل   

راحي، ومستشفى اخلليل احلكومي باملقارنة جنني احلكومي، ومستشفى رفيديا اجل
  .٨٦ ٪ على التوايل٦٢٪، ٦٠٪، ٦٥ بنسبة ٢٠٠٦مع نفس األشهر خالل العام 

                                                
، ٢٠٠٧ للمزيد من املعلومات عن تأثريات ذلك اإلضراب على قطاع الصحة واليت استمرت يف بداية العام                 ٨٤

ـ  راجع ال  ، "موميني على قطاع اخلدمات احليوية يف السلطة الفلـسطينية        أثر إضراب املوظفني الع   "تقرير املتعلق ب
  ).٢٠٠٦ ستقلة حلقوق املواطن، كانون أولاهليئة الفلسطينية امل: فلسطني(

  .السرير يف املستشفى حمجوزاًاملدة اليت يظل فيها  أي ،املقصود هنا هو نسبة إشغال السرير ٨٥ 
٨٦ Monitoring health and health sector in the opt: ISSUE: HEALTH SECTOR 
SURVEILLANCE INDICATORS ,  
http://www.emro.who.int/palestine/index.asp?page=library&option=monitoring. 
WHO_monthly_monitoring 

http://www.emro.who.int/palestine/index.asp?page=library&option=monitoring


  اطق السلطة الوطنية الفلسطينيةوضع حقوق اإلنسان واحلريات يف من: الباب الثاين

  
  
 

 ١٥٣

الصحية يف حمافظات قطاع غزة اإلضـراب       من ناحية أخرى، أعلنت النقابات      
 يف مجيـع    ١٤/٨/٢٠٠٧-١٢اجلزئي أيام األحد واالثنني والثالثـاء املوافـق         

واملراكز الصحية يف حمافظات قطاع غزة ملدة ساعتني على املستشفيات والعيادات 
أن تستثىن حاالت الطوارئ، وذلك بسبب عودة سياسة اإلقـصاء والتعيينـات            

 غري ،٨٧ اإلضرابى أساس فئوي يف القطاع، كما أعلن ذلك منظمووالترقيات عل
 شهر أيلول من    وجتدد حىت اية األسبوع األول من     مل يتوقف   أن هذا اإلضراب    

فس العام، وبلغت نسبة االلتزام به من قبل العاملني يف وزارة الـصحة حـوايل      ن
اإلضراب تعليـق معظـم العمليـات اجلراحيـة يف          هذا  وقد نتج عن    %. ٨٥

يـة  املستشفيات احلكومية، وعمل العيادات التخصصية اخلارجية ومراكـز الرعا  
 املرضـى   صباحاً، وتقلصت خدمـة   الصحية األولية بعد الساعة احلادية عشرة       

 خاصة ما بني الفترة مـن الـساعة        وخدمة توفري العناية الطبية هلم       ٨٨ "املنومني"
عصراً من كل يوم من األيام اليت حدث         الثالثة   احلادية عشرة ظهراً وحىت الساعة    

لتقـدمي  وبسبب هذا اإلضراب، اخنفض عدد املوظفني الصحيني         .فيها اإلضراب 
إىل االسـتعانة   القائمة يف قطاع غزة     سلطة  لا ما دفع    الرعاية الصحية للمواطنني،  

 اخلرجيني اجلدد أو العاملني يف املراكـز الـصحية    سواًء،باملتطوعني من أنصارها  
اخلاصة يف حماولة لسد النقص والتغلب على اإلضراب، األمر الذي زاد من تعقيد             

بية األمور دون أن حيل املشكلة أو ينقذ املريض الذي هو حباجة إىل اخلربات الط              
  .٨٩املؤهلة والقادرة على تقدمي ما حيتاجه

  :التحقيق يف قضايا األخطاء الطبية. ٥
 العديد من الشكاوى املتعلقة حبدوث أخطاء طبية        ٢٠٠٧ خالل عام    اهليئةتلقت  

داخل مؤسسات صحية حكومية وأهلية، وطالبت اجلهات املختصة بـالتحقيق          
سائل اليت بعثتها إىل وزارة الصحة      فيها، غري أا مل تتلق أية ردود على معظم الر         

                                                
  . ٢٧/٨/٢٠٠٧ حمافظات غزة للهيئة بتاريخ -أمني سر نقابة أطباء فلسطني/ تور جهاد العتال تصريح الدك٨٧
 .أي املرضى الذين ينامون يف املستشفى نتيجة حاجتهم الصحية لذلك" املنومني" املرضى ٨٨
 ، مرجـع "٢٠٠٧ غزة يف شهر آب األوضاع الصحية يف قطاع"التقرير حول : ، راجعللمزيد من املعلومات  ٨٩

 .  سابق
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 كما أن تعامل الوزارة مع قضايا األخطاء الطبية يشوبه أوجه           .٩٠ ونقابة األطباء 
خلل خمتلفة، من أمهها عدم قيام وزارة الصحة بالتحقيق يف قضايا األخطاء الطبية             
عندما تقع يف املؤسسات الصحية اخلاصة، باعتقادهـا أن جهـة االختـصاص             

  .٩١  مثل هذه القضايا هي نقابة األطباء الفلسطينيني، وليس الوزارةبالتحقيق يف

من جانب آخر، ال يزال تعامل النيابة العامة مع قضايا األخطـاء الطبيـة دون               
املستوى املطلوب، وال تزال تقارير الطب الشرعي اليت تتم على بعـض قـضايا       

، فمـثالً . يسي للوفاةاألخطاء الطبية غري فاعلة وغري جازمة يف حتديد السبب الرئ  
 أثنـاء إجراءهـا     ٢٦/٧/٢٠٠٧توفيت املواطنة إيناس جاد اهللا اخلطيب بتاريخ        

عملية قيصرية يف مستشفى رام اهللا، غري أن تقرير الطبيب الشرعي الصادر بتاريخ         
 عجز عن حتديد السبب املؤكد للوفاة بعد تشرحيه للجثة، وأشار           ٢٧/٧/٢٠٠٧

ة الطبية مبوضوع اخلطأ الطيب من عدمه يتطلب دراسة لبيان مدى املسؤولي"إىل انه 
  وحتديداً ،معمقة جلميع اإلجراءات الطبية اليت قام ا األطباء يف مستشفى رام اهللا           

 ودراسـة تقريـر     ، وهذا يتطلب دراسة امللف الطيب جيـداً       ،يف غرفة العمليات  
ـ       ،التشريح والكشف الظاهري على اجلثة     ارير  ودراسة امللف الطيب ودراسـة تق

العينات النسيجية واملخربية، لذا فإننا ننسب بتكوين جلنة طبية ذات اختـصاص            
وكتابة تقرير مفصل لبيان مدى املسؤولية الطبية بعـد اسـتكمال مجيـع             ... 

                                                
، تلقت اهليئة الرد الوحيد من وزارة الصحة حول شكوى املواطن نور الدين فقيـه          ٣١/١٠/٢٠٠٧ بتاريخ   ٩٠

، وطالب فيها الوزارة بإجراء التحقيق الالزم واختاذ ما يلزم من إجراءات حبق ٢١/٢/٢٠٠٧اليت تقدم ا بتاريخ 
اإلجراءات الطبية املتبعة أثنـاء  "شكلة يف الوزارة إىل أن  وقد خلص تقرير جلنة التحقيق امل     . املتسببني بإعاقة ولده  

كانت إجراءات مهنية علمية وبوقت قياسي وبوجهة نظر اللجنة مل تكن الطواقم الطبية مسؤولة عما               ... الوالدة  
  ".حدث للطفل من مضاعفات

 بعد إجراء عملية    ٢١/٩/٢٠٠٦التقرير املتعلق بالتحقيق يف وفاة املواطنة منال صيدم بتاريخ          :  للمزيد راجع  ٩١
وقـد  ). ٢٠٠٧اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، آذار       : فلسطني(تنظيفات هلا يف إحدى املستشفيات      

أشار التقرير إىل رد وزارة الصحة على كتاب النيابة العامة الذي تطلب فيه النيابة تعليق الوزارة علـى وفـاة                    
وهو املستشفى الذي جرت فيه عمليـة       (ادتكم بأن مستشفى احللو الدويل      أود أن اعلم سي   "املواطنة صيدم، أنه    

يرجـى التكـرم    .  غري حكومية، ال تتبع إداريا لوزارة الصحة       -هي مؤسسة خاصة  ) التنظيفات للمواطنة صيدم  
 باالطالع ومن مث خماطبة نقابة األطباء لطلب التحقيق من خالهلم يف هذا املوضوع، حيث أا هي جهة االختصاص

 ".يف ذلك
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وسوف نوافيكم   ... الفحوصات املخربية والنسيجية ودراسة امللف الطيب جيداً      
  ...".بتقرير ائي مفصل عن اللجنة الطبية 

لرجوع إىل تقرير جلنة التحقيق اليت شـكلها مـدير عـام اإلدارة العامـة               وبا
 مل تتمكن من حتديد سـبب       للمستشفيات يف وزارة الصحة، جند أا هي أيضاً       

الوفاة بصورة قاطعة نتيجة عدم توفر نتـائج الفحوصـات املخربيـة اجلنائيـة              
ات لتحديد  والفحوصات النسيجية، وأوصت اللجنة بالقيام بإجراء هذه الفحوص       

 مل تتمكن من احلصول على تلك الفحوصات اهليئةغري أن . السبب املؤكد للوفاة
  .رغم متابعاا احلثيثة لوزارة الصحة والنيابة العامة اليت حتقق يف املوضوع

 ، إن هناك تقصرياً   ١٣/٣/٢٠٠٨ بتاريخ   للهيئةيف ذات الوقت، أفاد والد املتوفاة       
تحقيق يف وفاة ابنته، كما أن النيابة العامـة مل           لدى وزارة الصحة يف ال     واضحاً

وكان والـد   . حترك امللف ومل تنظر يف الشكاوى اليت تقدم ا إليها باخلصوص          
 أنه تعرض للتهديد من قبل الطبيب الذي أجرى العمليـة           للهيئةاملتوفاة قد أفاد    

) الطبيبأي أقارب   (البنته أثناء نقاشه معه حول حالة الوفاة، واخربه أن أقاربه           
كام أن يتعـاملوا    بإم" زعران"مسؤولون مهمون يف السلطة الوطنية وان لديه        

  .معه

من جانب آخر، مل تسجل خالل هذا العام أية إدانة قضائية يف القضايا املرفوعة              
يف موضوع األخطاء الطبية، ومل تسجل كذلك أية سـابقة قـضائية لتعـويض     

  .متضررين نتيجة أخطاء طبية

  :ت اخلارجية لعالج املرضىالتحويال. ٦

تقوم وزارة الصحة الفلسطينية بتحويل املرضى الفلسطينيني احلاصلني على تأمني 
 ممن حيتاجون إىل استشارة أو عالج غري متوفر يف مستشفياا ٩٢ صحي حكومي

                                                
زراء  عـن رئـيس و     ١٥/٦/٢٠٠٧ أصبح التأمني الصحي يشمل مجيع مواطين قطاع غزة بقرار صدر بعد             ٩٢

 . سالم فياضحكومة تسيري األعمال السيد
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 ١٥٦

إىل مراكز طبية متخصصة متعاقدة معها يف األراضي الفلسطينية سواء يف قطاع 
 أو يف القدس الشرقية أو خارج األراضي الفلسطينية إىل غزة أو الضفة الغربية

 خالل عام اهليئةرغم ذلك، تلقت و. مستشفيات األردن ومصر وإسرائيل
 العديد من الشكاوى املتعلقة بعدم إعطاء حتويالت للعالج خارج ٢٠٠٧

تباع األنظمة واآلليات إمؤسسات وزارة الصحة، إضافة إىل شكاوى أخرى بعدم 
  .٩٣ عملية التحويلاملتبعة يف

  
، مل حيدث تغيري يف سياسـة احلكومـة يف          للهيئةوفقاً للمعلومات اليت توفرت     

قارنة مـا  على سبيل امل. ٩٤أعوام سابقة    مقارنة ب  ٢٠٠٧التحويالت خالل العام    
للعالج أو االستـشارة     عدد التحويالت    قد بلغ ، ف ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧بني العامني   

 بزيادة  )حتويلة ٣١٨٣٧ (٢٠٠٧عام   خالل ال  خارج مستشفيات وزارة الصحة   
 ملواطين )ة حتويل٩١٣٧(بني  ، موزعة ما  ٢٠٠٥ باملقارنة مع العام     ) حتويلة ١١٦(

وقد كانت نفقات هـذه     .  الضفة الغربية  ملواطين ) حتويلة ٢٢٧٠٠(قطاع غزة و  
، باخنفاض بسيط مقارنة ٢٠٠٧ يف العام ) مليون شيكل٢٦٠(التحويالت حوايل 

% ٤٢,٧بواقع  أي ) مليون شيكل٢٦٨(ث بلغت التكلفة  حي،٩٥ ٢٠٠٥بالعام 
  .٢٠٠٥٩٦من ميزانية وزارة الصحة يف العام 

  
                                                

 شكوى تتعلق مبطالبات لوزارة الصحة بتغطية العالج يف اخلارج          ١٨ حوايل   ٢٠٠٧ تلقت اهليئة خالل العام      ٩٣
 . شكوى تتعلق باحلق يف الصحة٥٤ الصحة من جمموع لعدم توفره يف مستشفيات وزارة

 باستثناء بعض اإلجراءات اإلدارية، حلت اللجنة األردنية لدعم مرضى فلسطني املنبثقة عن اجتماع االحتـاد                ٩٤
العام لألطباء العرب ضمن إجراءات ختفيف آثار احلصار على الشعب الفلسطيين، وهي مكونة مـن جمموعـة                 

رجعيتها نقابة األطباء األردنية، يف توزيع التحويالت إىل املستشفيات يف األردن بـدالً مـن     األطباء األردنيني وم  
دائرة العالج يف اخلارج اليت كانت تقوم بتحويل كافة املرضى الذين حباجة إىل العالج يف األردن إىل املستشفيات   

اإلمكانيات املالية املتوفرة، ولقـد سـهل   األردنية املتعاقد معها، وحتدد املستشفى حسب احلاجة الطبية والفنية و   
وجود هذه اللجنة العمل من الناحية اإلدارية، حيث أا تقوم بتدقيق مجيع املعامالت املالية وهذا العمل كانـت                 

   . تقوم به دائرة العالج يف اخلارج
  .٢٠٠٦ مل يتوفر للهيئة معلومات دقيقة وسليمة عن العام ٩٥
 .ائرة العالج باخلارج يف الضفة الغربية د- وزارة الصحة الفلسطينية٩٦
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 غالبية التحويالت اليت تقوم وزارة الصحة الفلسطينية مبنحها للمواطنني تتعلق إنّ
 وغالباً ما تعاجل أو جترى تلك العمليات يف املستشفيات ،أمراض القلب والعيونب

وخالل هذا العام، مل تتخذ الوزارة إجراءات فاعلة . اصةواملراكز الصحية اخل
ستشفيات املباجتاه توفري كوادر طبية مؤهلة وكافية إلجراء تلك العمليات يف 

من حتويالت املرضى مبثل هذه األمراضاحلكومية، واحلد .  
  
  
 ضوء املعايري اليت كفلتها اإلعالنات يف واقع احلق يف الصحة :ثانياًًً

  :الدولية حلقوق اإلنسان والتشريعات الوطنيةواملواثيق 
  ميكن بلوغهالصحةبأعلى مستوى من   الدولية حلقوق اإلنسان احلق املواثيقأولت

 والرتباطه الوثيق بتمتع اإلنسان ، يف حياة اإلنسان خاصاً ملا ميثله من أمهية     اًهتماما
ق اإلنسان على اإلعالن العاملي حلقو   من   )٢٥(فقد نصت املادة    . حبقوقه األخرى 

لكل شخص حق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهيـة لـه             "أنه  
وألسرته وخاصة على صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبيـة وصـعيد       

العهد الـدويل    من   )١٢(املادة  كما تضمنت   ،  "اخلدمات االجتماعية الضرورية  
ة على معلومات أكثر تفـصيالً       والثقافي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   

عن حق اإلنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكـن             
  .٩٧بلوغه

                                                
تقر الدولة  .١" على انه     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ١٢نصت املادة    ٩٧

 .٢. وغـه األطراف يف هذا العهد حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بل       
 تلـك  تعني على الدول األطراف يف هذا العهد اختاذها لتأمني املمارسة الكاملة هلذا احلـق،     تشمل التدابري اليت ي   

ع وتأمني منو الطفل منوا      العمل على خفض معدل موتى املواليد ومعدل وفيات الرض         .أ: التدابري الالزمة من اجل   
 الوبائية واملتوطنة واملهنيـة      الوقاية من األمراض   .وانب الصحة البيئية والصناعية؛ ج     حتسني مجيع ج   .صحيا؛ ب 

 يئة ظروف من شأا تأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع .راض األخرى وعالجها ومكافحتها؛ د    واألم
  ".يف حالة املرض
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يقع واجب تلبية االحتياجات الصحية للمواطنني على عاتق الـسلطة الوطنيـة            
ومن خـالل   . ٩٨ الفلسطينية واحلكومة بصفة عامة ووزارة الصحة بصفة خاصة       

عرضناها يتبني أن الواقع الصحي يف األراضي الفلسطينية        سلسلة االنتهاكات اليت    
قد تدهور بشكل غري مسبوق ما حرم العديد من املواطنني املرضى من احلصول             

وتعود األسباب . على اخلدمات الصحية بشكل يضمن كرامتهم وحقهم يف احلياة
 ،حتول دون تطور قطاع الـصحة احلكـومي  اليت يف ذلك موعة من املعوقات  

التايل حتد من قدرته على تقدمي اخلدمات للمواطنني بالشكل املناسب وفقاً ملا            وب
حددته جلنة األمم املتحدة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وما          
جيب أن يشمله احلق يف الصحة، جبميع أشكاله ومستوياته، من العناصر املترابطة            

 ومنها توفر القدر    ،ا إلعمال احلق يف الصحة    واألساسية اليت من الضروري توفره    
وجيـب أن   . الكايف من املرافق العاملة املعنية بالصحة العامة والرعاية الـصحية         

تتضمن تلك املرافق املقومات األساسية للصحة مثل مياه الشرب املأمونة ومرافق           
الصحة، اإلصحاح الكافية، واملستشفيات، والعيادات، وغريها من املباين املرتبطة ب

  .٩٩ واملوظفني الطبيني واملهنيني املدربني والعقاقري األساسية

لقد أسهم قطع املساعدات املالية عن السلطة الوطنية الفلسطينية، عقب تشكيل           
حركة محاس للحكومة الفلسطينية مث أحداث االقتتـال الـداخلي وازدواجيـة          

عاملني يف القطاع اجلهات املشرفة على قطاع الصحة يف قطاع غزة، وإضرابات ال    
احلكومي الصحي، يف تدهور األوضاع الصحية للمواطنني، وأضعف من قـدرة           

                                                
، قامت السلطة الوطنية بوضع العديد من التشريعات أو األحكام التشريعية املتعلقة ١٩٩٤ منذ قيامها يف العام ٩٨

األحكام املتعلقة بالصحة : ومن أهم ما وضعته ذا اخلصوص القوانني التالية.  مستوى صحي الئق للمواطنبتوفري
 كاألحكام اخلاصة بالتجارب الطبية والتأمني االجتماعي، واحلق يف بيئة نظيفة،   ٢٠٠٣يف القانون األساسي للعام     

، ٢٠٠٥، قانون مكافحة التـدخني للعـام   ٢٠٠٥، قانون التأمني ٢٠٠٦قانون الس الطيب الفلسطيين للعام  
، قانون البيئة للعام ١٩٩٩، قانون حقوق املعوقني للعام ٢٠٠٤، قانون الطفل للعام  ٢٠٠٤قانون الصحة للعام    

ولقد وفّرت هذه التشريعات بيئة قانونية جيدة . ٢٠٠٠، قانون العمل للعام ٢٠٠٢،  قانون املياه للعام     ١٩٩٩
 األراضي الفلسطينية، لكن هذه التشريعات ال تزال حباجة إىل مزيد من التحديث حىت حتكم األوضاع الصحية يف

تتواءم مع املعايري الصحية الدولية من أجل الوصول إىل أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه، كما أا ال زالت              
  .حباجة إىل تنفيذ يف العديد من جوانبها

حلق يف الصحة الصادر يف الدورة الثانية والعشرون للجنة املعنية باحلقوق  املتعلق با١٤التعليق العام رقم :  أنظر٩٩
  .٢٠٠٠االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف العام 



  اطق السلطة الوطنية الفلسطينيةوضع حقوق اإلنسان واحلريات يف من: الباب الثاين

  
  
 

 ١٥٩

 أي  ٢٠٠٧ ومل حيدث خالل العام      ،وزارة الصحة على تطويره بالشكل املطلوب     
تغيري يف عدد املستشفيات القائمة أو إضافة أسرة جديدة، أو زيادة الكادر الطيب             

 املستشفيات أو حتسني مستوى اخلـدمات  ختصاص والفنيني يفوخاصة أطباء اال 
  .الرعاية الصحية األولية يف كافة مناطق السلطة الوطنية اليت تقدمها مراكز

تفرض معايري احلق يف الصحة على الدول املختلفة العمل على أن يشمل احلق يف              
 والسيما  ،الصحة جبميع أشكاله ومستوياته إمكانية الوصول للجميع، بدون متييز        

ستفادة مـن املرافـق والـسلع واخلـدمات         فئات ضعفاً أو ميشاً، لال    أكثر ال 
واملعلومات املرتبطة بالصحة واليت جيب أن تكون يف املتناول املادي واآلمن جلميع  

 وهذا مـا    .١٠٠  ويف حدود قدرة األسر الفقرية على حتمل نفقاا        فئات السكان 
ال ، حيث ال يـز ٢٠٠٧لعام اافتقرت إليه األراضي الفلسطينية بشكل واضح يف    

احلصول على مستوى مناسب من اخلدمات      هناك تفاوت يف فرص املواطنني يف       
 لعدم وجود توازن يف توزيع املستشفيات بني قطاع غزة والضفة الغربية            ،الصحية

يدلل على عدم وجود ختطيط      األمر الذي    ،سوء توزيع املستشفيات املتخصصة   لو
بعامة ولتلك بالتوزيع العادل للمستشفيات   وإستراتيجية لدى وزارة الصحة تتعلق      

  .التخصصية بني الضفة وقطاع غزة

ومن معايري إعمال احلق يف الصحة واجب السلطة العمل على تـوفري العقـاقري              
املناسبة الالزمة للشفاء، جلميع املواطنني بالتساوي، وأن توفر املوازنـة          األساسية  

ر العديد منـها يف خمـازن وزارة     غري أن نقص األدوية وعدم توف      .الالزمة لذلك 
الصحة يف هذا العام شكل إحدى املشكالت األساسية اليت برزت بشكل جلـي     

، وال سيما يف قطاع غزة ألسباب خمتلفة لعل أمههـا احلـصار             ٢٠٠٧يف العام   
 ،اإلسرائيلي على القطاع، وعدم وجود بند خمصص لشرائها يف موازنة الـوزارة           

 بشكل أساسي على املنح والتربعات اليت تقدم للوزارة العتمادها يف توفري األدوية  
واملؤسسات الصحية بعامة، حيث ال تغطي هذه التربعات سـوى جـزء مـن              

نـه ال يـسد     جلزء املتبقي منها غري متوفر أو أ       بينما يظل ا   ،االحتياجات الدوائية 

                                                
  .، مرجع سابق املتعلق باحلق يف الصحة١٤التعليق العام رقم  ١٠٠
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 من احلصول على    ،الفقراء وخصوصاً   ،احتياجات املرضى، ما حرم العديد منهم     
  .وية املناسبة يف الوقت املناسب، أو عدم احلصول عليها ائياًاألد

ومن املعوقات األخرى اليت سامهت يف تفاقم انتهاكات حق املواطن الفلسطيين يف 
الصحة ممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلية، اليت تنتهك قواعد حقوق اإلنسان          

قطـاع غـزة   على  روضنساين، والسيما احلصار املشدد املف  والقانون الدويل اإل  
ن إسرائيل ملزمة باعتبارها قوة احتالل    إذ ا  .وتأثرياته املدمرة على احلق يف الصحة     

 ١٩٤٩حريب، باحترام التزاماا املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف الرابعة لعام           
املعاشـة يف   بشأن محاية املدنيني الواقعني حتت االحتالل، فقد أظهرت احلقـائق 

نية احملتلة استمرار فرض قيود غري إنسانية على حريات املواطنني          األراضي الفلسطي 
عدم قدرم على   سيما املرضى نتيجة،يف احلركة، واليت طالت حقهم يف احلياة

كما شـكل احلـصار   . الوصول إىل املستشفيات أو عدم توفر الدواء الالزم هلم     
قطاع الـصحي  الذي تفرضه قوات االحتالل، ومنع أو عرقلة إدخال متطلبات ال  

من أدوية ومستلزمات طبية ومعدات وقطع الصيانة لألجهزة الطبية وسياسة قطع           
الكهرباء وخفض الوقود، أسوأ أشكال العقاب اجلماعي اليت تنتـهك حقـوق            

  .اإلنسان
  

 :اتــالتوصي: ثالثاً

 األول عن   املسئولن السلطة الوطنية هي الضامن الوحيد حلقوق اإلنسان، وهي          إ
إطار توجه حكومة تسيري األعمـال بعـدم   طنني باحلق يف الصحة، ويف    متتع املوا 

 للمسؤوليات   غزة، ومع حتمل السلطة القائمة يف قطاع غزة        االنفصال عن قطاع  
توفري  عن   مسئولتان  اجلهتان الكاملة عن وضع قطاع الصحة يف قطاع غزة، تظل        

شأا إعاقـة   ، وعن وقف التدابري اليت من       االحتياجات الضرورية لقطاع الصحة   
. عمل هذا القطاع مبا يلحق ضرراً جسيماً مبستوى اخلدمات اليت تقدم للمواطنني    

ومن أجل وقف االنتهاكات اليت وقعت على احلق يف الصحة يف ضوء احلـصار              
  -: مبا يلياهليئةاإلسرائيلي وخصوصاً يف قطاع غزة، توصي 
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إداري ضرورة حتييد قطاع اخلدمات الصحية من أي صراع سياسي أو            .١
أو إقصاء وظيفي والعمل على وضع خطة إسـتراتيجية لعمـل وزارة            

لفلسطيين وأية مستجدات تطرأ عليـه      الصحة الفلسطينية وفقا للواقع ا    
 الصحية املقدمة لإلنـسان يف       تعمل على رفع مستوى اخلدمات     بصورة

  . السلطة الوطنيةمجيع مناطق
،  كافة احملافظات  ضرورة إنشاء مستشفيات متكاملة خلدمة املواطنني يف       .٢

 ،حتياجات اخلاصة باملواطنني  مع اال قادرة على تقدمي خدماا مبا يتوافق       
  .مع مراعاة التوزيع اجلغرايف يف أماكن وجود هذه املستشفيات

 وخاصة وحـدات الرعايـة      ،إنشاء العديد من املراكز الصحية    ضرورة   .٣
قطـاع غـزة،    األولية يف املناطق املعزولة بالضفة الغربية واملهمشة يف         

بسبب نقص اخلدمات املقدمة يف هـذا        املواطنني   والتخفيف من معاناة  
  .الشأن

ضرورة العمل على وضع آلية ومعايري واضـحة لتحـويالت العـالج        .٤
العمل على إنشاء العديد من املراكز الطبية املتخصصة مـن          ، و للخارج
  .ستغناء عن التحويل للخارجأجل اال

لألطباء املتخصصني وإنشاء املراكـز     ضرورة العمل على تقدمي حوافز       .٥
لالزمة إلجراء العمليـات داخـل      ااملعدات  بالطبية املتخصصة اهزة    

  .ستغناء عن التحويل للخارجاملستشفيات احلكومية من أجل اال
  .مة حلاجات املعاقنيئمواحىت تكون ضرورة تأهيل املراكز الصحية  .٦
يف احملافـل الدوليـة     ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، بالضغط        .٧

واإلقليمية على دولة االحتالل اإلسرائيلي من أجل فك احلصار ورفـع           
املعاناة اإلنسانية عن سكان قطاع غزة، وخباصة اختاذ إجراءات مالئمة          
خلروج املرضى احملولني للعالج يف املؤسسات الصحية املوجودة خارج          

 ومواد املختربات، القطاع، والسماح بدخول األدوية واملستلزمات الطبية
واألدوات الطبية املساندة، وقطع غيار األجهزة الطبية والكهرباء والطاقة       

  .ة يف قطاع غزة بالسرعة الفائقةإىل املرافق الصحية املختلف
باحلق يف اإلضراب للعاملني يف القطاع الصحي، إال انه يبقى          مع التسليم  .٨

وصية عند تنفيذ   من الضروري إيالء هذا القطاع شكل من أشكال اخلص        
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اإلضرابات، لتجنب تعطله على حنو شامل عند القيام بأيـة فعاليـات            
 للحصول علـى مـا      ألمهية هذا القطاع حلاجة املواطنني     نقابية، نظراً 

  .حيتاجون من خدمات الرعاية الصحية واحلفاظ على حيام وسالمتهم
ة عـن    الرئيسي يف السلطة الوطني    املسئولباعتبار أن وزارة الصحة هي       .٩

، فإنـه يتوجـب     أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه     إعمال احلق يف    
عليها التحقيق يف كافة قضايا األخطاء الطبية سواء تلك الـيت تقـع يف      
املؤسسات واملراكز الصحية احلكومية أو اليت تقع يف املؤسسات الصحية     

  .اخلاصة
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  ســل اخلامـالفص
  

  ن االجتماعياحلق يف العمل والضما
 
  

اليت يقع  ،   الرئيسية حقوق اإلنسان تماعي من   يعترب احلق يف العمل والضمان االج     
 الـدنيا، مبـا     واجب العمل على توفري حدوده    السلطة الوطنية الفلسطينية    على  

 عليهـا   جتماعية اليت تنص  قتصادية واال االضمن إعمال وتفعيل جمموعة احلقوق      ي
 أمهية عن احلقوق املدنيـة      تقلّ واليت ال ،  ق اإلنسان العهود واملواثيق الدولية حلقو   

جتماعي من احلقوق الـيت تتـأثر   يعترب احلق يف العمل والضمان اال    و .والسياسية
  .قتصادية والسياسية اليت حتيط بهجتماعية واالبالظروف واألوضاع اال

  
 ، وأبرز االجتماعيحلق يف العمل والضمان     نبني يف هذا الفصل من التقرير وضع ا       

  :٢٠٠٧التطورات اليت حصلت عليه خالل العام 
 

  :واقع احلق يف العمل والضمان االجتماعي :أوالً
احلق يف  بشكل مباشر على ٢٠٠٧أثرت املتغريات السياسية واالقتصادية يف العام   

 يف هذا العـام  أكثر القطاعات تضرراًالعمل والضمان االجتماعي، فقد كان من       
 هـو  يف العام املنـصرم    حني كان أكثرها تضرراً     يف ،هو قطاع األعمال اخلاصة   

  :وفيما يلي عرض لواقع احلق يف العمل والضمان االجتماعي. القطاع العام
  
  ):القوى العاملة(املناسبة فرص العمل حق اإلنسان يف تراجع توفر . ١

 يربز مدى نشاط سوق العمل       هاماً مؤشراًاملشاركة يف القوى العاملة      نسبةعترب  ت
ته يف توفري فرص العمل، وعدد األشخاص الذين تتوفر هلم فرص للعمـل،    وفاعلي
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مجيع األفراد الذين ينتمون لسن " القوى العاملة"ويشمل مفهوم . ويعملون بالفعل
 فأكثر حسب معايري منظمة العمل الدولية وينطبق عليهم مفهوم   عاماً ١٥(العمل  

لقوى العاملـة يف منـاطق      كة يف ا   فقد بلغت نسبة املشار    .١٠١)العمالة والبطالة 
عامل، )  ألف ٧٢٠( حوايل   ٢٠٠٧الفلسطينية يف الربع الثالث من العام       السلطة  

، عامل يف قطاع غـزة )  ألف٢٠٢( عامل يف الضفة الغربية و) ألف ٥١٨(بواقع  
 ٢٠٠٧ بلغت نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف الربع الثاين من العـام         يف حني 
ومبقارنة هذه النسب، جند أن النسبة يف الربـع         . ١٠٢  عامل ) ألف ٧٤٩(حوايل  

 ) ألـف  ٢٩(الثالث من هذا العام اخنفضت عنها يف النصف الثاين مبا مقـداره             
 يف سوق العمل  مشاركة النساء حجم٢٠٠٧ كذلك اخنفض خالل العام  .عامل

 ١٣٣( حوايل ٢٠٠٧، حيث بلغ عدد العامالت يف الربع الثالث لعام )العامالت(
 ١٤٧(، يف حني بلغت نسبة مشاركتها يف الربع الثاين من نفس العام              امرأة )ألف
قدرة سوق العمل   على تراجع ملحوظ يف     تؤشر تلك املعطيات    . ١٠٣  امرأة )ألف

يف مناطق السلطة الفلسطينية على توفري فرص العمل كضمانة أساسية لتوفري حق            
  . بالعمل خالل الفترة املذكورةاإلنسان

اجتاهـات  (واحلدّ من فقدان فرص العمـل  من البطالة  تدين فرص احلماية    . ٢
  :)البطالة

  يف الربع الثالث من)%٣٧,٦(  ما نسبتهوصل مستوى البطالة يف قطاع غزة إىل
 يف الربع الثاين من نفس العام، فيمـا زاد          )%٣٢,٣( مقارنة بنسبة    ٢٠٠٧عام  

.  ١٠٤)%١٢( مستوى البطالة اإلمجايل يف قطاع غزة عنه يف الضفة الغربية بنسبة
 مقارنة بعـام    ٢٠٠٧وقد اخنفضت معدالت البطالة يف النصف األول من العام          

                                                
جلهاز املركزي ا: فلسطني (٢٠٠٧، الربع الثالث من العام  ٢٠٠٧ أيلول   -دورة متوز :  مسح القوى العاملة   ١٠١

  ).  ٢٠٠٧لإلحصاء الفلسطيين، 
 جتدر اإلشارة إىل انتشار ظاهرة عمالة األطفال دون اخلامسة عشر بشكل كبري يف أراضي السلطة الفلسطينية ١٠٢

 .بشكل خمالف للقانون، ومل يتوفر للهيئة احلصول على إحصائيات رمسية بعددها أو نسبتها
  .، مرجع سابق٢٠٠٧، الربع الثالث من العام ٢٠٠٧لول  أي-دورة متوز:  مسح القوى العاملة١٠٣
  . املرجع السابق١٠٤
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 يف قطاع غـزة، مث      )%١١( و ، يف الضفة الغربية   )%٥(بنسبة مقدارها   ٢٠٠٦
، يف حني كانت هذه الزيادة ٢٠٠٧عادت إىل الزيادة بعد النصف األول من عام 

 .١٠٥ %)١٢( الغربيـة  عنها يف الضفة) %١٥(حيث بلغت  أكرب يف قطاع غزة     
 يف )%٥٠(نسبة البطالة إىل مستويات تزيد عن  كما وتشري التوقعات إىل ارتفاع

إن . ١٠٦ استمرت األوضاع احلالية قطاع غزة حبلول منتصف العام القادم يف حال
 تشري إىل تدين فرص احلماية من       ٢٠٠٧اليت ظهرت خالل العام      إجتاهات البطالة 

  يف التمتع باحلق يف العمـل  الذين فقدوا فرصهم   اصالبطالة وارتفاع عدد األشخ   
  .العيش الكرميو
  
  :اإلنسان يف حياة كرميةحق إرتفاع مستويات الفقر وتدين . ٣

 على طبيعة األوضاع املعيشية اليت يعيشها        رئيسياً يعد تفشي ظاهرة الفقر مؤشراً    
  ووثيقـاً  مباشراً  لتفشي عدة ظواهر ترتبط ا ارتباطاً       طبيعياً الفرد، وتكون نتاجاً  

تشري تقديرات جهاز و). اخل....ومستوى األسعار اخنفاض األجور، والبطالة، ك(
 وارتفاعها يف ،الغربية إىل اخنفاض معدالت الفقر يف الضفةاإلحصاء الفلسطيين 

الفقـر   فقد ازدادت نسب. ٢٠٠٦ مقارنة بعام ٢٠٠٧قطاع غزة خالل العام 
 ٢٠٠٧ خـالل العـام   )%٥,٨(ة بنسبة  الفلسطينيعلى مستوى مناطق السلطة  

، يف )%١١,٣(ويف املقابل اخنفضت يف الضفة الغربية بنسبة . ٢٠٠٦مقارنة بعام 
   )%٧،٩(ع غزة بنسبة قطاحني ارتفعت يف 

  
تظهر أحدث األرقام أن الفقر يف قطاع غزة وصل مستويات غري مسبوقة،            كما  
لفقـر البـالغ    عائالت من كل عشرة عائالت حتت خـط ا تعيش مثاين حيث

لألسرة يف الشهر الواحد، وهـو      )  دوالر أمريكي  ٥٩٤(أي   )الً شيق ٢,٣٠٠(
                                                

 علـى موقـع وكالـة معـا     ٣١/١٢/٢٠٠٧ بيان صحفي لرئيس جهاز اإلحصاء الفلسطيين نشر بتاريخ   ١٠٥
 ).=http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID(: اإللكتروين

مكتب األمم املتحدة   ( ى قطاع غزة اآلثار اإلنسانية واالقتصادية،        دراسة مركزة حول اإلغالق املفروض عل      ١٠٦
 ).٢٠٠٧لتنسيق الشئون اإلنسانية، كانون أول 

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID
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. )%٦٣،١( عندما كانت النـسبة      ٢٠٠٥ارتفاع كبري مقارنة مبستويات عام      
يعيشون يف فقـر    من األسر ممن)%٦٦،٧(ومن هؤالء، يوجد نسبة تصل إىل 

  يف ) أمريكيـاً  والراً د ٤٧٤( أو   ) شيقالً ١،٨٣٧(مدقع، ومببلغ ال يتجاوز الـ      
 عـن  )%٣٠(بينما زادت مستويات الفقر يف قطاع غزة بنسبة جتاوزت  . الشهر

كان خـالل العـام      ونتيجة لذلك،    .مستويات الفقر السائدة يف الضفة الغربية     
على املـساعدات    قطاع غزة يعتمدون      من األسر يف   )%٨٠( ما نسبته    ٢٠٠٧

 من األسر فقـط يف عـام        )%٦٣( مع   الغذائية واملساعدات املباشرة، باملقارنة   
 مستويات الفقر وتدين فرص األشخاص يف احلصول على         ارتفاعإن   .٢٠٠٦١٠٧

 ضعف احلق يف الضمان      يف ٢٠٠٧حياة كرمية، كان له األثر األكرب خالل العام         
 توفري احلد األدىن من أسباب املعيشة       حرمان العديد من األسر من    و ،االجتماعي

، عقول من النمو اجلسدي والسيما األطفال والنـساء       اليت تضمن هلم مستوى م    
 انتشار األمراض املتعلقة بسوء التغذية وعـدم        يفإنعكس بشكل واضح    الذي  و

احلصول على الطعام الصحي، إضافة إىل تفشي بعض األمـراض االجتماعيـة            
  . يهدد أمن اتمع واستقرارهواجلرائم اليت جتد يف بيئة الفقر تزايداً

  
 احلصول على اإلحتياجات املعيـشية       حق سعار املستهلك وتدين  ارتفاع أ . ٤

  :األساسية

تردي األوضاع املعيشية للمواطنني، وخاصة يساهم ارتفاع أسعار املستهلك يف 
مع تفشي ظاهرة الفقر وازدياد نسبة البطالة وارتفاع نسبة اإلعالة االقتصادية، 

عن ) %٢,٢٤( من ما يقرب ٢٠٠٧حيث ارتفعت أسعار املستهلك يف العام 
 يف الضفة )%٢,١( يف قطاع غزة و)%٣,٤(بواقع ، ٢٠٠٦األسعار يف العام 

جتدر اإلشارة إىل أن النصف األول من العام و. يف القدس) %١,١(الغربية و
 متيز باالستقرار النسيب يف األسعار، بينما شهد النصف الثاين من العام ٢٠٠٧
، حيث بلغت نسبة االرتفاع ٢٠٠٧آب  بلغ ذروته يف شهر  حاداً ارتفاعا٢٠٠٧ً

، وهي نسبة مل )%٢,١٧(هذا الشهر حوايل  الفلسطينية خاللمناطق السلطة يف 
                                                

 .مرجع سابق.  دراسة مركزة حول اإلغالق املقروض على قطاع غزة اآلثار اإلنسانية واالقتصادية١٠٧
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 مع ٢٠٠٧شهر تشرين ثاين  وعند مقارنة. تسجل منذ بداية انتفاضة األقصى
القياسي يف األراضي   جند أن نسبة ارتفاع الرقم٢٠٠٦الشهر املناظر له من العام 

يف املواد التموينية ذلك اإلرتفاع ، وتركز )%٥,٩٧(ت الفلسطينية بلغ
  خالل)%٢١,١٤(فعلى سبيل املثال، ارتفع سعر الطحني بنسبة . واألساسية

 وسعر منتجات األلبان ،)%٨,٣٢(، وسعر اخلبز بنسبة ٢٠٠٧شهر آب 
 ومنتجات ،)%٥,٢٨(والدهون بنسبة   والزيوت،)%٤,٦٦(والبيض بنسبة 

 مث تواىل االرتفاع ،)%٢,٣٥( والوقود والطاقة بنسبة ،)%٨,٠٨(التبغ بنسبة 
أسعار السلع  على نفس السلع احليوية خالل األشهر الالحقة مع اخنفاض يف

يكي األمر وعند األخذ بعني االعتبار نزول أسعار صرف الدوالر. الكمالية
العملة اليت تثمن ا السلع (ل اإلسرائيلي والدينار األردين مقابل الشيق

ل ـف لتصـ جند أن حدة االرتفاع يف الرقم القياسي تتضاع،)دماتواخل
 وهذا أدى بدوره إىل تدين .١٠٨  على التوايل)%١٢,٩(و )%١٣،٦ (ىـإل

حصول األسر على احتياجاا األساسية من املواد الغذائية األساسية وزيادة نسبة 
ة مرتبط  يتم حتديد هذه الفئقع، حيث أن املؤشر الذي على أساسهالفقر املد

  .بالقيمة الشرائية للحد األدىن من الدخل يف اليوم الواحد

 الـصايف    ملعدل األجـر اليـومي     ١٠٩ ومن جهة أخرى ارتفعت القيمة االمسية     
 السلطة الفلسطينية، حيث ارتفعت بالضفة الغربية       للمستخدمني بأجر يف مناطق   

 من عـام     ما بني الربعني الثاين والثالث     )ل شيق ٧٧،١( إىل   )ل شيق ٧٦،٩(من  
 ما بني   )ل شيق ٦٤،١( إىل   )ل شيق ٦٣،٧(، وارتفعت يف قطاع غزة من       ٢٠٠٧

 وتعترب هذه الزيادة يف القيمة االمسيـة        .١١٠ الربعني الثاين والثالث من نفس العام     

                                                
 . سابق لرئيس جهاز اإلحصاء الفلسطيين، مرجع٣١/١٢/٢٠٠٧ بيان صحفي بتاريخ ١٠٨
) الفعلي(وهو خيتلف عن  األجر احلقيقي .  األجر االمسي هو عدد الوحدات النقدية اليت يتلقاها العامل كأجر  ١٠٩

وميكن لألجر احلقيقي أن ينخفض     . وهو مقدار السلع اليت يستطيع العامل أن يشتريها باملبلغ النقدي الذي تلقاه           
  .اعه بسبب هبوط قيمة النقد وارتفاع أسعار وسائل املعيشةمع بقاء األجر االمسي ثابتاً أو حىت يف حال ارتف

 .، مرجع سابق٢٠٠٧، الربع الثالث من العام ٢٠٠٧ أيلول -دورة متوز:  مسح القوى العاملة١١٠
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لألجر غري جمدية مقارنة مع ارتفاع األسعار واخنفاض قوا الشرائية، األمر الذي            
  .ملعيشة لفئة العمال وحتسني دخلهم يف تغري مستويات اال يغري كثرياً

 األسعار وتراجع القيمة الشرائية للدخول واألجور أسهم يف تدين محاية ارتفاعإن 
 والقدرة على تسيري شؤون احلياة، وتـوفري        االجتماعيحق اإلنسان يف الضمان     

املواد األساسية للعيش، ولقد كان لغياب اخلطط والسياسات احلكومية األثر يف           
قليل من املخاطر واخلسائر اليت حلقت باألشخاص نتيجة ذلك، كمـا أن         عدم الت 
 األساسية ضاعف من قصور     االستهالكية غياب الدعم احلكومي للمواد      استمرار

  .محاية هذا احلق

  
 أثر احلصار اإلسرائيلي وتداعياته على احلق يف العمل والضمان          :ثانياًً

  :االجتماعي يف قطاع غزة
اإلسرائيلي لقطاع غزة العامل األبرز يف التدهور الـذي         شكل استمرار احلصار    

، من خالل   )كما طال احلقوق األخرى   (ماعي  طال احلق بالعمل والضمان االجت    
  االحتالل اإلسـرائيلي علـى منـاطق الـسلطة          قوات اإلجراءات اليت فرضتها  

الفلسطينية، وعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية والعامل اخلارجي وإغالق املعابر           
وانتهاك حق املواطنني يف التنقل، ومنع أو عرقلة إدخـال متطلبـات قطاعـات     

 حق الفلسطينيني وال سيما يف قطاع غزة يف العمل،          اقتصادية واسعة، ما أثر على    
وخاصة قطاع األعمال اخلاصة والقطاع الصناعي والزراعي والتجاري والتشييد         

 املواطنني يف تلك احلقـوق       أدى إىل تدهور غري مسبوق يف متتع       وهو ما والبناء،  
وبالنتيجة تراجع نصيب الفرد    . تراجع الناتج القومي اإلمجايل   وأدى إىل اخنفاض و   

باملقارنة مع العام  )%٤،٨( بنسبة ٢٠٠٧من الناتج احمللي اإلمجايل خالل العام 
  .١١١ املنصرم

                                                
 . لرئيس جهاز اإلحصاء الفلسطيين، مرجع سابق٣١/١٢/٢٠٠٧ بيان صحفي بتاريخ ١١١
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اليت شـكلت انتـهاكاً     مظاهر وإجراءات احلصار وتداعياته     فيما يلي أهم    و
  السلطة الوطنية  مناطقالعمل والضمان االجتماعي يف      حلق اإلنسان يف     مباشراً

  : خصوصاً قطاع غزة

تشري بيانات  :  وأثرها على احلق    القطاع اخلاص  جتاهاإلجراءات اإلسرائيلية    .أ
ل ما نسبته مركز اإلحصاء الفلسطيين أن القطاع العام يمن إمجايل ) %٢٢،٣(شغ

 بينما يشغل القطاع اخلاص يف قطاع غزة ما         ،١١٢ ة الفلسطيني العاملني يف املناطق  
 املتضرر األكرب مـن      هذا القطاع  وقد كان .  من إمجايل العاملني   )%٥٣(نسبته  

التجارية،  جراء احلصار واإلغالق اإلسرائيلي ونقص املواد اخلام وفرص األعمال
 مـن جممـوع     ) عامـل  ٧٥،٠٠٠(حيث مت تسريح بشكل مؤقت أكثر مـن         

 اخلاص بسبب اإلجراءات اإلسـرائيلية  يعملون يف القطاع ) عامل١١٠،٠٠٠(
دهورت العالقات بني   أيضاً ت . بية األعمال التجارية اخلاصة   غلقت أغل ، كما أُ  ١١٣

ـ        ث يتـردد رجـال األعمـال       األعمال التجارية يف إسرائيل وقطاع غزة، حبي
اصة صاالم التجارية مع رجال األعمال يف غزة، خإت  يف العودة إىلاإلسرائيليني

 بعد اعتبـار  بدالء عنهم، وهو ما حصل عندما جيدون شركاء ومزودين جتاريني
كي لقطاع غزة من حواسيبها  وإزالة إسرائيل الرمز اجلمر، معادياًقطاع غزة كياناً

  . القطاعمنها أوامر متنع كل أشكال االسترياد وإصدار
يعتمد  :ق وأثره على احلالصناعي القطاعجتاه اإلجراءات اإلسرائيلية  .ب

 القطاع الصناعي بشكل كبري على املواد اخلام املستوردة من اخلارج، فمثالً
 من الصناعات املتعلقة باملركبات تعتمد على اآلليات وقطع الغيار اليت )%٨٠(

املنتجات املصنعة يف القطاع الصناعي  كما أن معظم. يتم استريادها من اخلارج
مل يتم  ٢٠٠٧ منتصف شهر حزيران منذف يتم تصديرها إىل خارج البالد،

 عاىن منه قطاع وكنتيجة لإلغالق الذي. أي من البضائع اليت تصنع حملياً تصدير
احمللية بأسعار أقل  غزة، اضطر املصنعون أن يبيعوا جزءاً من منتجام يف األسواق

 بكثري من أسعار التصدير، بينما بقيت كميات كبرية من املنتجات املصنعة حملياً
                                                

 .، مرجع سابق٢٠٠٧ع الثالث من العام ، الرب٢٠٠٧ أيلول -دورة متوز:  مسح القوى العاملة١١٢
 . دراسة مركزة حول اإلغالق املقروض على قطاع غزة اآلثار اإلنسانية واالقتصادية، مرجع سابق١١٣



  اطق السلطة الوطنية الفلسطينيةوضع حقوق اإلنسان واحلريات يف من: الباب الثاين

  
  
 

 ١٧٠

من  ) منشأة٣،٥٠٠(ق مت إغال كما .تظر إعادة فتح معابر غزة لتصديرهاتن
 من املنشآت الصناعية منذ )%٩٠(ما نسبته ، وهو ) منشأة٣،٩٠٠(جمموع 

 يف حني بقي ما نسبته  .، إما مؤقتا أو بشكل دائم٢٠٠٧منتصف شهر حزيران 
فضل تعمل بشكل جزئي ب)  منشأة٤٠٠عددها  (املنشآت الصناعيةمن %) ١٠(

أقل من (املواد اخلام، لكنها تعمل وتنتج بقدرة متدنية  االحتياطي املتبقي من
٢٠(%،١١٤وقتأي االحتياطي من املواد اخلام يف  ا ويتوقع أن ينتهي خمزو . 

 يف الربع ) عامال١٧،١٨٤ً(القطاع الصناعي يشغل ما يقارب من  وقد كان
 الربع الثالث من نفس العام ، غري أن هذا العدد تراجع يف٢٠٠٧الثاين من عام 

 .١١٥ ) عامال١١،٦٩٣ً(إىل 
  
 يعـاين قطـاع  :  وأثره على احلق   قطاع البناء   اإلجراءات اإلسرائيلية جتاه   .ت

البناء يف قطاع غزة من الشلل، خاصة بسبب نقص مواد البناء األساسية، مثـل              
. ء عنها حلديد الصلب وباقي املواد الضرورية، اليت ال ميكن االستغنا         وا االمسنت،

احتياطي مواد البناء خالل أسبوعني بعد اإلغـالق يف شـهر    وقد مت استهالك
 غلقـت التاريخ، ارتفعت األسعار بشكل كبري، وأُ ومنذ ذلك. ٢٠٠٧ حزيران
 امسنـت،  ) مـصنع ٣٠(و بالط، ) مصنع١٣ (مصانع البناء البالغ عددها مجيع
 ٣،٥٠٠( فقدان  ما سببطوب، وهو)  مصنع٢٥٠(و رخام، ) مصنع١٤٥(و

 ومـشاريع   التحتية العامة  وتوقفت مشاريع البنية     . عمل يف تلك املصانع    )وظيفة
ومشاريع البناء  الصيانة كافة، مبا فيها املشاريع املمولة من املساعدات اخلارجية،

د مت تعليق مشاريع بنـاء      وق. اخلاصة ومشاريع الوزارات والبلديات نتيجة لذلك     
، واملرافق الطبيـة،    والصرف الصحي خلاصة باملياه   طرق، والبىن التحتية ا   وصيانة  

 تشري بيانات جهـاز     أيضاً .١١٦ واملدارس ومشاريع اإلسكان أو إعادة اإلسكان     

                                                
  . دراسة مركزة حول اإلغالق املقروض على قطاع غزة اآلثار اإلنسانية واالقتصادية، مرجع سابق١١٤
 .، مرجع سابق٢٠٠٧لربع الثالث من العام ، ا٢٠٠٧ أيلول -دورة متوز:  مسح القوى العاملة١١٥
 . دراسة مركزة حول اإلغالق املقروض على قطاع غزة اآلثار اإلنسانية واالقتصادية، مرجع سابق١١٦
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 يف  ) عامالً ١٣،٣١٨(اإلحصاء املركزي إىل تراجع العاملني يف قطاع البناء من          
  .١١٧ يف الربع الثالث من العام)عامال٧،٤٥٩ً (إىل ٢٠٠٧الربع الثاين من عام 

يتمتع قطاع :  وأثره على احلق القطاع الزراعي  جتاهاإلجراءات اإلسرائيلية    .ث
قـدرة إلنتـاج   ال من األراضي الزراعية مـع  )دومن ٧٠،٠٠٠(غزة مبا جمموعه 

الزراعية يف العام، ثلثها تكون   من املنتجات) طن٣٠٠،٠٠٠ إىل ٢٨٠،٠٠٠(
ظائف دائمة ومؤقتـة    كما يوفر قطاع الزراعة و    . بالعادة حماصيل معدة للتصدير   

 مـن  )%١٢،٧( يف قطاع غزة، أي مبا نـسبته      ) شخص ٤٠،٠٠٠(ألكثر من   
يوفر الغذاء واحلياة املعيشية لربع الـسكان يف  كذلك . العاملة يف القطاع القوى

، مل يتم تصدير أية منتجـات   من العاماألشهر الستة األخرية وخالل. قطاع غزة
 ) طـن ٢٥،٠٠٠(لذلك ما يقرب من  حيث تلف نتيجة     زراعية من قطاع غزة،   
بيعها   أو مت، من حماصيل أخرى) طن١٠،٠٠٠( وأكثر من ،من حمصول البطاطا
 وواجه مزارعـو هـذه      سعار أقل بكثري من أسعار التصدير،     يف السوق احمللي بأ   

ومن املتوقـع أن تـنخفض      .  يف األسواق احمللية   من البيع احملاصيل خسارة كبرية    
 باملقارنة مع املوسم    )%٣٠إىل  % ٢٠(وسم األخري بنسبة    إمجايل املنتجات يف امل   

يف موسم الزراعة األخري، األمر  هذا باإلضافة إىل ارتفاع تكلفة اإلنتاج. السابق
  . ١١٨الذي من شأنه أن يؤدي إىل تكبد املزارعني خلسائر كبرية

  
  

 يف إعمال احلـق بالعمـل والـضمان          الوطنية  سياسة السلطة  :ثالثاًً
  :االجتماعي

  
، وبعد رفع احلصار املايل عن املـوارد املاليـة          ٢٠٠٧يف النصف الثاين من العام      

 االحتالل وعودة املنح    ب حمتجزة لدى سلطات    من ضرائ  للسلطة الوطنية احملتجزة  
واملساعدات، استأنفت وزارة الشؤون االجتماعية العمـل بـربامج الـضمان           

                                                
  .، مرجع سابق٢٠٠٧، الربع الثالث من العام ٢٠٠٧ أيلول -دورة متوز:  مسح القوى العاملة١١٧
 .اآلثار اإلنسانية واالقتصادية، مرجع سابق دراسة مركزة حول اإلغالق املقروض على قطاع غزة ١١٨
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، كما قامت وزارة    اعياًاالجتماعي ودفع خمصصات احلاالت املسجلة لديها اجتم      
األسرى واحملررين بدفع خمصصات األسرى لدى سلطات االحتالل اإلسـرائيلي          

 ا قبل فرض احلصار املـايل دون تغـيري   وفق الربامج واخلطط اليت كان معموالً  
  . ٢٠٠٦ قبل احلصار الذي بدأ يف العام يذكر عما كان سائداً

  
سطينية باختاذ عدة قرارات أثـرت      من ناحية أخرى، قامت السلطة الوطنية الفل      

ففـي أعقـاب   .  يف العمل والضمان االجتماعي   شكل مباشر على إعمال احلق    ب
راً ا، اختذ جملس الوزراء قر٢٠٠٧إعالا حلالة الطوارئ يف منتصف شهر حزيران  

أى فيه عقود العمل املؤقتة للعاملني على مشروع البطالة مع وزارة العمل البالغ             
وقراراً آخر بوقف عقود املوظفني العموميني      ،  ١١٩) امال وعاملة  ع ٣٧٦(عددهم  

، حيث مت وقـف عقـود العمـل         ٣١/١٢/٢٠٠٥الذين مت تعيينهم بعد تاريخ      
 .١٢٠  كافة٣١/١٢/٢٠٠٥املعقودة منذ تاريخ 

  
ويف إطار تنفيذ قرار جملس الوزراء املتعلق بإاء خدمات العاملني على برنـامج             

ن وزارة املالية ووزارة العمل الحتساب مـستحقات        البطالة شكل الس جلنة م    
هؤالء العاملني، فوضعت اللجنة الربنامج الزمين لدفع مستحقات هذه الفئة، لكن      

  إعماالً،يف املقابل مل تقم السلطة الوطنية بإجياد أي أعمال بديلة ملن أت أعماهلم
ريعات الوطنيـة  لواجبها يف إنفاذ حق املواطن يف العمل املنصوص عليه يف التـش       

كما شكل جملس الوزراء جلنة خاصة قامت بدراسة ملفـات          . واملعايري الدولية 
 كافة، البالغ عددهم حوايل تـسعة آالف        ٣١/١٢/٢٠٠٥املوظفني املعينني بعد    

موظف، وبعد دراستها مللفات هذه الفئة من املوظفني، أوصت بصرف رواتـب       
 أوصت بصرف رواتـب     ، وكذلك ) موظفاً ٥٠٩٢( من أصل    ) موظفاً ٤٧٤٨(
، ليس وفق أسس قانونية سـليمة،       ) موظفاً ٣٩٠٨( من أصل    ) موظفاً ١٥٨٦(

  .١٢١طرة حركة محاس على قطاع غزة وإمنا على أسس سياسية متأثرة بسي
  

                                                
اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق    : فلسطني(احلق يف العمل وتويل الوظيفة العامة،       :  ملزيد من التفاصيل راجع    ١١٩

 ).٢٠٠٧املواطن، تشرين ثاين 
  . املرجع السابق١٢٠
  . املرجع السابق١٢١



  اطق السلطة الوطنية الفلسطينيةوضع حقوق اإلنسان واحلريات يف من: الباب الثاين

  
  
 

 ١٧٣

وفيما ما يتعلق باإلضراب يف القطاع العام، مل يتم يف هذا العـام وضـع أيـة                 
للحق يف اإلضراب، وال سيما يف      إجراءات جديدة باجتاه التنظيم القانوين الكامل       

املرافق العامة، والواجبات اليت يتوجب على املضرب أن يلتزم ـا، وكـذلك             
وعلى املستوى العملي، ويف حماولة لكسر اإلضـراب        . الضمانات اليت يتمتع ا   

، ٢٠٠٧الذي أعلنه العاملون يف القطاع الصحي يف قطاع غـزة يف شـهر آب      
قطاع على اسـتقدام مـوظفني جـدد للعمـل يف      يف ال  القائمةسلطة  العملت  

  . من املوظفني املضربنياملؤسسات الصحية بدالً
  
  

 ضوء املعايري يف حتليل واقع احلق يف العمل والضمان االجتماعي  :رابعاً
اليت كفلتها اإلعالنات واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان والتشريعات        

  :الوطنية
  
  

 الفلسطينية إىل نكبة اقتصادية عامة طالت  ، تعرضت األراضي  ٢٠٠٧خالل العام   
ارتفعت نسبة البطالة، واخنفض عدد األشخاص      فقد  . القطاعات االقتصادية كافة  

املشاركني يف القوى العاملة وال سيما من النساء، واخنفض مستوى األجور، بينما 
ارتفعت أسعار السلع واخلدمات، واخنفض مستوى سعر صرف الدوالر والدينار          

مقابـل  ) لة اليت تدفع ا رواتب املوظفني يف عدد كبري مـن املؤسـسات        العم(
  . الشيكل، واخنفضت القيمة الشرائية للعمالت املتداولة

  
ىل حد كبري يف رفع عدد الفقراء يف أراضي السلطة الوطنيـة،     كل ذلك ساهم وإ   

زمة وفرض على السلطة الوطنية التزاما كبريا يف العمل على اختاذ اإلجراءات الال           
إلعمال احلق يف العمل وتوسيع شبكة املـستفيدين مـن خـدمات الـضمان              
االجتماعي باعتبارها اجلهة الرمسية املكلفة بإعمال احلق يف العمـل والـضمان            

  . االجتماعي كما نصت عليها املواثيق الدولية، وتضمنهتا التشريعات الوطنية
  

لكل . ١" منه على أن ٢٣فقد نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة 
شخص احلق يف العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق 
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جلميع األفراد، دون أي متييز، احلق يف أجر متساو على . ٢.احلماية من البطالة
لكل فرد يعمل حق يف مكافأة عادلة ومرضية تكفل له . ٣. العمل املتساوي

بشرية، وتستكمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى وألسرته عيشة الئقة بالكرامة ال
لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام . ٤. للحماية االجتماعية

العهد الدويل اخلاص باحلقوق بينما نص ". إليها من أجل محاية مصاحله
تعترف الدول "السادسة منه على أن االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املادة 

 يف هذا العهد باحلق يف العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف األطراف
أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية، وتقوم باختاذ تدابري 

عترف الدول ت" ، ونصت املادة السابعة من العهد على ان"مناسبة لصون هذا احلق
 بشروط عمل عادلة األطراف يف هذا العهد مبا لكل شخص من حق يف التمتع

 ١:مكافأة توفر جلميع العمال، كحد أدىن) أ:(ومرضية تكفل على اخلصوص
 منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي متييز، على أن اًأجر

يضمن للمرأة خصوصا متتعها بشروط عمل ال تكون أدىن من تلك اليت يتمتع ا 
عيشا كرميا " ٢"جل لدى تساوى العمل، الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الر

ظروف عمل تكفل السالمة ) ب(هلم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد، 
تساوى اجلميع يف فرص الترقية، داخل عملهم، إىل مرتبة أعلى ) ج(والصحة، 

االستراحة وأوقات ) د(مالئمة، دون إخضاع ذلك العتباري األقدمية والكفاءة، 
قول لساعات العمل، واإلجازات الدورية املدفوعة األجر، الفراغ، والتحديد املع

  ".وكذلك املكافأة عن أيام العطل الرمسية
  

 ٢٥وعلى مستوى التشريعات الوطنية، نص القانون األساسي الفلسطيين يف املادة 
العمل حق لكل مواطن، وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية          "منه على   

  ."لتوفريه لكل قادر عليه
  

 الرغم من التزام السلطة الوطنية بإنفاذ كافة املواثيق واالتفاقيـات الدوليـة          على
 مـن القـانون     ١٠حلقوق اإلنسان حسب ما ألزمت نفـسها بـه يف املـادة             
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 وساهم يف   ا العام عن القيام ذا االلتزام،      إال أا عجزت خالل هذ     ١٢٢األساسي
 قسمه األول املتعلق بالبيئة     هذا العجز الظروف السياسية اليت نوه إليها التقرير يف        

، وال سيما بعد االنفصال السياسي الـذي       ٢٠٠٧السياسية اليت سادت يف العام      
حدث يف قطاع غزة، واحلصار اإلسرائيلي والدويل الذي فرض على القطـاع،            

  . وخلق مشكالت كبرية رفعت من مستوى الفقر يف أراضي السلطة الوطنية
  

زة منذ ستة أشهر متواصلة وما يـزال        طاع غ شكل احلصار اإلسرائيلي لق   كما ي 
 ،العامل األبرز يف عدم متكني املواطنني من التمتع بكثري من حقوقهم األساسـية            

وعلى وجه اخلصوص حقهم يف العمل والضمان االجتماعي، حيـث توقفـت            
القطاع الصناعي، قطاع اإلنشاءات، القطاع اخلاص، (قطاعات كاملة عن العمل  

، ما يعىن خسارة إعـداد      %٢٠اليت تعمل منها تعمل بطاقة      و) القطاع الزراعي 
كبرية من العاملني لوظائفهم إما بسبب عدم قدرم على االلتحاق بأعماهلم يف             

 أو بسبب منع إسرائيل دخول املواد اخلام إىل القطاع أو منعهـا مـن               ،إسرائيل
وإن استمرار  . تصدير املنتوجات املصنعة يف القطاع، وال سيما املنتجات الزراعية        

اإلغالق واحلصار اإلسرائيلي لقطاع غزة سيؤدي إىل توقف تام لباقي األنـشطة            
 . االقتصادية

  
 
  
  
  
  

                                                
 حقوق اإلنسان وحرياتـه     -١: " على ٢٠٠٣لعام   من القانون األساسي للسلطة الوطنية       ١٠ نصت املادة    ١٢٢

 تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إىل اإلعالنات -٢. األساسية ملزمة وواجبة االحترام
  ".واملواثيق اإلقليمية والدولية اليت حتمي حقوق اإلنسان
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  :اتــالتوصي: خامساً
  

  -:  مبا يلي اهليئةومن جممل ما سبق، توصي
ضرورة وضع خطة عاجلة خللق فرص عمل كافية ختفف مـن حـدة              .١

الوضع االقتصادي، مبا   اش  البطالة وتقلل من نسب الفقر وتعمل على إنع       
  . الذي يساعد يف ذلكاالستثمارييف يئة املناخ 

قطاع  والسماح بنقل البضائع من وإىل       ضرورة فك احلصار وفتح املعابر     .٢
 .باعتبار ذلك العمود الفقري لسري عجلة االقتصاد والتنميةغزة 

ضرورة مراجعة برامج التشغيل املؤقتة ودراسة مدى حتقيقها لألهـداف       .٣
 .داث التنمية، وتثبيت فرص العمل اليت ولّدا بشكل دائميف إح

ضرورة االلتزام مبا حددته القوانني من نسب تشغيل ذوي االحتياجات           .٤
 .اخلاصة وفقا ملا ورد يف قانون العمل ولوائحه التنفيذية

ضرورة وضع برامج انتقالية توفر احلد األدىن من املساعدات االجتماعية           .٥
 .د األدىن للعيش بكرامة للفئات املتضررةتتناسب واحتياجات احل

ضرورة استثمار أموال املنح املقدمة للسلطة الوطنية على شكل مشاريع           .٦
اقتصادية توفر للمستفيدين منها فرص احلصول على عمل مستمر دائم           

 .ال توفر تنمية االقتصاد احملليبدالً من دفع معونات مؤقتة 
 علـى األسـعار     الفاعل لرقايب ا الدوربواجب القيام   احلكومة  يقع على    .٧

دراسة وضع حد أدىن    كما يقع عليها واجب      ،لتوفري احلماية للمستهلك  
لألجور بالنسبة لفئة العاملني يف القطاع اخلاص لتوفري احلماية هلم يف ظل    

 يف هـذا    عمول ا لقوانني امل  الصعب، وذلك تطبيقاً ل    االقتصاديالوضع  
 رواتـب مـوظفي     راجعةومة مب من الضروري قيام احلك   وأيضاً  . الشأن

  . األسعار وتدين قيمة األجورارتفاع بعدالقطاع العام 
  



  )االحتجاز وأماكن السجون    أوضاع ومراقبة متابعة الشكاوى (     محاية حقوق اإلنسان    تعلقة بتعزيزدور وأنشطة اهليئة امل    الباب الثالث            
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  مقدمـــة
  

شكاوى تلقي ومتابعة   ٢٠٠٧خالل العام   ) بصفتها ديوان مظامل   (اهليئة واصلت
 ،االعتداء على حرياته العامـة    و ،املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان    األشخاص

من قبل األجهزة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، سواء كان ذلك من األجهزة 
 خالل هذا العام مبتابعة تلك الشكاوى عـرب         اهليئةوقد قامت   . املدنية أو األمنية  

،  واملتابعة امليدانيـة   ،اصة كإجراء التحقيقات اخل   ،آليات عمل متعددة ومتنوعة   
 وجلسات االستماع مـع      وعقد االجتماعات  ،املخاطبات املكتوبة والشفوية  و

  . يف جمال حقوق اإلنسان وتقدمي املشورات القانونية للمواطنني،املسئولني
  

ت اهلامة على حالة حقـوق      حد املؤشرا  أ اهليئةتشكل الشكاوى اليت تسجلها     
دى التقدم  مل اًقياسنية الفلسطينية، كما تشكل م    لوط يف مناطق السلطة ا    اإلنسان

 عـن   يقدم صوره نسبية وعامةالبابفهذا . أو التراجع احلاصل على تلك احلالة  
 من خالل بيان اجلهـات األكثـر        ،٢٠٠٧ خالل العام    حالة حقوق اإلنسان  
  . وكذلك بيان أكثر االنتهاكات اليت مورست يف العام املذكور،انتهاكاً للحقوق

  
 أدت إىل تلقي ، ظروفاً استثنائية٢٠٠٧ العامالف األعوام السابقة، شهد    لى خ ع

 للهيئةالواردة    الكلي للشكاوى   العدد  فقد بلغ  ، عدداً كبرياً من الشكاوى    اهليئة
 على سبيل املثال ٢٠٠٦، بعد أن كان يف العام )اوي شك ٢٠٠٧ (حنوهذا العام   

  بلغـت  ارتفـاع  ةنسب وهو ما يشكل     ،شكوى) ١٠٣٢(، أي بزيادة    )٩٧٥(
  الظـامل  واحلـصار  ، واالقتتال الداخلي  ، كان للفوضى األمنية   لقد. %) ١٠٦(

 وسيطرة حركـة    ، وقلة املوارد املالية   املفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية    
  السياسي واالنقسام  من العام،  محاس على قطاع غزة يف منتصف شهر حزيران       

يف تعدد  و ، خالفات سياسية  م عنه من   وما جن  ،الضفة الغربية و ما بني قطاع غزة   
  .ألثر األكرب يف هذه الزيادة ا،سؤولةامل  اإلدارية واجلهاتاملرجعيات
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 من  تغيرياًللهيئة شهدت الشكاوى الواردة   ،٢٠٠٧بعد النصف األول من العام      
 سواء يف اال األمين أو ،االنتهاكاتأمناط بعض  ويف   ،ناحييت التصاعد يف العدد   

األجهزة األمنيـة بـصورة      علىالشكاوى الواردة   أعداد   صاعدت فقد ت  .املدين
االعتقال علـى خلفيـة     "أو ما يسمى    يف جمال االعتقاالت التعسفية     ملحوظة  
 يف األمان    اإلنسان حق انتهاك كما تصاعدت أعداد الشكاوى حول       ،"سياسية

سـية  املعاملة القا  أو املعاملة    كشكاوى التعرض للتعذيب وإساءة    ،على شخصه 
تصاعد أعداد الشكاوى املتعلقة باالعتـداء   إىل ضافة، إ واالحتجاز أثناء التحقيق 

 ،االجتمـاعي  واحلق بالعمل والضمان   ، واحلقوق الوظيفية  ،على احلريات العامة  
 واحلصول على اخلدمات    ، مبا فيها الرعاية الصحية للموقوفني     ،واحلقوق الصحية 

 بالنسبة حلقوق اإلنسان يف      كبرياً اًالعامة، وهو ما عكس بصورة ملحوظة تراجع      
  .هذه اجلوانب

  
 خـالل العـام   اهليئةواصلت ويف إطار دورها يف تعزيز محاية حقوق اإلنسان،        

 وأمـاكن   ،"السجون" أعمال مراقبة أوضاع مراكز اإلصالح والتأهيل        ٢٠٠٧
 التابعة لألجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطـاع غـزة،           واالحتجازالتوقيف  
يوجد فيها أشخاص من     والنفسية اليت    االجتماعية تفقد مراكز الرعاية     وكذلك

وقـد   .املسنني وأ والفتيات   ،الفئات الضعيفة يف اتمع كاألطفال أو األحداث      
 من ناحية أبنيتها     كبرياً  أن تلك السجون واملراكز مل تشهد تطوراً       اهليئةالحظت  

 والصحية واملعيشية والنفـسية     وجاهزيتها وإمكانياا لتوفري الظروف القانونية    
 حني تزايـدت الـصعوبات يف    يف. لقلة املوارد املالية ،املالئمة للمحتجزين فيها  

 بالنسبة ملراكز التحقيق والتوقيـف      ٢٠٠٧ بعد النصف الثاين من العام       تفقدها
السلطة ليت خضعت لسيطرة  وللمراكز ا،التابعة لألجهزة األمنية يف الضفة الغربية     

 الداخلي يف قطاع غزة هروب  االقتتال فيما سببت أعمال      قطاع غزة،  يف القائمة
  .بعض السجون ومراكز التوقيف يف قطاع غزةالرتالء من 

  
الـيت  حقوق اإلنسان  انتهاكاتا الباب من التقرير على إبراز        يف هذ   اهليئة تركز

زم من التحليـل وتوضـيح       بالقدر الال  ،٢٠٠٧ للشكاوى يف العام     كانت حمالً 
واملراكز  االحتجاز  وأماكن كما تركز على إبراز أوضاع السجون      اءات،اإلحص

مالئمتها لـضمان    ومدى   ،اليت قامت بزيارا وتفقدها خالل العام      االجتماعية
  .احملتجزيناألشخاص حقوق 



  )السجون وأماكن االحتجاز متابعة الشكاوى ومراقبة أوضاع(ن دور وأنشطة اهليئة املتعلقة بتعزيز محاية حقوق اإلنسا: الباب الثالث

  
  
 

 ١٨١ 

  ل األولـالفص
  

  ٢٠٠٧ حقوق اإلنسان يف العام انتهاكات حول الشكاوى
  

  
 حلمايـة حقـوق   اهليئةاليت تعتمدها الة  عتعد الشكاوى من الوسائل الرقابية الف     

ذلك أن حق اإلنسان يف تقدمي شكوى هو من احلقوق األساسية اليت            اإلنسان،  
 أحد األساليب املتاحة لألشخاص     باعتبارها ،تقرها التشريعات واملواثيق الدولية   

 ، الـشكاوى  ن توثيـق  إ. ات العامة  من اجله   عندما متس  ،للدفاع عن حقوقهم  
م يف الرقابة على أعمال اإلدارة       يسه ،التأكد من جديتها وصحتها    و ،ودراستها
، لضمان عـدم  التشريعات اليت تطبقها  احتراممدى   و ،موظفيهاأعمال   و ،العامة

فكثري مـن    . من شأنه املساس حبقوق اإلنسان     احنراف أو   انتهاكوقوع خلل أو    
 وسـائل   مالنعداما   للشكوى قد حتدث إ     اليت ميكن أن تكون حمالً     االنتهاكات

 أو نتيجة اإلمهال أو التقصري بني األشخاص،التواصل السليم بني اجلهات العامة و
 موظفيها عن القيام بواجبـام      بامتناع سواء   ،الذي تعاين منه اإلدارات العامة    

ر يف أدائها أو التمييز بـني املـستفيدين مـن            أو التأخ  ،وتقدمي اخلدمات أصالً  
  . أو املكلفني بإنفاذ القانون،املسئولنيل التعسف من قب أو ،خدمات الدولة

  
 الواقعة على حقوق اإلنسان من خالل الـشكاوى         االنتهاكاتكما أن معاجلة    

ميثل آلية ميكن لألشخاص اللجوء إليها عندما يكون اجلهاز القضائي غري فاعل،            
 أو ، ألسباب قد تعود لظروف القضية  ،أو عندما ال ميكنهم اللجوء للقضاء أصالً      

 أو خلوفهم من طـول أمـد معاجلـة          ، املدة لقبول الدعوى أمام القضاء     ملضي
، مع التأكيد على أن القضاء هو املرجعية األساسية للفـصل يف       املوضوع قضائياً 

 وعدم جواز التدخل يف شـؤونه واحلفـاظ علـى           ،املنازعات املعروضة عليه  
  .استقالله
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 انتـهاكات   القواعد العامة يف تلقي ومتابعة الشكاوى حـول        :أوالً
  :١حقوق اإلنسان

  
 حمدوديـة اليت تتابعهـا اهليئـة و  حقوق اإلنسان  انتهاكات نطاق   اتساع. ١

  : املستثناةاالنتهاكات
  

 وقع ا، سواًءمبتابعة الشكاوى املتعلقة  اهليئة ختتص اليت االنتهاكاتيتسع نطاق 
 أومدنية  كانت تلك اجلهات     وسواًء ،شبه العامة أو   العامة   من اجلهات  االنتهاك
اليت يكفلها  ااالت  مجيع  يف  وحرياته   حقوق اإلنسان  انتهاكات، لتشمل   أمنية

 دون  ، واليت مـن بينـها      حلقوق اإلنسان  الدستور أو القانون أو املواثيق الدولية     
التعـذيب وإسـاءة    و،  دون إتباع اإلجراءات القانونية   والتوقيف   القبض :حصر

                                                
من حق أي شخص مت االعتداء على أي من احلقوق واحلريات األساسية املمنوحة لـه مبوجـب األحكـام                    ١

وتقدم الشكوى من خـالل     .  من السلطات الرمسية وشبه الرمسية، أن يتقدم بشكواه للهيئة         الدستورية النافذة، 
وعند تقدمي الشكوى ال . الشخص مباشرة أو من خالل من ينوب عنه من أحد أقاربه أو من خالل مؤسسة متثله

معتمد لدى اهليئة ـذا  بد أن تكون مدعمة باألدلة اخلطية والشفهية عن حالة االنتهاك، وأن تقدم وفقاً ملنوذج       
  .اخلصوص، وحتفظ يف سجل خاص بالشكاوى ليتم متابعتها من حمامني خمتصني

 لدى متابعتها الشكاوى، حق الطلب واإلطالع على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو احلصول على                 ،للهيئةو
وع الشكوى، وأن تقدم هلا كـل       ، وهلا أن تطلع على كافة الوثائق املتعلقة مبوض        صور منها من اجلهات الرمسية    

 ني، مبا يف ذلـك املـوظف      أنواع املساعدة الالزمة بشأن الشكوى املقدمة هلا، وميكنها استدعاء ومساع الشهود          
 أو التفتيش أو الدخول إىل أي مؤسسة أو شركة عمومية أو مكان يوجد فيه موظفون عموميون، ويقع             نيالرمسي

لى مراكز اإلصالح والتأهيل، وعلى مراكز التوقيف التابعة لألجهزة         ضمن نطاق صالحياا، وأيضا التفتيش ع     
  .األمنية الفلسطينية، وعلى دور اإليواء ودور الرعاية االجتماعية ومراكز األحداث واجلاحنني

 سبباً لتعرضـه إلجـراءات   هاتعاون موظف ما معلال جيوز أن يكون     يف إطار متابعة الشكاوى، تؤكد اهليئة أنه        
كما ال تعترب استنتاجات اهليئة وتقاريرها أثناء متابعتها لشكوى أو قضية ما أو لدى حبثها ملوضوع معني                 ،  تأديبية

شهادة رمسية ائية يف أي إجراءات قضائية أو قانونية، وإمنا ميكن االستناد إليهـا علـى سـبيل االسـتئناس                    
 .واالسترشاد
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التأخري يف تقدمي   و،  السجون ومراكز التوقيف  الوفاة داخل   و،  املعاملة أثناء احلجز  
 من قبل تجزمنع زيارة احمل  و،   إليه االامالشخص احملتجز للمحاكمة أو يف توجيه       

قضايا التعيني والتوظيف اليت ال تتبـع       و،  تفتيش دون مذكرات قانونية   الو،  ذويه
قـضايا  و، اإلنـصاف  فيها اإلجراءات القانونية السليمة، أو ال يراعى فيها مبدأ     

الفصل التعسفي من الوظيفة العامة وعدم حصول املـوظفني علـى حقـوقهم        
لتقاعد قبل  حالة املوظفني على ا   وإ،  الوظيفية من ترقية وتثبيت ومستحقات مالية     

دمي اخلدمات املنصوص   تقاعس السلطة التنفيذية عن تق    و،  بلوغهم السن القانوين  
أو التأخري غري املربر يف إجناز      ،  ة، كاحلق يف التعليم والسكن والصح     اًعليها قانون 

ـ      العتباراتالتمييز يف تطبيق القانون     و،  التاملعام رق أو   اجلنس أو الدين أو الع
 املنـصب   اسـتغالل  النامجة عن سوء     واالنتهاكات،   السياسي االنتماءاللون أو   
اإلخفاق يف شرح قرار، أو التأخري يف       و،   السلطة استعمالالتعسف يف    و أ ،العام
خاطئة أو مـضللة،    إعطاء معلومات   والتطبيق غري السليم للقانون،     أو   تنفيذه،

عـدم  و،   أو الطعن أو التظلم    االعتراض يف    بأن له حقوقاً   شخصوعدم إبالغ ال  
التنفيذية علـى ممتلكـات      السلطة   واعتداء،   السلطة القضائية   لقرارات االمتثال
تقصري ، و، أو اإلمهالقوةال استخدام على احلق باحلياة نتيجة واالعتداء،  املواطنني

 .اسبة املخالفني للقانون، وغريها من االنتهاكاتاألجهزة األمنية يف حم
  

، اهليئة اختصاص  اليت ال تدخل ضمن    االنتهاكات نطاق   يضيقمن جهة أخرى،    
 أو لـضمان  ،ألسباب تعود إما لعدم تعلقها بإدارة عامة اهليئةتتابعها  وبالتايل ال   
 أو لتعلقها ، ملضي أو طول املدةاالنتهاكعوبة التحقيق يف  أو لص، القضاءاستقالل

إذا مضى أكثر من سنة على علـم   :برتاعات خاصة، لتشمل حاالت حمددة هي     
إذا كـان موضـوع    واالنتهاك، إال إذا كان االنتهاك مستمراً،    املشتكي بوقوع   

 أو أا عرضت على القضاء وصدر حكم       هيئة قضائية    ةكوى منظوراً أمام أي   الش
 يذيـة،  من قبل السلطة التنف    فيها، ما مل تكن الشكوى متعلقة بعدم تنفيذ احلكم        

افر ها، إال يف حالة تو   على اهليئة ورفضت متابعت   الشكوى  إذا سبق وأن عرضت     و
 بني األفراد، أو املؤسسات اخلاصـة،     ن الرتاعات    والشكاوى بشأ  أدلة جديدة، 

دة ن سبب عدم تقدمي املساع    ن املساعدات اإلنسانية، إال إذا كا     والشكاوى بشأ 
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إذا مل يكن للمشتكي مـصلحة مـن الـشكوى     كذلك يعود إىل التمييز أو احملاباة، 
كوى يف موضـوع يتـصل       عضو الس التشريعي الذي جيوز له تقدمي ش        باستثناء

 .٢ تهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنساناالناملتعلقة بشكاوى الأخرياً بالصاحل العام، و
 
  :٢٠٠٧اهليئة يف العام لشكاوى اليت تلقتها ا تصنيفات .٢
  
  :تصنيف الشكاوى حسب اجلهات العامة املشتكى عليها .أ

  
 حسب اجلهـات العامـة     ٢٠٠٧خالل العام    للهيئة تنوعت الشكاوى الواردة  

   :لتشمل
  
 ،) شكوى ١٣٨٧(عدد الشكاوى الواردة عليها      حيث بلغ    :اجلهات املدنية . ١

 اجلهات الوزارية   :وتضم. موع الكلي للشكاوى  من ا %  ٦٩,١ بنسبة بلغت 
 ١١٤٨(دد الشكاوى الواردة عليهـا      وقد بلغ ع   ،)جملس الوزراء والوزارات  (

عدد  وقد بلغ    ، واملؤسسات العامة غري الوزارية    ،%٨٢,٧بنسبة بلغت   ) شكوى
  واجلهات القضائية  ،%٨بنسبة بلغت   )  شكوى ١١٠(الشكاوى الواردة عليها    

عدد الشكاوى الواردة عليهـا      وقد بلغ    ،)لى والنيابة العامة  جملس القضاء األع  (
عدد الـشكاوى   وقد بلغ    ، واهليئات احمللية  ،%٥,٤بنسبة بلغت   )  شكوى ٧٦(

  %.٣,٩بنسبة بلغت )  شكوى٥٣(الواردة عليها 

                                                
إذا كانت الـشكوى  : لشكوى، وذلك يف احلاالت التالية ميكن للهيئة يف حاالت معينة أن تقرر وقف متابعة ا          ٢

تقع خارج اختصاص اهليئة، أو إذا ما كان املواطن أو الشخص املوكل نيابة عن غريه قد قام بإجراءات مرتبطة                   
بالشكوى أمام إحدى احملاكم أو اهليئات القضائية، إذا كانت الشكوى غري منطقية أو كيدية وغري مقدمة بشكل 

 مل يستنفد املواطن كافة الوسائل والطرق والقنوات املمكنة يف معاجلة شكواه قبل وصوله إىل اهليئة                 صادق،  إذا  
، لعدم إبداء االهتمام الكايف من قبل املواطن يف شكواه وعدم تقدميه األدلـة واملـستندات        )كالتظلم الداخلي (

  .ن يف االستمرار مبتابعة التحقيقات يف شكواهالثبوتية اليت تطلبها اهليئة خالل فترة معقولة، لعدم رغبة املواط
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 ،)شكوى ٦٢٠(عدد الشكاوى الواردة عليها      بلغ    حيث :اجلهات األمنية . ٢
 ،الشرطة املدنيـة  : وتضم. لكلي للشكاوى من اموع ا  % ٣٠,٩بنسبة بلغت   

 ،%٤٥,٩ بنسبة بلغت    ،) شكوى ٢٣٤(ها  وقد بلغ عدد الشكاوى الواردة علي     
 بنـسبة   ،) شكوى ١٤٠( عدد الشكاوى الواردة عليه       وقد بلغ  ،واألمن الوقائي 

 ٦٩(عدد الشكاوى الواردة عليها  وقد بلغ ، واملخابرات العامة،%٢٢,٦بلغت 
عـدد   وقد بلـغ     ، العسكرية واالستخبارات ،%١١,١ بنسبة بلغت    ،)شكوى

 واخلدمات الطبية   ،%٤,٣ بنسبة بلغت    ،) شكوى ٢٧(الشكاوى الواردة عليها    
 بنسبة بلغـت  ،) شكوى٤٦(عدد الشكاوى الواردة عليها  وقد بلغ   ،العسكرية
لشكاوى الواردة  وقد بلغ عدد ا، واألمن الوطين والقوة األمنية املشتركة،%٧,٤
، ١٧وقوات حرس الرئاسة والقـوة       ،%٤ بنسبة بلغت    ،)كوى ش ٢٥ (اعليه

 ،%٢,٦ بنسبة بلغـت     ،) شكوى ١٦(وقد بلغ عدد الشكاوى الواردة عليها       
 ،) شـكاوى  ٩(هيئة التنظيم واإلدارة، وقد بلغ عدد الشكاوى الواردة عليها          و

عدد الشكاوى الواردة عليها     وقد بلغ    ،النيابة العسكرية ، و %١,٤بنسبة بلغت   
  %.٠,٧ بنسبة بلغت ،)وىا شك٤(
  

 مقارنـة   جلهات اليت وردت عليها الـشكاوى      مل ختتلف ا   ٢٠٠٧خالل العام   
بني الـضفة   اإلدارية احلكومية   باألعوام السابقة، ولكن يف ظل تعدد املرجعيات        

 بعد النصف  خصوصاًالغربية وقطاع غزة يف بعض القطاعات كقطاع األمن مثالً
اوى ضد وزارة الداخلية يف حكومـة تـسيري         الثاين من العام، فقد وردت شك     

يف السلطة القائمة    وشكاوى ضد وزارة الداخلية يف       ،األعمال يف الضفة الغربية   
أن بعض اجلهات مل ترد عليها هذا        ٢٠٠٧كما لوحظ خالل العام      .قطاع غزة 

تصاعدت الشكاوى علـى   ، يف حنيأخنفضقد  أو أن العدد  ،وىاالعام أي شك  
جهات عديدة مل يـرد عليهـا شـكاوى يف         أن   لوحظ   وأيضاً .جهات أخرى 

 خصوصاً يف قطاع غزة، وهو قد يفسر يف ظـل    ٢٠٠٧النصف الثاين من العام     
 يف عملها   االضطراب ووجود حالة من     ،تعطل العديد من املؤسسات احلكومية    
 املوظفني العموميني بعملهم يف التحاقعدم بعد سيطرة محاس على قطاع غزة، و  
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يف الضفة القائمة  لتوجهات احلكومة استجابةومية يف قطاع غزة املؤسسات احلك
  . بعدم العمل حتت إمرة السلطة القائمة يف القطاعالغربية

  
  :"فردية ومجاعية"الشكاوى حسب طبيعتها تصنيف  .ب
  

 ما بني شكاوى حول     ،٢٠٠٧خالل العام    اهليئةتنوعت الشكاوى اليت تلقتها     
 انتـهاكات حول  املؤسسات اخلاصة، وشكاوى تعرض هلا األفراد أو    انتهاكات

 وهـي متـس   ،   فردية أو مجاعيـة     مقدمة بصورة  مست مجاعات سواء كانت   
.  أو بسبب قرارات ذات طبيعة عامـة       ،املتكرر االنتهاك لطبيعة    نظراً اجلماعات

 شكاوى كثرية حوهلا خالل العـام       اهليئةومن أبرز امللفات اجلماعية اليت تلقت       
، والتعذيب وإساءة املعاملة    "على خلفية سياسية  " التعسفية   االعتقاالت: ٢٠٠٧

، وقرارات وقف عقود العمل للعاملني يف دوائـر         واالحتجازيف مراكز التوقيف    
حكومية، وقرارات وقف الرواتب أو إاء اخلدمة ملوظفني عموميني، وقرارات          

ب من  الذين يتقاضون روات  متعلقة حبل اجلمعيات، وملف موظفي مركز أبو ريا         
 ، وملف املتقاعدين احلكوميني   تثبيتهم ووضوح مرجعيتهم الرمسية   حول  احلكومة  

  .التقاعد اجلديد والقوانني السابقةإشكاليات تطبيق قانون حول 
 

ذات الطبيعة اجلماعية نسبة كبرية خـالل        االنتهاكاتحول  الشكاوى  شكلت  
عاء بـالتعرض  اإلدسابقة، فقد بلغت نسبة شكاوى  مقارنة بأعوام  ٢٠٠٧العام  
ا شكلت  من العدد الكلي للشكاوى، كم    %) ٢٠,٩(وإساءة املعاملة   لتعذيب  ل

  الوطنيـة  يف أجهزة الـسلطة   العاملني  املوظفني  املتعلقة بشؤون   شكاوى  النسبة  
  .من العدد الكلي للشكاوى%) ٣٢,٦(
  
  : للهيئة وتوزيعها اجلغرايفتصنيف الشكاوى حسب كيفية ورودها .ج
  

 خالل قدمي الشكاوىتنوعت طرق ت، فقد للهيئةورود الشكاوى بالنسبة لكيفية 
  إىل ر األشـخاص  تقدميها بصورة مباشرة من خالل حضو      لتشمل   ٢٠٠٧العام  
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 من  %)٢٥,٨( وقد بلغت نسبة الشكاوى املقدمة مباشرة        ،اهليئةحد مكاتب   أ
ن  املتواجـدي اهليئة أو من خالل الباحثني امليدانيني يف  اموع الكلي للشكاوى،  

و عمله إذا تعذر     يف مكان سكناه أ    يف خمتلف احملافظات، وذلك بزيارة الشخص     
 وهو ما ينطبق أيضا على املوقوفني أو احملتجزين يف الـسجون            ،للهيئةحضوره  

%) ٧٤,٢(ومراكز التوقيف، وقد بلغت نسبة الشكاوى الواردة ذه الطريقة          
عرب طريقة غري مباشرة    بقد تقدم الشكاوى األولية     و. من العدد الكلي للشكاوى   

يف هذه احلالة يتم استدعاء     و  خالل الربيد االلكتروين،   و الفاكس أو من   أاهلاتف  
باحث امليـداين  م الأو يقو من اجل إعطاء إفادة كاملة        للهيئة  للحضور الشخص

  . ذا اخلصوص اهليئة وفقا لنموذج تعتمدهبزيارته ألخذ إفادته،
  

 التوزيع اجلغرايف، فقد بلغ عدد الشكاوى       لتصنيف الشكاوى حسب  أما بالنسبة   
أي )  شكوى ١٣٨١ (٢٠٠٧حمافظات الضفة الغربية يف العام       يف    للهيئة املقدمة

 للهيئة من العدد الكلي للشكاوى، أما الشكاوى املقدمة      %) ٦٨,٨(ما نسبته   
أي ما نسبته )  شكوى٦٢٦( فقد بلغت ٢٠٠٧يف حمافظات قطاع غزة يف العام 

 يف  للهيئـة  وبالنسبة للشكاوى املقدمة  .  الشكاوى الكلي  من عدد %) ٣١,٢(
بالنـسبة  %) ١٥,٣: (وفقا للنسب التالية فقد توزعت   ،حمافظات الضفة الغربية  

ظة  بالنسبة حملاف  %)١٧,٦(، و  وقرى غرب القدس   حملافظيت رام اهللا والبرية وأرحيا    
) %٢٢(القدس، و قرى شرق    بيت حلم و   ظةبالنسبة حملاف %) ١٣,٩(، و اخلليل

  .بالنسبة حملافظات نابلس وجنني وطولكرم وقلقيلية وسلفيت وطوباس
  
  :٢٠٠٧ العام شكاوى اهليئة يف متابعة استخدمتهااآلليات اليت  .٣
  

  : مشلت، آليات متنوعةاهليئة استخدمتيف إطار متابعة ومعاجلة الشكاوى، 
  
مليداين واملتابعـة   إىل أسلوب التحقيق ا    اهليئةجلأت  : التحقق واملتابعة امليدانية   .أ

 اآلليات للتحقق من إدعاء الشخص مقدم الشكوى، وحبـث          ى كأحد امليدانية
يف هـذا اإلطـار عـشرات     اهليئـة وعقـدت   .سؤولةاملشكواه مع اجلهات  
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، وقامت بتنفيذ زيارات ميدانية ملواقع ومؤسـسات        املسئولني مع   االجتماعات
 اآللية يف كـثري مـن       سامهت هذه . ٢٠٠٧رمسية وشبه رمسية على مدار العام       

تظهر و .رعة معاجلة العديد من الشكاوى والوصول إىل حلول هلا        يف س األحيان  
والتواصل املستمر مـع املؤسـسات       ،حقيق امليداين يف حتري الدقة    إجيابيات الت 
ـ إعطاء  سرعة  ويف   ت اخلاصة بالشكوى،  مجع البيانا وتساعد يف   املختصة،   رد ال

 كما هـو احلـال      ، اليت ال حتتمل التأخري     يف احلاالت  ملقدم الشكوى خصوصاً  
كما أن  . بالنسبة للحاالت اليت يقيد القانون اللجوء فيها إىل احملكمة مبدة معينة          

 وحيادي يف متابعة    ، كوسيط مستقل  اهليئةهذا األسلوب يؤدي إىل تدعيم دور       
  وزيادة ، واجلهة املشتكي عليها   ، من قبل املواطن   اهليئةب وزيادة الثقة    ،الشكاوى

 ويف مجيع حاالت التحقق واملتابعة امليدانية يـتم  .اهليئةوعي هذه اجلهات بعمل    
 على   الكترونياً وإدخاهلالف الشكوى    مب إرفاقها ويتم   عمل توثيق خطي وتقارير،   
  .قاعدة بيانات معدة لذلك

  
 هذه اآللية بكثرة خالل     اهليئة استخدمت ):املكاتبات(املخاطبات اخلطية    .ب

 رسالة خطيـة للجهـات ذات       )٨٠٠( قاربد وجهت ما ي    فق ،٢٠٠٧العام  
 ومن الرسـائل مـا تعلـق    .تذكريية وأأصلية سواًء رسائل    وىاالعالقة بالشك 

 إذا  االنتـهاك ، وذلك إما للمطالبة بوقـف       بشكاوى فردية أو شكاوى مجاعية    
 أو  ، أو إصالح اخلطأ وإنصاف املـشتكي      ،كانت هناك أدلة قاطعة على وقوعه     

 اهليئـة وقد تلقت   . املشتكي االستفسار عن صحة إدعاء    ب نتهاكاالالتحقق من   
  . رداً)٣١٣ (٢٠٠٧ بلغ عددها يف العام ،تعلى تلك املخاطباخطية  ردوداً

  
 بتنظيم عـدد مـن      ٢٠٠٧عام  ال خالل   اهليئة قامت   :جلسات االستماع  .ج

جل تسليط   من أ  ، السلطة الوطنية الفلسطينية    يف مسئولنيجلسات االستماع مع    
حبضور األطراف ذات    ، ومناقشتها علناً  ،الشكاوى العامة وء على عدد من     الض

مني أ  جلسة االستماع مع   :٢٠٠٧ يف العام    االستماعمن أبرز جلسات    . العالقة
ميـة،   ملناقشة موضوع إاء عقود العمل يف الوظيفـة العمو         عام جملس الوزراء  

 الكتل  ثلني عن جراءات وتدابري حالة الطوارئ حبضور مم      إ جلسة استماع حول  و
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جلسة استماع حـول احلقـوق      عالم، و  واإل ؤسسات اتمع املدين  الربملانية وم 
وجلسة استماع حـول    واحلريات حبضور ممثلني عن مؤسسات اتمع املدين،        

 ضوء أحداث غزة وفرض     يفائل اإلعالم الفلسطينية    ي والتعبري يف وس   حرية الرأ 
جلسة وعالمية احلكومية واخلاصة،    املؤسسات اإل  مسئويلحالة الطوارئ حبضور    

اري حبـضور ممثلـي   استماع حول اختطاف ومقتل املواطن عزت رشيد البـز   
مني جلسة استماع حول نظام التأ    وهل القتيل،   ة وأ عالمياملؤسسات الرمسية واإل  

الـصحي احلكـومي    مني   التأ ومسئويلمي حبضور وزير الصحة     الصحي احلكو 
  .عالمواخلاص ووسائل اإل

  
 خالل  اهليئةركزت   : جسيمة حلقوق اإلنسان   انتهاكاتاحلقائق يف   تقصي   .د

 على هذه اآللية يف العديد من القضايا اليت تلقتها إما مباشرة مـن              ٢٠٠٧العام  
 جـسيمة حلقـوق     انتـهاكات  كوا قضايا متثل     ، أو مببادرة منها   ،األشخاص
يف   تقصي حقائق وإعداد تقارير ذا اخلـصوص       اهليئة حيث أجرت    اإلنسان،

الوطنية يف  جامعة النجاح   مقتل أحد طلبة    قضية  :  يف القضايا التالية   ٢٠٠٧العام  
 يف الـبرية بتـاريخ      حمطة النبايل  انفجاروقضية  ،  ٢٤/٧/٢٠٠٧نابلس بتاريخ   

 قطاع غزة وقضية وفاة املواطنة منال صيدم يف أحد مستشفيات         ،  ٨/٢/٢٠٠٧
واطن عـزت رشـيد      ومقتل امل  اختطافحادثة  وقضية  ،  ٢١/٩/٢٠٠٦ بتاريخ
  .٤/٢٠٠٧ يف منتصف شهر البزاري حسن

  
تكون عاجلة القضايا اليت     مب ٢٠٠٧يف العام    اهليئةقامت   :التقارير اخلاصة  .هـ
يف  أمثلتهامن  ، و  عرب آلية إعداد تقرير خاص حوهلا       من الشكاوى   كبري  عدد حمل

كـام  وجـب أح  حول املعتقلني يف الضفة الغربية مب     التقرير اخلاص    ٢٠٠٧العام  
التقرير اخلاص حول   ،   حول االعتقاالت يف قطاع غزة     التقرير اخلاص الطوارئ،  

حول اجلمعيـات    التقرير اخلاص ،  االعتداء على احلريات والتجمعات السلمية    
 والتقرير اخلاص حول األوضاع ،التقرير اخلاص حول احلريات اإلعالميةاخلريية، 

  .الصحية يف قطاع غزة
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 يف إطـار متابعـة   ٢٠٠٧ هلذا األسلوب خالل العام    ئةاهلي جلأت   :املصاحلة .و
ىل احتفاظه حبقه يف اللجـوء إ      ويتم ذلك مبوافقة املشتكي مع       بعض الشكاوى، 

 قيامومن أبرز األمثلة على هذه اآللية . اجلهات القضائية املختصة للمطالبة حبقوقه
ة قضاء رام   من بلدة الطيب  من الشبان   جمموعة  الشرطة و تنظيم مصاحلة بني     ب اهليئة
الذين تعرضوا للتعذيب وإساءة املعاملة على يد أفراد وحمققي الـشرطة يف            و اهللا

اليت تقـدم ـا   الشكوى  يف  كامالً اً حتقيق اهليئةجرت  ، وذلك بعد أن أ    رام اهللا 
ام جهاز قد ق  و .االنتهاك، وإثبات وقوع    ٧/٣/٢٠٠٧-٦ بتارخيي   للهيئةالشبان  

فـراد  ، حيث مت فصل إثنني من أ      ق املتورطني  إجراءات عقابية حب   باختاذالشرطة  
مقدمي الشكوى من قبـل      رمسي للشبان    اعتذار، وتقدمي   جهاز املباحث العامة  

 ، علين اجتماعيف  الشرطة اليت مثلها السيد مدير اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية          
  .٢٠٠٧ خالل العام اهليئة نظمته ، احمللية والعربيةأمام وسائل اإلعالم

  
 

  :٢٠٠٧ عليها الشكاوى يف العام  تركزتاجلهات العامة اليت :ياًثان
  
  :اجلهات املدنية .١
   :الوزارات جملس الوزراء و.أ

  
  جملس الوزراء

عن  ٢٠٠٧يف العام    على جملس الوزراء     اهليئةليت تلقتها   عدد الشكاوى ا  تصاعد  
 وىشكا) ٣( ، بعد أن كان   شكوى) ٢٩( هذا العام    يف حيث بلغ    ،العام السابق 

 املطالبة بصرف مستحقات  حولتلك الشكاوىغالبية  تركزت .يف العام السابق 
، إنسانيةتوفري مساعدات   و عن الرئيس الفلسطيين،     ةتنفيذ قرارات صادر  ومالية،  
 عقـود العمـل   إـاء  قرار إلغاءاملطالبة بو البيوت املهدمة،   أصحابتعويض  و

  .للعاملني يف الدوائر احلكومية وصرف مستحقام
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  وزارة الداخلية
 على وزارة اهليئة عدد الشكاوى اليت تلقتها      كبرياً يف   تصاعداً ٢٠٠٧شهد العام   

، بعد شكوى) ٣٩٦(هذا العام  عددها  حيث بلغ،العام السابق مقارنة ب الداخلية  
 يف  لهيئـة لتركزت الشكاوى الواردة    .  يف العام السابق   شكوى) ٣٦ (أن كان 

التابعـة لـوزارة    ممارسات القوة التنفيذية    ى   عل ٢٠٠٧النصف األول من العام     
 من العام على شـكاوى  يف النصف الثاين بينما تركزت يف قطاع غزة،  الداخلية  

 يف قطـاع    السلطة القائمة يف   وزارة الداخلية    تقدم ا األشخاص على كل من     
تشري إحـصائيات   .حكومة الطوارئ يف الضفة الغربيةوزارة الداخلية يف ، و غزة

 ٣١٢( السلطة القائمة يف قطاع غـزة ىل أنه ورد على وزارة الداخلية يف      إ اهليئة
عـام  ال من جمموع الشكاوى الواردة على وزارة الداخليـة خـالل            ،)شكوى
  .، وهي النسبة األكرب٢٠٠٧

  
التعـرض  رة الداخلية حـول      مع وزا  اهليئةتعلقت غالبية الشكاوى اليت تابعتها      

، االعتداء على املسريات الـسلمية،      هانةواإلعاملة والضرب   للتعذيب وسوء امل  
منع طباعة الـصحافة، إغـالق      واالعتقال التعسفي، االعتداء على املمتلكات،      

إعـادة  ب، املطالبة    يف املسريات  صحفيةات   بطاقات وكامري  مصادرةاجلمعيات،  
  من قبل جمموعات مـسلحة،     األشخاصأشياء مصادره، االستيالء على بيوت      

استصدار األوراق الثبوتية كاهلويات وشـهادات      و،  خاصالتحقيق يف وفاة األش   
امليالد، احلصول على التراخيص الالزمة للجمعيات، صرف املستحقات املالية،         

، عدم إطالق سراح املوقوفون بعد       يف ظروف االختطاف وإطالق النار     التحقيق
تهديـدات الـيت يتعـرض هلـا        وقف ال املطالبة ب وصدور قرار قضائي بذلك،     

  .األشخاص
  

  وزارة املالية
 على وزارة اهليئةيف عدد الشكاوى اليت تلقتها      تصاعداً كبرياً    ٢٠٠٧شهد العام   

، بعد أن شكوى) ٢٦٩( هذا العام ها حيث بلغ عدد،العام السابقمقارنة باملالية 
 للهيئـة  تركزت غالبية الشكاوى الواردة      .شكوى يف العام السابق   ) ٢٩ (كان
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بعـد  يف الضفة الغربية،  الطوارئ وتسيري األعمال    على وزارة املالية يف حكوميت    
 ، غزة يف الضفة الغربية أو يف قطاعأن مت وقف رواتب العديد من املوظفني سواءً      

، وقد شكلت النسبة األكرب من جمموع الشكاوى      "بالشرعية"حبجة عدم اإللتزام    
  .على وزارة املالية

  
 املالية حول عـدم صـرف        على وزارة  للهيئة غالبية الشكاوى الواردة     تعلقت

غرامات النقل على الطرق للبلديات، العمل على التثبيت يف الوظيفة بناء علـى             
صرف خمصصات ، %٥قرار جملس الوزراء بتشغيل نسبه من املعاقني ال تقل عن     

تسوية ،  اكماحمل ات دفع مستحقات مالية، عدم تنفيذ قرار      ر للمدارس، البناء جد 
 كاحتساب العـالوات املهنيـة      ألوضاع الوظيفية بتصويب ا  املطالبة   الرواتب،
ة مقابل العمـل    صرف املستحقات املالي  رف الرواتب التقاعدية،    صقدمية،  واأل

احتساب الرواتب التقاعدية على    على بند البطالة، صرف سلف على الرواتب،        
قرها جملس الوزراء   صرف املبالغ اليت أ   وة املهنية،   أساس الراتب األساسي والعال   

 املنازل من قبل قوات االحتالل، وصرف فواتري مقدمه لتغطية تكاليف           عن هدم 
  .عالجات طبية

  
  :وزارة الصحة

بصورة ملحوظة يف    على وزارة الصحة     اهليئة عدد الشكاوى اليت تلقتها      تصاعد
) ١١٦( هـذا العـام       بالعام السابق، حيث بلغ عـددها       مقارنة ٢٠٠٧العام  
  .ام السابق يف العشكوى) ٦٩ (، بعد أن كانوىاشك

  
:  على وزارة الـصحة يف جـانبني       ئةللهي الشكاوى اليت وردت     تركزت غالبية 

 وكانت أبرز الشكاوى يف هـذا اجلانـب     ،األول، تعلق مبوظفي وزارة الصحة    
، إاء عقود العمل، عدم تنفيذ قـرارات        موظفني على خلفية أمنية   فصل  حول  

دم احتساب املستحقات   ع والنقل التعسفي من الوظيفة،   قضائية بإعادة للعمل،    
لألشخاص، وكانت أبرز   تعلق بتقدمي اخلدمات     فقد   ،أما الثاين . املالية واإلدارية 

ـ  عدم استقبال املستشفيات     الشكاوى يف هذا اجلانب حول     االت مرضـية،   حل



  )السجون وأماكن االحتجاز متابعة الشكاوى ومراقبة أوضاع(ن دور وأنشطة اهليئة املتعلقة بتعزيز محاية حقوق اإلنسا: الباب الثالث

  
  
 

 ١٩٣ 

 املوافقة علـى  نحم املطالبة بتوفري األدوية الالزمة، املطالبة بإصدار تأمني صحي،     
 الطبية، توفري طواقم طبية للعيادات واملستشفيات، النظر يف         أذونات مزاولة املهن  

أوضاع املستشفيات والنقص الشديد فيها من ناحية الطواقم واخلدمات املقدمة          
 ة مبالغ ماليـه دفعهـا      إعاد،  ة، طلب معادله شهادات علمية    للمواطنني واألسر

خلدمة الـصحية،   التقصري يف تقدمي ا   واملطالبة بتغطية نفقات العالج،     املواطنون،  
التحويالت الطبية اخلارجية، فتح مراكز صحية وطبية، التحقيق يف قضايا اإلمهال 

  . الوفيات داخل املستشفياتالتحقيق يف ظروفوالطيب، 
  

  :وزارة التربية والتعليم العايل
بصورة   على وزارة التربية والتعليم العايلاهليئةتلقتها  عدد الشكاوى اليت     تصاعد

 هذا العام   ، حيث بلغ عددها   العام السابق  مقارنة ب  ٢٠٠٧ل العام   خالمتوسطة  
  . يف العام السابقشكوى) ٥٨ (، بعد أن كانشكوى) ٧٤(
  

يف  على وزارة التربية والتعليم العـايل        للهيئة الشكاوى الواردة    تركزت معظم 
األول، ويتعلق بالشؤون الوظيفية، كاملطالبة باحتساب سنوات اخلدمة        : جانبني
 العالوات املهنيـة،    واحتسابت خربة، املطالبة بدفع مستحقات مالية،       كسنوا

ملعـاقني يف   تعـيني ا  ،  تنفيذ قرارات احملاكم  عدم التعيني بسلك التربية والتعليم،      
أما الثاين،  . الترقيات، النقل إىل مدارس أخرى، والفصل التعسفي      سلك التربية،   

صرف املنح الدراسية، تغطية ب لبةفقد تعلق باخلدمات اليت تقدمها الوزارة، كاملطا
 ،توفري غرف صفية  ،  ق يف التعرض للعنف داخل املدارس     التحقي،  اجلامعيةرسوم  ال

  .معادلة الشهادات العلميةوإنشاء مدارس جديدة، 
  

 :وزارة الشؤون االجتماعية
يف العام   وزارة الشؤون االجتماعية      على اهليئةاليت تلقتها    عدد الشكاوى    تصاعد
) ٧٨(هذا العام ها  حيث بلغ عدد،العام السابقمقارنة بة متوسطة بصور ٢٠٠٧
  . يف العام السابقشكوى) ٤٤ (، بعد أن كانشكوى
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 علـى   ون االجتماعية  مع وزارة الشؤ   اهليئةتعلقت غالبية الشكاوى اليت تابعتها      
 ،اخلدمات اليت تقدمها الوزارة للشرائح الضعيفة يف اتمع كالفقراء واملعـاقني          

 الفقراء، العمل   ر برنامج أفق   ضمن اجتماعيةاعتماد حاالت   : طفال من ذلك  واأل
 توفري املطالبة بتجديد عقود العمل،على توفري املؤسسات الالزمة لرعاية املعاقني، 

 صرف املستحقات املالية، توفري     التثبيت والتصنيف يف الوظيفة،   كرسي متحرك،   
  . الصحيتوفري التأمنيواألدوية واملالبس واملعاشات، 

  
  :وزارة شؤون األسرى واحملررين

 تـصاعداً كـبرياً يف عـدد        ه خصوصاً يف النصف الثاين من     ٢٠٠٧شهد العام   
بلـغ   واحملررين، فقـد     األسرى على وزارة شؤون      اهليئة الشكاوى اليت تلقتها  

 يف العـام    صفراًعدد الشكاوى   ، بعد أن كان     شكوى) ٥٠( هذا العام    هاعدد
 مع وزارة شؤون األسـرى      اهليئة الشكاوى اليت تابعتها     تعلقت غالبية و. السابق

 واملطالبة بصرف مستحقات األسرى بعـد أن مت         واحملررين حول أمور وظيفية،   
  .وقفها خالل العام

  
  :وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 على وزارة األوقاف والشؤون الدينيـة      اهليئةتصاعد عدد الشكاوى اليت تلقتها      
شـكوى،  ) ٢٣(، حيث بلغ عددها هذا العام     ٢٠٠٧عام  بصورة متوسطة يف ال   

وتعلقت الشكاوى الواردة علـى     . شكاوى يف العام السابق   ) ٩(بعد أن كان    
وزارة األوقاف باملطالبة بدفع مستحقات مالية بدل العمل على بنـد البطالـة،          

النقـل،  احتساب سنوات اخلدمة، توفري أرض للمقابر، التثبيت يف الوظيفـة،           
  .لعمل، التقاعد، والفصل من الوظيفةاإلعادة ل
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  :املؤسسات العامة .ب
  

  :اهليئة العامة للتأمني واملعاشات
 على هيئة التأمني واملعاشـات يف العـام         اهليئةتزايد عدد الشكاوى اليت تلقتها      

).  شـكاوى  ٣(شكوى، بعد أن كان يف العام الـسابق         ) ٢١( ليصل   ٢٠٠٧
ف مستحقات مالية   صرة،  وية رواتب تقاعدي  املطالبة بتس تركزت غالبيتها حول    

املطالبـة بالزيـادة    إعادة صرف راتب تقاعدي بعد وقفه،       عن سنوات خدمة،    
 سنوات خدمة يف اخلارج لغايـات      واحتساباخلاصة على الراتب للمتقاعدين،     

  .التقاعد
  

  :ديوان املوظفني العام
 ٢٠٠٧يف العام   عام   على ديوان املوظفني ال    اهليئةبلغ عدد الشكاوى اليت تلقتها      

 تركزت غالبيتها   .، وهو أقل مما كان عليه احلال يف العام السابق         شكوى) ٣٦(
، صرف بدل املواصالت، منح الدرجات الوظيفية،       حول املطالبة مبنح عالوات   

تعديل املسميات الوظيفية، تصويب قسائم الراتب، احلصول على املـستحقات          
 كسنوات خربة، تنفيذ قـرارات       اخلدمة تساب سنوات املالية لنهاية اخلدمة، اح   

  .والتثبيت يف الوظيفةجملس الوزراء، 
  
  :)البلديات واالس احمللية والقروية (اهليئات احمللية .ج

) ٥٣ (٢٠٠٧ على اهليئات احمللية يف العام       اهليئةبلغ عدد الشكاوى اليت تلقتها      
تركـزت  . ابق مما كان احلال عليه يف العام الـس         بقليل شكوى، وهو عدد أقل   

يت تقدمها تلـك  يئات احمللية حول اخلدمات ال مع اهلاهليئة اليت تابعتها    الشكاوى
الحـتالل،  اإعادة تأهيل جسور هدمها     ب ت املطالبة اهليئات للمنتفعني واليت مشل   

جتديـد   تشكله من خطورة على حياة اإلنسان، و       إزالة األسالك الكهربائية ملا   و
احلصول علـى   و وإزالة بيوت آيلة للسقوط،   ،   الصحية إزالة املكاره والرخص،  

 تعبيد وفـتح الـشوارع    والصرف الصحي،   واخلدمات العامة، مثل الكهرباء،     
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احلصول و املواطنني،   ألضرار واألتربة اليت وضعت يف أراضي     إزالة ا والطرقات، و 
  .على وثائق وأوراق رمسيه تتعلق بتفاصيل عن األراضي

  
  :اجلهات القضائية .د
  

  :األعلىء جملس القضا
 علـى   اهليئةيف عدد الشكاوى اليت تلقتها        تصاعداً ملحوظاً  ٢٠٠٧شهد العام   

، بعد أن كان    شكوى) ٣٦( هذا العام    ، حيث بلغ عددها   األعلىجملس القضاء   
 علـى   للهيئة غالبية الشكاوى الواردة     تركزت. شكوى يف العام السابق   ) ١٦(

قانونية الالزمـة للبـت يف       ال باإلجراءات اإلسراع حول   األعلىجملس القضاء   
 كفالء من مناطق غري املناطق اليت يتواجد فيهـا          إحضاراملوافقة على   والقضايا،  

تنفيـذ  واملوافقة على احتساب مدد التوقيف من ضمن مدة احلكم،          واملتهمون،  
 تواجـد الـرتالء     أمـاكن  إىلاملطالبة بنقل ملفات القـضايا       و  احملاكم، أحكام

فحص سبب عدم التعـيني يف  و الوظيفية، األوضاعتعديل املطالبة ب و واملوقوفني،
  .سلك القضاء

  
  :النيابة العامة

 ٢٠٠٧ على النيابة العامـة يف العـام         اهليئةوى اليت تلقتها    تناقص عدد الشكا  
) ٤٠( هـذا العـام       عـددها   حيث بلغ  ،العام السابق ب بصورة متوسطة مقارنة  

غالبية الشكاوى  ركزت  ت. شكوى يف العام السابق   ) ٧٨ (، بعد أن كان   شكوى
 القانونية حبق املعتـدين،     اإلجراءات على النيابة العامة حول اختاذ       للهيئةالواردة  

اإلسراع يف اإلجراءات القانونية الالزمة للنظر يف القضايا، اإلفراج بالكفالة حلني       
التحويل إىل مستـشفى    احملاكمة، إلغاء قرار التحفظ على حسابات يف البنك،         

قلية، نقل األحداث إىل أماكن خاصة م، التحقيـق يف ظـروف             الع األمراض
 معلومات عـن    االعتقال دون اإلحالة للنيابة العامة خالل املدد القانونية، توفري        

، املطالبة بالعرض على اجلهات القـضائية املختـصة،         أماكن تواجد املخطوفني  
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ـ          املطالبـة  وة،  املطالبة باإلفراج عن املوقوفني دون إتباع اإلجـراءات القانوني
  .باحلصول على تقارير طبية حول أسباب الوفاة

  
  : اجلهات األمنية.٢
  

  :٣ الشرطة املدنية
يف العـام    على جهاز الشرطة املدنيـة       اهليئةتصاعد عدد الشكاوى اليت تلقتها      

، بعد  شكوى) ٢٨٤(هذا العام   ها   حيث بلغ عدد   ،العام السابق ب  مقارنة ٢٠٠٧
مشلت الشكاوى إدارات خمتلفة مـن       .٢٠٠٦ يف عام    شكوى) ٢٣٣ (أن كان 

أقسام   القدس، ضواحيشرطة   ،السجون ،املخدرات ،الشرطة كاملباحث العامة  
  . وبعض البلدات،املنتشرة يف مجيع احملافظاتمراكز الشرطة  ،التحقيق

  
 جهاز الشرطة املدنية حول مكوث       على للهيئةالشكاوى الواردة    تركزت غالبية 
املطالبـة بنقـل    و،   خالفا للقانون   طويلة الشرطة لفترات نظارات  املوقوفني يف   

ختاذ اإلجراءات الالزمة للقـبض      سجون خاصة م، وإ    إىلالسجناء العسكريني   
احملتجـزين  عرض و،  من احملتجزينالسماح لألهل بزيارة ذويهم  وعلى املعتدين،   

، بة بوقف االعتداءات على األشـخاص     املطالوعلى اجلهات القضائية املختصة،     
 وإعادة األمانات ومبالغ مالية،    ومتهم،اإلفراج عن املتهمني بعد انتهاء مده حمك      و
والتحقيق يف ظروف االعتـداء     التعرض للتعذيب وسوء املعاملة يف النظارات،       و

عدم تنفيـذ   وتفتيش املنازل دون إتباع اإلجراءات القانونية،       و،  على األشخاص 
املطالبـة بتحـسني ظـروف      و ،ة عن احملاكم املختصة   قرارات اإلفراج الصادر  

والسماح للمحامني بزيـارة    توفري العالجات الالزمة للموقوفني،     واالحتجاز،  
  .موكليهم

  
                                                

أشرنا يف موضع سابق من هذا التقرير أن عمل الشرطة املدنية توقف يف قطاع غزة بعد النصف الثاين من العام  ٣
٢٠٠٧ . 
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 ١٩٨ 

تركزت الشكاوى حول تـوفري     " السجون"يف جمال مراكز اإلصالح والتأهيل      
العالج للرتالء، ونقل الرتالء من مركز إصالح وتأهيل إىل آخر قريب من مكان             

األحداث إىل غرف خاصة م وفصلهم عـن البـالغني،          سكن الرتالء، ونقل    
تتعاون اإلدارة العامة ملراكز اإلصـالح      بشكل عام   . وحتسني الظروف املعيشية  

 بالتسهيل لزيارات مراكز اإلصالح والتأهيل بصوره دوريـة،  اهليئةوالتأهيل مع   
  .كما تقوم مبعاجلة شكاوى الرتالء اليومية ضمن إمكانياا املتاحة

  
  :٤ الوقائياألمن

 على جهاز   اهليئة عدد الشكاوى اليت تلقتها      اً كبرياً يف  تصاعد ٢٠٠٧شهد العام   
) ١٤٠( هـذا العـام      ها حيث بلغ عـدد    ،العام السابق ب من الوقائي مقارنة  األ

  . يف العام السابقشكوى) ٥٦ (، بعد أن كانشكوى
  

قيـق يف    على جهاز األمن الوقائي حول التح      للهيئةمتحورت الشكاوى الواردة    
عدم والتحقيق يف ظروف اقتحام إحدى املدارس،       وظروف االعتقال والتوقيف،    
عدم الـسماح لألهـل     والتعذيب وسوء املعاملة،    وإتباع اإلجراءات القانونية،    

عدم العرض علـى    و،   احملتجزين يف مراكز حتقيق وتوقيف اجلهاز      بزيارة ذويهم 
ـ   االعواجلهات القضائية املختصة،     ، سدي علـى األشـخاص    تداء والعنف اجل

 لعالج الطيب أثناء فتـرة التوقيـف،    توفري ا و تنفيذ قرارات احملاكم،     واملماطلة يف 
وأشـياء خاصـة     ومـصادرة ممتلكـات      ،تفتيش املنازل دون مذكرة تفتيش    و
  .ألشخاصل
  
  
  
  

                                                
 فقـط يف  بينما ظل اجلهاز يعمل جهاز األمن الوقائي يف قطاع غزة، توقف عمل ١٤/٦/٢٠٠٧ بعد أحداث    ٤

 .الضفة الغربية
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 ١٩٩ 

  :٥ املخابرات العامة
ز  على جها اهليئة تصاعداً كبرياً يف عدد الشكاوى اليت تلقتها         ٢٠٠٧شهد العام   

) ٦٩(هـذا العـام   املخابرات العامة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عـددها    
 الشكاوى الواردة  تركزت. يف العام السابقشكوى) ٢٣(، بعد أن كان شكوى

عدم إتبـاع    على األشخاص، و   إطالق النار ز املخابرات العامة حول     على جها 
يب وسوء املعاملة إثناء    التعذو احملاكم،   تعدم تنفيذ قرارا  واإلجراءات القانونية،   

مـصادرة  و،  على خلفية سياسـية   االعتقال  واالعتقال ويف أماكن االحتجاز،     
وعدم صرف مستحقات  واملطالبة بإلغاء ترقني قيود،     إغالق مجعيات،   وأغراض،  
  .مالية

  
  :اخلدمات الطبية العسكرية

ل  على اخلدمات الطبية العسكرية خـال اهليئةتصاعد عدد الشكاوى اليت تلقتها   
 بصورة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عددها هذا العام           ٢٠٠٧العام  

متحورت الشكاوى  . شكاوى يف العام السابق   ) ٩(شكوى، بعد أن كان     ) ٤٦(
 على اخلدمات الطبية العسكرية حول املطالبة بتحويل بعض الرتالء للهيئةالواردة  

دمات الطبية لألسنان، وإجـراء     ملستشفى األمراض العقلية، واملطالبة بتقدمي اخل     
التحويالت الطبية، واختاذ اإلجراءات الالزمة لتوفري طبيب يقوم بزيارة دوريـة           
ملراكز اإلصالح والتأهيل، والنقل إىل املستشفى لتلقي العالج وتـوفري العنايـة            
الطبية الالزمة للموقوفني يف النظارات والرتالء يف مراكز اإلصـالح والتأهيـل            

  . يف مراكز االحتجازاملوقوفنيو
  
  
  
  

                                                
 فقط يف بينما ظل اجلهاز يعمل جهاز املخابرات العامة يف قطاع غزة، وقف عمل ت١٤/٦/٢٠٠٧ بعد أحداث ٥

 .الضفة الغربية
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 ٢٠٠ 

  :٦االستخبارات العسكرية 
 علـى   اهليئة تصاعداً ملحوظاً يف عدد الشكاوى اليت تلقتها         ٢٠٠٧شهد العام   

جهاز االستخبارات العسكرية مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عددها هذا العام           
متحـورت غالبيـة     .يف العام السابق  )  شكوى ٢(شكوى، بعد أن كان     ) ٢٧(

اوى الواردة على جهاز االستخبارات العسكرية حول التحقيق يف ظروف          الشك
االعتقال والتعرض للتعذيب وسوء املعاملة، وعدم العرض على اجلهات القضائية        
املختصة، وعدم إتباع اإلجراءات القانونية، واعتقـال عـدد مـن املـدنيني             

  .واحتجازهم على الرغم من كونه جهاز خاص بالعسكريني
  

  :وطين والقوة األمنية املشتركةاألمن ال
 األمن الوطين والقـوة     عدداً من الشكاوى على    اهليئة  تلقي ٢٠٠٧شهد العام   

وقـد  . شـكوى ) ٢٥( بصورة ملحوظة، حيث بلغ عـددها        األمنية املشتركة 
األمن الوطين والقوة األمنية املـشتركة       على   للهيئةمتحورت الشكاوى الواردة    
رض األشخاص للضرب وإساءة املعاملة، وتوضيح      حول املطالبة بالتحقيق يف تع    

، وتنفيـذ   االحتجـاز أسباب ترقني القيد، وعدم إتباع اإلجراءات القانونية يف         
أحكام القضاء، والسماح لألهل بالزيارة، والفـصل مـن العمـل وصـرف             

بسيارة أحد املواطنني، ومصادرة    املستحقات املالية، وتعويض عن أضرار حلقت       
  . املسرياتى أثناء تغطية أحدكامريات للصحفيني

  
  
  
  
  
  

                                                
 يف قطاع غزة، وظل يعمل فقط يف الضفة  عسكرية جهاز استخباراتتوقف عمل ١٤/٦/٢٠٠٧ بعد أحداث ٦

 .الغربية
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 ٢٠١ 

 ٢٠٠٧  اليت تركزت عليها الشكاوى يف العاماالنتهاكات :ثالثاً
  

 اليت مست جوانب خمتلفـة      االنتهاكات تصاعداً ملحوظاً يف     ٢٠٠٧شهد العام   
على تراجع   أثراً واضحا ً   االنتهاكاتمن حقوق اإلنسان وحرياته، وكان لتلك       

وق واحلريات مبقتضى القانون األساسي الفلـسطيين       احلماية املكفولة لتلك احلق   
  .والقوانني الوطنية واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان

  
 من منظور   ٢٠٠٧فيما يلي أبرز اجلوانب املتعلقة بوضع الشكاوى يف العام          

  : وباملقارنة مع العام السابق، الواقعة على احلقوق واحلرياتاالنتهاكات
  
 شكاوى األشـخاص حـول      ،ةبنسب متفاوت  ،٢٠٠٧ يف العام     تصاعدت .١

سوء  ، أو احلقيق   التوقيف أثناءملوت   كا ، الواقعة على احلق يف احلياة     االنتهاكات
 الواقعـة   واالنتهاكات لذي جنم عنه مئات القتلى واجلرحى،      ا  السالح استخدام

 على خلفية سياسـية   التعسفي   االعتقال عادلة ك   قانونية إجراءاتاحلق يف   على  
ائية املختـصة   دون عرض على اجلهات القـض     ،  دون حماكمة و،  ةدون مذكر و

الفصل ،  زاالحتجاماكن   والصحية يف أ   الظروف املعيشية سوء  كالنيابة والقضاء،   
  القضاء، أحكام، عدم احترام     واحملامني األهلزيارة  ،  توكيل حمامي ،  بني السجناء 
 والضغط  العنفك  الواقعة على حق املواطن يف األمان على شخصه        االنتهاكات

 أثنـاء التحقيـق     التعذيب االعتقال والتوقيف،    أثناء املعاملة القاسية ،  اجلسدي
 الواقعة على حرية التعبري عن الرأي وحريـة وسـائل            االنتهاكات والتوقيف،
احلق  ، املالية والوظيفية  ،حقوق املوظف العام   ،احلق يف إنشاء اجلمعيات    ،اإلعالم

ية احلق يف امللك   ،احلق يف التعليم   ،املعاقنيحقوق األطفال و   ،يف الرعاية الصحية  
التـدخل  احلصول على الوثائق الرمسية،     واحلقوق املالية لألشخاص وحقهم يف      

  اسـتغالل  ، السلطة التعسف يف استعمال  ،  السفرالتنقل و احلق ب ،  باحلياة اخلاصة 
  .مان االجتماعيالضالعمل واحلق يف و املنصب العام،

 شـكاوى األشـخاص حـول    سب متقاربـة  بن٢٠٠٧ تناقصت يف العام    .٢
 واحلـق يف    ، املتعلقة باحلق يف اللجوء إىل حمكمة خمتصة ومـستقلة         االنتهاكات
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 ٢٠٢ 

، وحرية العقيدة، واحلـق يف التنـافس يف تـويل            القسري االختفاءاحلماية من   
  .وحق األشخاص يف احلصول على خدمة عامةالوظائف العامة، 

 املتعلقـة   االنتـهاكات  حول    شكاوى األشخاص  ٢٠٠٧تساوت يف العام     .٣
، والقتـل  عدم حماسبة املخالفنيو،  احلق يف السكن  ،   الطبية األخطاءبالتحقيق يف   
  . الوظيفةباستغالل

 مل ترد عليهـا     انتهاكاتشخاص حول   أل شكاوى   ٢٠٠٧ ظهرت يف العام     .٤
شكاوى يف العام السابق كالشكاوى حول املوت أثناء التوقيف أو التحقيـق،            

تفتيش دون  التعسفي، والاالعتقالوالتعويض عن ، ةسياسيى خلفية علاالعتقال  و
  .، واحلق يف التنمية العاماستغالل املنصبو، مذكرة

  
اليت تركـزت   احلقوق واحلريات    انتهاكاتنسلط الضوء فيما يلي على أبرز       

  :٢٠٠٧عليها الشكاوى يف العام 
  
 واحلق  العموميةقوق املتعلقة بالوظيفة     احل انتهاكشكاوى األشخاص حول     .١

  :يف العمل
ـ   ٢٠٠٧ يف العام    اهليئةتلقت   حقـوق العـاملني    وى حـول    اشكعشرات ال

، ٧  يف مؤسسات الـسلطة الفلـسطينية   ممن عملوا على بند العقود     ،والعامالت
  يف حكومة إنفـاذ حالـة الطـوارئ       جملس الوزراء  يوالذين تضرروا من قرار   

 ذ منفة عقود العمل املعقودة  وقف كا  نياملتضمن ٢٧/٦/٢٠٠٧الصادرين بتاريخ   
، وإاء عقود موظفي العقود العاملني يف وزارة العمـل          ٣١/١٢/٢٠٠٧تاريخ  

  .ضمن برامج التشغيل املتوقفة
  

                                                
العاملني الذين مت التعاقد معهم     : ة الفلسطينية إىل ثالث   ميكن تصنيف فئات العاملني ممن تعاقدت معهم السلط        ٧

حلني اإلنتهاء من إجراءات التعيني والتثبيت يف الوظيفة العمومية، والعاملني الذين مت التعاقد معهم لفترة مؤقتـة       
وكانت عقودهم سارية املفعول فترة صدور قرار جملس الوزراء، والعاملني من فئة موظفي بـرامج التـشغيل                 

 .توقفة الذين مت التعاقد معهم من قبل وزارة العملامل
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 ٢٠٣ 

 من جممل الشكاوى اليت تلقتها، واملعلومات املتوافرة لديها بـشأن            للهيئة تبني
لذين أوقفت أو    واملتعلقة بتظلمات األشخاص ا    ،اآللية املتبعة لدى جملس الوزراء    

 يف ما من تـدابري، احتويـا      وما تبعه  ، جملس الوزراء  يأيت عقودهم، أن قرار   
ألساسـية الـيت يتمتـع ـا      احلقوق ا وانتقاص من  على مس  مابعض جوانبه 
، حيـث أوقفـت      خصوصا حقهم يف العمل والضمان اإلجتماعي      ،األشخاص

تـدفع هلـم    احلكومة تعاقدها مع آالف األشخاص بصورة فجائيـة دون أن           
 جملـس   يشكل قرار وباإلضافة لذلك    .مستحقام املالية أو أن جتد هلم بديالً      

قليل مـن    اليت اختذا وزارة العمل للت      والسياسات الوزراء تراجعاً عن اخلطوات   
 اتمع الفلسطيين، والذي اتبعته على مدار السنوات        مستوى ودرجة البطالة يف   

ت فيها احلكومة والشعب الفلـسطيين مـن        املاضية حىت خالل الفترة اليت عان     
  .حصار دويل خانق بعد اإلنتخابات التشريعية الثانية

  
 حكومة إنفاذ حالة الطوارئ وحكومة      اختذاكما أن اإلجراءات والتدابري اليت      

 بشأن وقف صرف رواتب آالف املـوظفني         اليت جاءت بعدها   تسيري األعمال 
 بالنسبة للعديد من احلاالت حىت      رتاستم ، على مدار شهور عديدة    ،العموميني

 وتوفري   شكلت مساساً باحلقوق املالية للموظفني العموميني      ،٢٠٠٧اية العام   
، خصوصاً وأا مل تأت ضمن إطار احلاالت املنـصوص          سبل العيش الكرمي هلم   

  .٨ عليها يف قانون اخلدمة املدنية
  
  :تشكيل اجلمعياتاحلق بالتجمع و انتهاكشكاوى حول  .٢

 وبصورة متميزة عن األعوام السابقة تدهوراً خطرياً يف حـق    ٢٠٠٧شهد العام   
 )٤٠( ما يقـارب     اهليئة، فقد تلقت    وتشكيل اجلمعيات األشخاص يف التجمع    
االنتهاكات يف هذا احلق حول االعتداء علـى  تركزت . شكوى يف هذا اجلانب  

ـ    واملسريات السلمية وتفريقها بالقوة،       وجتميـد   اتعدم منح تراخيص للجمعي
                                                

 اهليئة، سلـسلة تقـارير   تقرير خاص حول احلق يف العمل وتويل الوظيفة العامة،    : للمزيد من التفصيل، أنظر    ٨
 .٢٠٠٧ تشرين ثاين )٦٠(خاصة 
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مجعيات اقتحام مقرات   و انتخابات للجمعيات،    إجراءعدم  و،  حساباا وحلّها 
راضي السلطة ، شهدت أ  عالن حالة الطوارئ  فبعد إ . وتكسري ومصادرة حمتوياا  

ع غزة  يف قطا  سواء   هليةت عدة على اجلمعيات واملؤسسات األ     الوطنية اعتداءا 
وارئ بعض املراسيم والتدابري اليت  كما صدرت خالل حالة الطأو الضفة الغربية،

وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي يقـضي        ،لجمعيات ل  بالوجود القانوين  تمس 
 سواء كانت   ،راضي السلطة الوطنية  ترخيص مجيع اجلمعيات العاملة يف أ      بإعادة

نظام التسجيل ل مرخصة لدى وزارة الداخلية أو لدى غريها من الوزارات، خالفا
كما صدر عن   . ٩ نون اجلمعيات واهليئات األهلية الفلسطيين    املعمول به وفقا لقا   

 )١٠٣(اً حبل ما يزيد عـن       قرارري األعمال ووزارة الداخلية فيها،      حكومة تسي 
مسائها يف الصحف اليومية، وقد قامت اهليئة بتلقي        ية وأهلية مت نشر أ    مجعية خري 

 حلّهـا،  شكاوى من تلك اجلمعيات حول عدم إتباع اإلجراءات القانونيـة يف    
فقانون اجلمعيات حدد حاالت احللّ ووضع أحكاماً وضوابط زمنية وإجراءات          

 به  االلتزامقبل القيام حبلّ اجلمعية، وهو ما مل يتم         اخلطي املسبق   مسبقة كاإلنذار   
  .يف بعض احلاالت

  
 أثنـاء   نية ومنع التعـذيب   احلق يف املعاملة اإلنسا    انتهاكشكاوى حول    .٣

  :التوقيف
 الواقعة علـى حـق      االنتهاكات بشكل خطري    ٢٠٠٧ل العام   تصاعدت خال 

 أو  االحتجازاإلنسان يف األمان الشخصي واملعاملة بصورة الئقة وإنسانية أثناء          
 الـيت   االنتهاكاتفقد بلغ عدد     و التحقيق من قبل اجلهات املختصة،     التوقيف أ 

 ٢٧٤( حول تعرض األشخاص احملتجزين أو املوقـوفني للتعـذيب    اهليئةتلقتها  
لسوء املعاملة أو املعاملـة     حول التعرض   ) انتهاكاً ١٤٦(تلقت  ، كما   )انتهاكا

حول تعرض األشخاص   ) انتهاكاً ٧١(القاسية أو الالإنسانية، إضافة ملا يقارب       
 على مدار   االنتهاكات وقد وقعت تلك     لعنف أو الضغط اجلسدي أو املعنوي،     ل

                                                
 ١٤/٦(لطوارئ  تقرير خاص حول االعتداء على اجلمعيات اخلريية خالل حالة ا         : للمزيد من التفصيل، أنظر    ٩
 ).٥٥(، اهليئة، سلسلة تقارير خاصة )١٣/٧/٢٠٠٧ –
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 االنتـهاكات ، علماً أن هذه  يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة  ٢٠٠٧العام  
  .، ويتوقع أن يكون العدد احلقيقي أكثر من ذلكاهليئةهي اليت سجلتها ووثقتها 

  
بالتعـذيب    املتعلقـة  االنتهاكات تركزت   ١٤/٦/٢٠٠٧ تاريخ   بعدلوحظ أنه   

على املعتقلني السياسيني يف قطاع غزة والـضفة الغربيـة علـى      وسوء املعاملة   
هو قيام القوة التنفيذية    الغربية،  ز قطاع غزة عن الضفة       غري أن الذي ميي    ،السواء

 يف حني تقوم بذلك األجهزة األمنية يف الضفة         ،بعمليات التعذيب وسوء املعاملة   
 ، العـسكرية  واالستخبارات األمن الوقائي واملخابرات العامة       خصوصاً الغربية

 تواجدهم يف قطاع غزة أثناءأشخاص  مخسة وفاة  هو٢٠٠٧ولكن ما مييز العام 
  .مراكز االحتجازيف 

 اليت مورست حبـق املعـتقلني أو   أمناط ووسائل التعذيب وسوء املعاملة تنوعت  
 الضرب واإليـذاء اجلـسدي      :مل وفقاً للشكاوى املقدمة للهيئة     لتش املوقوفني

 ،الـشبح واإلجبار على الوقوف لفترات طويلـة،       و ضغط النفسي والشتم،  الو
تغطية الرأس وعصب العينني، و واحلرق بالسجائر، ، والتعليق يف السقف ،والفلقة
ديد والوعيد،  التهوالعزل االنفرادي،   و ،الوضع يف زنزانة معتمة لفترات طويلة     و

  .ومنع األهل من الزيارة
 
 علـى  االعتقـال  (احلق يف إجراءات قانونية عادلة    انتهاكشكاوى حول    .٤

  :)خلفية سياسية
انني الوطنية، كالقانون األساسـي وقـانون   بالرغم من أن املواثيق الدولية والقو     

 عنـد   اإلجراءات اجلزائية الفلسطيين، كفلت حق املواطن يف إجراءات عادلـة         
 إال أن التعسفي، االعتقالوحظرت ، احملاكمةوبعد القبض والتوقيف وقبل وأثناء 

 من هـذا    االنتقاصة أدت إىل     كبري انتهاكاتاملمارسات العملية أثبتت وقوع     
يف سـواء    األشخاص على خلفية سياسية      اعتقالت أبرز صورها يف     احلق، جتلّ 
ما بتوثيق   ٢٠٠٧ خالل العام    اهليئةفقد قامت   . لغربية أو يف قطاع غزة    الضفة ا 
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 على  االعتقال، علماً أن عدد حاالت      يف هذا اجلانب  ) انتهاكاً ١٦٠(يزيد عن   
  .١٠ خلفية سياسية أكرب من ذلك بكثري

  
األشخاص على   اعتقالع غزة سلسلة من عمليات       الضفة الغربية وقطا   تشهد

حركة محـاس   وقد كان لسيطرة    .  مجاعي خلفية سياسية سواء بشكل فردي أو     
، عتقال يف تزايد حاالت اال    األكرب األثر الطوارئ حالة   وإعالن ،على قطاع غزة  

، أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الرئيس حممود       ١٤/٦/٢٠٠٧بتاريخ  ف
 أعلن فيه حالة الطوارئ يف مجيع أراضـي الـسلطة الوطنيـة             اًعباس، مرسوم 

وبعد إعـالن   . الفلسطينية استنادا إىل الباب السابع من القانون األساسي املعدل        
املرسوم باشرت األجهزة األمنية الفلسطينية يف حمافظات الضفة الغربيـة محلـة            

هم حلركة محـاس  اعتقاالت طالت عشرات املواطنني الفلسطينيني املشتبه بانتمائ   
 أصدر الرئيس حممود عباس مرسوماً      ١٦/٦/٢٠٠٧وبتاريخ  . يف الضفة الغربية  

حركة محاس خارجة عن القـانون     " مليشيات"رئاسياً اعترب فيه القوة التنفيذية و     
 الفلسطينية ومؤسساا، وتبـع ذلـك       "الشرعية"بسبب قيامها بالعصيان على     

ية، أو  ت األمن بعالقتهم بالقوة التنفيذ     ملن تشتبه قوا   االعتقالاستمرار حلمالت   
  .من تتهمهم حبيازة السالح

  
 يف منتصف شهر حزيران، بدأت      تهاء أحداث االقتتال  يف قطاع غزة فبعد ان    أما  

 مبمارسـة  السلطة القائمة يف قطاع غزةزارة الداخلية يف القوة التنفيذية التابعة لو 
الذراع األمين للـسلطة    ها  عمليات القبض والتفتيش والتوقيف واالعتقال بوصف     

                                                
 وفقا لتقرير حول االعتقاالت يف الضفة الغربية بعد اإلعالن عن حالة الطوارئ يف أراضي السلطة الوطنيـة    ١٠

، فقد بلغ ٢٠٠٧الفلسطينية، صادر عن وحدة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية يف تشرين أول              
منـهم  )  شخصاً ١٦٩٠ (٣٠/٩/٢٠٠٧-١٤/٦د من اعتقلوا يف الضفة الغربية يف الفترة الواقعة ما بني            عد

ظلوا )  شخصا٢٣٢ً( احتجازهم ملدد معينة متفاوتة ضمن تلك الفترة، ومت اإلفراج عنهم بعد)  شخصا١٤٥٨ً(
 تتوفر إحصائيات رمسية عـن      ، يف حني ال   موقوفني بعد انتهاء تلك الفترة وكانت مدد احتجازهم متفاوتة أيضاً         

من اعتقلوا يف قطاع غزة على يد األجهزة األمنية التابعة للسلطة القائمة يف قطاع غزة، كمـا ال تتـوفر                عدد  
 .إحصائيات واضحة عن عدد من اعتقلوا يف الضفة الغربية منذ بداية تشرين األول وحىت اية العام
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ـ    اهليئةوقد رصدت   . يف قطاع غزة   القائمة ا  من خالل متابعتها امليدانية وزيارا
، باإلضافة لعشرات الشكاوى     والتوقيف يف قطاع غزة    االحتجازالدورية ملراكز   

علـى   متـت    وأن العديد منها   ،االعتقاالتاليت تلقتها من املواطنني، واقع تلك       
 أو على خلفيـة     ، سلمية ات مشاركة املعتقلني يف مسري    يجة ونت ، سياسية خلفية

  .زيعهم نشرات أو بيانات حلزب معنيأو توعملهم يف أجهزة األمن الفلسطينية، 
  

 السياسية، فقد االعتقاالت حول   ٢٠٠٧ خالل العام    اهليئةومن واقع ما رصدته     
  :تبني هلا ما يلي

 يف مراكز التوقيف التابعة     ااحتجزو يف الضفة الغربية     اعتقاهلممت  ن  العديد مم  .١
م اجلهـات الـيت     ة بصورة غري قانونية، حبيث مل تق      ألجهزة األمنية الفلسطيني  ل

كما مل تقم النيابـة     .  حمكمة خمتصة  حتتجزهم بعرضهم على النيابة العامة أو أي      
 واإلطالع علـى    ، لتفقد احملتجزين  ، بزيارة هذه املراكز   األحيانغلب  العامة يف أ  

 يف قطاع غزة اعتقاهلم كما أن العديد ممن مت . ومراجعة ملفام،ظروف اعتقاهلم
 املكان الرمسي احملدد العتقاهلم، كمـا مل تـراع اإلجـراءات             يف غري  وازاحتج

القبض والتوقيف واالعتقال، حيث أن كافـة عمليـات         عمليات   القانونية يف 
، ودون   كانت دون صدور مذكرة توقيف     اهليئةاالعتقال والتوقيف اليت رصدا     

 ساعة على حلظـة     ٢٤العرض على النيابة العامة أو أي جهة قضائية بعد مرور           
 .إلفراج، ودون توجيه الئحة ااماالعتقال من أجل متديد االعتقال أو ا

 
تعرضـهم   يف الضفة الغربية تقدموا بشكاوى حول        اعتقاهلمالعديد ممن مت     .٢

 آثار   اهليئة  شاهد ممثل   وقد للعنف والتعذيب وسوء املعاملة أثناء التحقيق معهم،      
ويف حاالت أخرى استخدمت القوة ضـد       . حدهم يف سجن جنني   عنف على أ  

املعتقلني أو ذويهم خالل عملية االعتقال، ويف بعض احلاالت مت االعتداء علـى     
املتواجدين يف البيوت حلظة االعتقال، ويف حالة أخرى مت إطالق النـار علـى              

يد بالقتل وإطالق النار، وإثارة الرعب، واستخدام كما مت التهد. املواطن وإصابته
قد مت يف عـدد مـن حـاالت         إضافة إىل ذلك ف   . القسوة والشدة يف االعتقال   

كمـا  . ب العينني ملدة طويلة، أو وضع قناع على رأس املعتقـل          االعتقال عص 
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 كما أن العديد ممـن      .رصدت حاالت مت فيها نقل املعتقلني بصناديق السيارات       
 قطاع غزة تقدموا بشكاوى حول تعرضهم للـضرب والتعـذيب            يف اعتقلوا

 اهليئة وقد شاهد ممثل     طيلة مدة االعتقال،  والشبح وحلق الرأس وإساءة املعاملة      
آثار عنف على عدد من املعتقلني خالل زياراته الدوريـة ملراكـز التوقيـف              

 .والسجون
  
 لتحقيـق  أن هناك عدد من اجلهات اليت تقـوم باالعتقـال وا            للهيئة تبني .٣

 ليست هلا صفة الضابطة القضائية، سواء يف الضفة الغربيـة أو يف             ،واالحتجاز
 من قبل اللجنـة األمنيـة   االعتقاالت ففي الضفة الغربية متت بعض  .قطاع غزة 

املشتركة، واملكونة من عدة أجهزة هي املخابرات العامة واألمن الوقائي واألمن           
أن بعض هذه األجهـزة      رئاسة، علماً الوطين واالستخبارات العسكرية وأمن ال    

 باعتقاالتويف قطاع غزة قامت القوة التنفيذية     . ة صفة الضابطة القضائي   ليس هلا 
شاركت وباإلضافة لذلك   . ألشخاص دون أن يكون هلا صفة الضابطة القضائية       

ـ    اهليئـة موعات مسلحة يف عمليات االعتقال، فقد رصدت        جم اح  قيـام اجلن
 دون أن تقـوم القـوة       ،جز العديد من املـواطنني    العسكري حلركة محاس، حب   

 على عدد مـن  اهليئة وأطلعتالتنفيذية باختاذ أي إجراء ملنعها ومالحقتها، كما  
، واليت يتم توقيع املعتقلني لدى ذلك اجلناح باسماإلقرارات والتعهدات املوسومة 

 .هذه القوة عليها
  
بالعـامل اخلـارجي     االتصال وحقهم يف    تعرض حق املعتقلني بتوكيل حمام     .٤

ظم املعتقلني الذين  فقد أبدى مع لالنتهاك يف بعض مراكز التوقيف،وزيارة األهل
، وبعضهم أكـد أن      من زيارم   أي من احملامني    أنه مل يتمكن   اهليئة  ممثلو قابلهم

ذويهم ال يعلمون أماكن اعتقاهلم، ومل تسمح هلـم بعـض إدارات التوقيـف              
 .اع عنهمتوكيل حمامني للدفمن  يتمكنوا بذويهم، وبالتايل مل االتصال

 
 معظم االعتقاالت لإلجراءات القانونية املنصوص عليها يف القانون         افتقرت .٥

 حيث خلت مجيع اإلفادات اليت حصلت عليها        ،شعند القبض والتوقيف والتفتي   
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، من أشخاص مت اعتقاهلم أو من ذويهم، من اإلشارة إىل قيام اجلهات اليت              اهليئة
عتقال بإبراز أية وثائق أو مذكرات مكتوبـة تـسمح باالعتقـال أو             تقوم باال 

.  يف ساعات الليل املتأخرة    تالتفتيش، كما أن هناك عدد من االعتقاالت اليت مت        
ويف بعض احلاالت اليت متت فيها مصادرة بعض األشياء مل يتم تسليم املعتقل أو              

قـال العبـث     كما رافق بعض عمليـات االعت      أي سند يفيد املصادرة،   ذويه  
 .مبحتويات املنازل ومصادرة بعضها وختريب للممتلكات

 
 من  كبرياً مت احتجاز املعتقلني يف غرف انفرادية أو يف زنازين، كما أن عدداً            .٦

منظمـة   أو توقيف غري     احتجاز أماكن   يفلفترات طويلة   املعتقلني مت احتجازهم    
تقلني على التوقيع على املعإجبار  مت يف العديد من احلاالت       كما   نون،مبوجب القا 

 . ممارسة أي نشاط سياسيبعدمات تعهد
  
  :حقوق األسرى واحملررين انتهاكشكاوى حول . ٥

 يف  اإلسـرائيلية  من السجون    نظم املشرع الفلسطيين حقوق األسرى واحملررين     
، ومن بني احلقوق الـيت  ٢٠٠٤لسنة  ) ١٩( م وهو القانون رقم      قانون خاص 

ألسرى واألسرى احملررين يف حياة كرمية هلم وألسرهم،  حق اكفلها هذا القانون
  واحلصول على إعفـاءات    وألبنائهموحقهم يف التأهيل والتحصيل العلمي هلم       

نون، وحقهم يف التوظيف ويف احلصول على مصروف شـهري           للقا  وفقاً مالية
داخل السجن وبدل مالبس، وكذلك حقهم يف احلصول على راتب شـهري            

  .املعيشة هلم وألفراد عائلتهممربوط جبدول غالء 
  

، خصوصاً بعد   حقوق األسرى واحملررين لالنتهاك    تعرضت   ٢٠٠٧خالل العام   
وتركـزت   شكوى يف هذا اجلانب،   ) ٥٠ (اهليئةالنصف الثاين منه، وقد تلقت      

الشهرية، أو إعادة صرفها بعـد أن مت         يف عدم صرف املستحقات      االنتهاكات
مني التـأ تـوفري   عدم  ودفع الرسوم املدرسية،    إعفاء األبناء من    وقف  وقطعها،  

  .الزم الجتوفري العالعدم واإلعادة للعمل، عدم وصحي، ال
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 ٢١٠ 

 أن حقوق األسرى واألسرى احملررين وأفراد عائالم جيب أن تبقى           اهليئةتؤكد  
 وأن توفر احلكومة امليزانيات املالية اليت تضمن  مصانة ومكفولة يف مجيع األوقات    

 ، أي أحـد    مـن  انتهاكها أو    من حقوقهم  االنتقاص، وال جيوز    هلم حياة كرمية  
 عـدم  اهليئـة  خصوصاً عند حدوث خالف سياسي، وتؤكد        ،مربرحتت أي   و

  . السياسياالنتماء ألي سبب مبا يف ذلك آخرجواز التمييز بني أسري أو 
  
  

 ٢٠٠٧معاجلة الـشكاوى خـالل العـام         إجنازات اهليئة يف  : رابعاًً
  ):شكاوى عينية(
  
 يف متابعة الـشكاوى ألسـباب    اهليئةم املعوقات والصعوبات اليت واجهتها      رغ

 خـالل العـام     اهليئة استطاعتعديدة نبينها يف موضع الحق من التقرير، فقد         
من الشكاوى اليت تلقتها يف هـذا  %) ٣٢,٥(ما نسبته وإغالق  معاجلة   ٢٠٠٧

ص مقدمي  العام، وتوصلت يف العديد من الشكاوى إىل حلول مرضية لألشخا         
 ومت تدويرها إلمتام متابعتـها يف       ،الشكاوى، فيما ظلت بقية الشكاوى مفتوحة     

لقد أظهرت العديد من اجلهات تعاوناً مع       %). ٦٧,٥ما نسبته    (٢٠٠٨العام  
 يف متابعة الشكاوى، بينما أغلقت بعض الشكاوى لعـدم التعـاون، ويف       اهليئة

 بينما مل   ،لتحقيق نتائج مرضية  العديد من احلاالت أدى تعاون اجلهات املختصة        
  .حيقق التعاون يف بعض احلاالت نتائج مرضية
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 ٢١١ 

  :٢٠٠٧النامجة عن معاجلة الشكاوى يف العام جناحات اهليئة صور فيما يلي بعض 
  
  : يف جمال احلد من التمييز يف الوظيفة العامة.١

  االجتماعيةعلى وزارة الشؤون ) د.ح.أ(شكوى 
  

  تفاصيل الشكوى
، حيث ١٥/٨/١٩٩٨ منذ تاريخ االجتماعية موظف يف وزارة الشؤون )د.ح.أ(

 ٢٣/١٠/٢٠٠٥، مث بتاريخ    االجتماعيةعمل منذ بداية تعيينه على بند القضايا        
، بدأت الوزارة بإجراءات تثبيت ١٩٩٩العام  يف . معهسنويمت توقيع عقد عمل 
 العمل اخلـاص    تالماس مايل دائم، وقام بتوقيع إقرار       اعتمادله من خالل توفري     

استكمال إجراءات   بعدمبذلك، ولكنه فوجئ بعد ذلك بإبالغه من قبل الوزارة          
 املايل، وأنه سـيبقى علـى بنـد القـضايا           االعتمادلن يتم منحه    تعيينه كما و  
 أن العديد من موظفي الوزارة ممن كانوا يعملون على بند            يف حني  االجتماعية،

 مـن   استثناءهتوفري إعتمادات مالية هلم، وقد مت        مت تثبيتهم و   االجتماعيةالقضايا  
ذلك كان  أسباب تتعلق بتقييمه أو باإلخالل بواجباته الوظيفية، وإمنا         ذلك دون   

 عـدة    يف الـوزارة   املسئولنيراجعة  حيث قام مب   السياسي،   االنتماءعلى خلفية   
  .، إال أنه مل يتم تعديل وضعه الوظيفي حىت اليوممرات

  
  :الطلب

وقيام الوزارة   االنتهاكفحص  ، والعمل على    تهادراسة ل وزارة املعني للرفع شكواه   
 سنوات، وذلك   ٩ منذ   فيها املايل له خصوصاً وأنه يعمل       االعتمادتثبيته وتوفري   ب

 . بغريه من املوظفني الذين مت تثبيتهمأسوة
  

  :متابعات اهليئة
مت مـا   ، ك ١٢/٠٦/٢٠٠٧، بتاريخ   مت توجيه رسالة لوزير الشؤون االجتماعية     

كما مت مراجعة الـوزارة     . ٠٧/٠٨/٢٠٠٧بتاريخ  وزير  لتوجيه رسالة أخرى ل   
ميدانيا يف املوضوع ، وأفادوا بالعمل على دراسة الشكوى وإنـصاف مقـدم             
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 ٢١٢ 

مت  أكد فيه أنه     )د.ح.أ( من   اتصاال، تلقينا   ٢٦/١١/٢٠٠٧وبتاريخ  . الشكوى
  .ا وتثبيته يف الوظيفة ماليامنحه اعتماد

  
  :حلقوق املالية للموظف العام يف جمال ا.٢

   على وزارة املالية)ح.ع.م( و )ق.م.ر(شكوى 
  

  :تفاصيل الشكوى
معلمان لدى وزارة التربيـة والتعلـيم العـايل، منـذ           ) ح.ع.م(و  ) ق.م.ر(
 آذارمل يتلقيا رواتبهما عن الفترة من بداية التعيني وحىت شهر           . ٢١/٩/٢٠٠٥

) ١٥١٧٧(والبالغـة  . النسبة للثاين ب٢٠٠٦ بالنسبة لألول، وشهر أيار      ٢٠٠٦
 رغم أن وزارة املاليـة      ،شيقل بالنسبة للثاين  ) ١٧١٧٣(شيقل بالنسبة لألول، و   

،  لزمالء هلم عينوا يف نفس الفتـرة ، أو جزء من الرواتب  ،قامت بصرف رواتب  
عـدة مـرات دون   أو جزء منها    وقد راجعا الوزارة طالبني صرف مستحقام       

  .نتيجة
  

  :الطلب
هلمـا  من رواتـب ومـستحقات      احلقوق املالية   جزء من   على صرف   العمل  
 الـصعبة   االقتـصادية بسبب الظروف    موظفني، واإلسراع يف ذلك      باعتبارمها

  .لتسيري شؤوما احلياتية، وأسوة بزمالء هلمالنامجة 
  

  :متابعات اهليئة
حـول   ،٢٤/١/٢٠٠٧مت مراجعة قسم الرواتب يف وزارة املاليـة، بتـاريخ           

توجيـه   ومت .سيتم صرفها حسب ترتيبات احلكومـة املالية وكيف ت  ستحقاامل
مت توجيه رسالة  كما ،٠٧/٠٢/٢٠٠٧، بتاريخ رسالة للقائم بأعمال وزير املالية   

مت استالم  ٠٥/٠٥/٢٠٠٧بتاريخ  .١٢/٠٤/٢٠٠٧تاريخ وزير املالية بل تذكريية
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 ٢١٣ 

صرف جزء  ى  بدراسة الشكوى والعمل عل    يوضح قيام الوزارة     رد وزارة املالية  
 .من املستحقات املالية وجدولة املبالغ األخرى

 
  : يف جمال احلقوق التقاعدية.٣

  مديرية التقاعد/ على وزارة املالية) س.ج.ن(شكوى 
  

  :تفاصيل الشكوى
، ٢٠٠١موظفة يف وزارة األشغال العامة واإلسكان منـذ العـام           ) س.ج.ن(

 ولغاية  ١٩٨٤ يف الفترة من     ان مديرية اإلسك  - يف اإلدارة املدنية  وعملت سابقاً   
 فترة عملها لدى اإلدارة املدنية ألغراض التقاعد،      احتسابمل يتم   . ١/٥/١٩٩١

 شارفت على بلوغ    أاوقد راجعت يف املوضوع عدة مرات دون نتيجة، رغم          
  . وهو سن التقاعد،سن الستني

  
  :الطلب
ن من احلصول    حىت تتمك  ، سنوات اخلدمة السابقة لدى اإلدارة املدنية      احتساب

  .على راتب تقاعدي
  

  :متابعات اهليئة
، ١٣/١١/٢٠٠٧  يف وزارة املاليـة، بتـاريخ  مت توجيه رسالة ملدير عام التقاعد  

 واليت عملتها   ، سنوات خدمتها املصنفة   احتساب رداً يفيد بإمكان     اهليئةوتلقت  
  . لغرض التقاعد١/٥/١٩٩١ ولغاية ١/١/١٩٨٤من 

  
  ):ملاليةا( يف جمال حقوق األسرى .٤

  على وزارة شؤون األسرى واحملررين) ن.م.ر(شكوى 
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 ٢١٤ 

  :تفاصيل الشكوى
بتاريخ  اإلسرائيلي   االحتالل من قبل قوات     اعتقالهأسري حمرر، حيث مت     ) ن.م.ر(

بعد اإلفراج عنـه تقـدم      .  مدة مثانية شهور   سر يف األ  ومكث،  ١٤/٢/٢٠٠٦
 ،سـرى  يف قوائم األهج أمساردإ  دف،الثبوتية ملكتب الوزارة يف اخلليل  هبأوراق
، وأبلغوه   وقد راجع املكتب عدة مرات     مكن من احلصول على حقوقه املالية،     ليت

 يف القوائم ولـوائح     همسأطالب بإدراج   و ،يف لوائح الوزارة  مسه غري موجود    أن أ 
توجه إىل اهليئـة الفلـسطينية      و،  هتمكن من احلصول على حقوق    يالوزارة، كي   

  .ن ملتابعة ذلكحلقوق املواطاملستقلة 
  

  :الطلب
  .إدراج أمسه يف لوائح الوزارة ليتمكن من احلصول على حقوقه املالية كأسري

  
  :متابعات اهليئة

 يف اخلليـل، بتـاريخ   مدير مكتب وزارة شؤون األسـرى  مع  مت عقد اجتماع    
، مت االجتماع بوزير شـؤون األسـرى       .وعد بالرد كتابة  و ،٠١/٠٧/٢٠٠٧

 إدراج أسم مقدم  الحقاًحيث متد حبل الشكوى، وعو ،١٥/٠٨/٢٠٠٧بتاريخ 
 .مت صرف مستحقاته عن األسرالشكوى على لوائح الوزارة، و

  
  ):االجتماعيةاملعونة  (االجتماعي يف جمال احلق بالضمان .٥

  االجتماعيةوآخرون على وزارة الشؤون ) ش.س.م(شكوى 
  

  :تفاصيل الشكوى
ـ ومع أطفال   ،)غ.ع.م(و) م.ح.ج(و )ع.م.ر(و) ع.م.ش(و) ش.س.م( ن وق

. عون من إحدى اجلمعيات اخلريية يف منطقة بيت حلم         وهم منتف  ،جسدياُ وعقلياً 
أكثر من مرة إىل مديرية الشؤون االجتماعية يف بيت حلم، تقدم أهايل املذكورين 
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 ٢١٥ 

العتمادهم كحاالت اجتماعية وتأمينهم صحياً، ولكنهم مل يتلقوا أي رد إجيايب           
   .خبصوص طلبهم

  
  :الطلب
 وتـوفري الرعايـة الـصحية واملعونـة         ،اجتماعية املذكورين كحاالت    اعتماد

  . هلم كأطفال حمتاجنياالجتماعية
  

  :متابعات اهليئة
، حيـث  ١٥/٠٧/٢٠٠٧، بتاريخ  الشؤون االجتماعية  ةديرمب  هاتفياً االتصالمت  

 حول  ١٢/١١/٢٠٠٧ معها بتاريخ    اجتماعطلبت تزويدها باألمساء، ومت عقد      
 االنتظار وأكدت أن املديرية قامت بإدراج أمساء املذكورين على قائمة املوضوع،

رف املعونة املخصصة هلـم     املعدة لدى املديرية ملثل هذه احلاالت، وأنه سيتم ص        
 .وفق ترتيبهم

  
  : يف جمال احلق بالتعليم.٦

  على وزارة التربية والتعليم) هـ.أ.ح(شكوى 
  

  :تفاصيل الشكوى
االكتظاظ يف مدرسة بنات بيتونيا األساسـية،       ول  بشكوى ح ) هـ.أ.ح(تقدم  

 طالبة، وهو ٥٠حيث بلغ عدد طالب الشعبة الواحدة يف الصف األول والثالث      
 ل على التعليم الالزم املكفول بالقـانون والدسـتور        وصأن إمكانية احل  ما يعين   

ن أ تـبني    ، لدى االستفسار من مدير املدرسـة وسـكرتريا        .ستكون ضئيلة 
طلب توفري غرف صفية جديدة     يت وأن هذا    ،صور يف مدارس معينة   االكتظاظ حم 

  .بلدة بيتونيامدارس ملواجهة االكتظاظ يف 
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 ٢١٦ 

  :الطلب
ختفيض عدد الطالبات يف بعض الشعب للـصفني األول والثالـث، لتـتمكن             

  .لتعليم بصورة مناسبةالطالبات من احلصول على حقهن يف ا
  

  :متابعات اهليئة
 يف بدايـة شـهر      رة مدرسة بنات بيتونيـا األساسـية      مديمع   اجتماععقد  مت  
هناك تعليمات من الوزارة حول عدد الطالبـات يف         ، اليت أكدت أن     ٩/٢٠٠٧

 ، حيث مت الحقاً ختفـيض     االكتظاظ ووعدت بأن يتم معاجلة مشكلة       ،الصف
 . مبا حيقق طلب مقدم الشكوى،عدد الطالبات يف الشعبة الواحدة

  
  :التمتع بالرعاية الصحية يف جمال حق األشخاص يف .٧

  على وزارة الصحة) ع.س.م(شكوى 
  

  :تفاصيل الشكوى
يوجد لديها تأمني    و ،ياه بيضاء من العني    م حباجة إلجراء عملية إلزالة    )ع.س.م(

املذكورة تعاين من ظروف     . أي تأمني حكومي ساري املفعول     ،من بلدية اخلليل  
جراء العملية هلا يوم اخلمـيس       إ  وحتدد ، وال معيل هلا   ، صعبة اقتصادية اجتماعية
، وأن نسبة التغطية للعملية من املتوقع أن تكون بنسبة غري      ٦/١٢/٢٠٠٧املوافق  
  . وال ميكنها تغطية بقية التكاليفكافية،

  
  :الطلب

 طبية للعالج، ورفع نسبة التغطية قدر اإلمكان نظراً         حتويلةاإلسراع يف إعطاءها    
  .لظروفها الصعبة

  
  :متابعات اهليئة

، ٠٩/٠١/٢٠٠٨، بتـاريخ    مت االتصال مبدير عام التأمني والعالج يف اخلـارج        
  .%٩٠حتويلة وتغطية بنسبة حيث مت إعطاء مقدمة الشكوى 



  )السجون وأماكن االحتجاز متابعة الشكاوى ومراقبة أوضاع(ن دور وأنشطة اهليئة املتعلقة بتعزيز محاية حقوق اإلنسا: الباب الثالث

  
  
 

 ٢١٧ 

  : يف جمال تعزيز حقوق املعاق.٨
  االجتماعيةعلى وزارة الشؤون ) ر.ع.ض(شكوى 

  
  :تفاصيل الشكوى

تطيع االعتماد على  وهي معاقة ال تس، سنوات٨تبلغ من العمر  طفلة) ر.ع.ض(
 وهـي حباجـة إىل   ،%١٠٠ها لدية اإلعاقة ب نس، حيث أن  نفسها يف أي شيء   

 علماً أا حالة معتمدة لـدى وزارة الـشؤون   ،كرسي متحرك من نوع خاص  
  .وقد راجعت عائلتها املديرية دون نتيجة. مديرية القدس/ االجتماعية

  
  :الطلب

  . وحتتاج إىل مساعدة وتأهيل،قة كوا طفلة معو،احلصول على كرسي متحرك
  

  :متابعات اهليئة
،  يف الرام  االجتماعية متابعة املوضوع مع مديرية الشؤون     ١/٧/٢٠٠٧بتاريخ  مت  

مت االتصال مـع إغاثـة      . فر اإلمكانيات لذلك  احيث أكدت املديرية أنه ال تتو     
، حيث وعدوا يف البدايـة مبـساعدة        ٠٣/٠٧/٢٠٠٧، بتاريخ   أطفال فلسطني 

 .كرسي متحركب ند توفر الكرسي، ومت الحقاً تزويدهاذكورة عالطفلة امل
  
  : يف جمال محاية احلق يف بيئة نظيفة.٩

  على بلدية بيت جاال) ع.ف.أ(شكوى 
  

  :تفاصيل الشكوى
بشكوى حول معاناته من تصاعد الدخان الناجم عـن شـواء   ) ع.ف.أ(تقدم  

ك مـن   ما يلحقه ذل  الدجاج يف أحد املطاعم ااورة لسكنه بكميات كبرية، و        
 حيث سبق وتقدم بشكاوى للبلدية طالبـاً إجيـاد          أضرار على البيئة والصحة،   
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 ٢١٨ 

 مبا يضمن احلفاظ على البيئة والصحة العامة، ولكن مل يتم وضع   ،احللول املناسبة 
  .حد لذلك

  
  :الطلب

  .إجياد احللول لوقف الضرر البيئي والصحي الناتج عن تصاعد الدخان من املطعم
  

  :اهليئةمتابعات 
، ١٧/٧/٢٠٠٧مت توجيه رسالة لرئيس بلدية بيت جاال حول املوضوع بتاريخ           

 باجتـاه  خطوات   اختاذالذي أكد   ،  ٢٦/٧/٢٠٠٧ رد البلدية بتاريخ     استالمومت  
إجياد احللول اهلندسية املناسبة إلزالة الضرر الناتج عن تصاعد الدخان، حيث مت            

  .توجيه إخطار ائي لصاحب املطعم بذلك
  

  : التعسفياالعتقال يف جمال احلد من .١٠
  على قوات حرس الرئاسة) ح.ح.ك (شكوى

  
  :تفاصيل الشكوى

 وقـد مت    ،) عاما ١٦(، البالغ من العمر     )م.ط.ح(هي والدة احلدث    ) ح.ح.ك(
قوات حرس الرئاسة أثناء وجوده للعالج يف مستشفى رام  ولدها من قبل   اعتقال

إىل مقر مت نقله  .بالرصاص يف الرجل اليمىناهللا احلكومي، حيث يعاين من إصابة    
 ومت ،احلفاظ على حياتهبإدعاء  ،   لعدة شهور   تعسفياً واحتجازه ،املقاطعة برام اهللا  

 والتأكد من مكان وظـروف      ، عليه لالطمئنان من زيارته    منع والدته املذكورة  
  . على األقلاحتجازه

  
  :الطلب

، وإطالق سراحه   احتجازهن   والكشف عن مكا   ،ابنهاالسماح للمذكورة بزيارة    
  .فوراً كونه حمتجزاً تعسفياً
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 ٢١٩ 

  :متابعات اهليئة
 توجيه رسالة لقائد قوات حرس الرئاسة، كما مت عمل          ٢١/٨/٢٠٠٧مت بتاريخ   

مت بتـاريخ  .  املـواطن احتجـاز  اسـتمرار للتحقق من أسباب  مراجعة ميدانية   
  . إطالق سراح الشخص احملتجز وعاد إىل بيته٢٩/٨/٢٠٠٧
  

  : جمال مناهضة التعذيب وسوء املعاملة يف.١١
   العسكريةاالستخباراتعلى ) ج.ع.م(شكوى 

  
  :تفاصيل الشكوى

 العـسكرية يف    االستخبارات من قبل جهاز     اعتقالهشخص مدين مت    ) ج.ع.م(
، ومت التحقيق معه من قبل اجلهاز، حيـث  ١٧/١١/٢٠٠٧مدينة نابلس بتاريخ  

 وربط ،ليب خمتلفة منها تعصيب العيننيتعرض خالل فترة التحقيق للتعذيب بأسا    
 والضرب فلقة على القدمني والشبح، حيث فقد وعيـه مـن شـدة              ،الرجلني

التعذيب، ومت نقله بسبب سوء وضعه الصحي إىل مستشفى رفيـديا بتـاريخ             
٢٠/١١/٢٠٠٧.  
  

  :الطلب
 للتعذيب وسوء املعاملة من قبل ضـباط وحمققـي جهـاز     تعرضالتحقيق يف ال  
  . وحماسبة من يثبت تورطه،االستخبارات

  
  :متابعات اهليئة

 العـسكرية يف مدينـة رام اهللا يف   االستخبارات مع مدير جهاز اجتماعمت عقد  
، ومت شرح ظروف احلادثة وطلبـات املـواطن مقـدم    ١٢/٢٠٠٧بداية شهر  

اً  حول الشكوى مرفقا ا صور     الشكوى، ومت تسليم مدير اجلهاز رسالة خطية      
أكد مـدير اجلهـاز علمـه    . لتعذيب على جسم املواطنثار الضرب وا تظهر آ 
 برد مكتوب   اهليئة، وسيوايف    وأكد أن جلنة حتقيق شكلت هلذا الغرض       ،باحلادثة
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 ٢٢٠ 

 أكد فيه ، تلقينا رداً خطياً من مدير اجلهاز   ٤/١٢/٢٠٠٧وبتاريخ  . حول النتائج 
كمـة   وأن املتورطني سيحالون إىل احمل     ،أن نتائج التحقيق أثبتت وقوع جتاوزات     

  . خطياً للمواطناعتذاراالعسكرية وفق القانون، ومن جهة أخرى قدم 
  

  : يف احملاكمات أمام القضاءبطءيف جمال احلد من ال .١٢
على جملس  ) س.م.س(و) ص.أ.ي(و) د.م.م(و) م.ف.و(و) ت.م.أ(شكوى  

  القضاء األعلى
  

  :تفاصيل الشكوى
بلس منذ فترات طويلة  املذكورون موقوفون يف مركزي إصالح وتأهيل أرحيا ونا       

 وقـد    احملاكم الفلسطينية بتهم خمتلفـة،     ومتفاوتة، حيث أن لديهم قضايا أمام     
  دون أن يتم السري فعلياً بإجراءات احملاكمـة،        ،عرضوا عدة مرات على احملكمة    

 دون  ،بت يف قضاياهم منذ زمـن طويـل        كما مل ي    يتم تأجيل القضية،   دائماًو
 لديه قضية أمنية     أن )ت.م.أ(ل أفاد املوقوف    على سبيل املثا  فوضوح األسباب،   

 دون باستمرار ويتم تأجيلها  ،٢٠٠١منظورة لدى حمكمة بداية نابلس منذ العام        
، إضافة إىل صعوبات يف زيارة       وجسدياً  نفسياً ضرراً أحلق به األمر الذي   . سبب

  .األهل حيث أن بعضهم موقوف يف سجن بعيد عن مكان سكنه
  

  :الطلب
 والسري بإجراءات   ، اإلجراءات دف حتريك قضاياهم    واختاذ،  دراسة شكواهم 

 لكون قضاياهم ما زالت تـراوح     ، للتأجيل واملماطلة   ووضع حد  ،حماكمة فعلية 
 .مكاا منذ فترات طويلة

  
  :متابعات اهليئة
مت و .٠٥/٠٩/٢٠٠٧، بتـاريخ    لرئيس جملس القضاء األعلـى     ةمت توجيه رسال  

طلـب  ، ب ١٢/٠٩/٢٠٠٧، بتاريخ   اء األعلى  رد من رئيس جملس القض     استالم
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 ٢٢١ 

  لـرئيس جملـس     ثانية مت توجيه رسالة   كما ،ذكورينأرقام الدعاوى املتعلقة بامل   
جملس رئيس   رد   استالممت  ، و ١٣/٠٩/٢٠٠٧، بتاريخ    باملطلوب القضاء األعلى 
 يوضح أن احملـاكم نظـرت قـضايا         ٢٩/١٠/٢٠٠٧ ، بتاريخ القضاء األعلى 
تنظر قضاياهم أمام   س أما الباقني ف   ، ومت إخالء سبيل بعضهم بالكفالة     ،املذكورين

  . وفقا لألصول والقانوناحملاكم
  

  : أحكام احملاكم وتنفيذهااحترام يف جمال تعزيز .١٣
  على جهاز األمن الوقائي) أ.ت.ي(شكوى 

  
  :تفاصيل الشكوى

 بتـاريخ    شـقيقه  اعتقالبشكوى حول   ) أ.ت.ي(وهو شقيق   ) أ.ت.أ(تقدم  
 بالقرب من مدرسة جنني الثانوية، وأنه       ، من جهاز األمن الوقائي    ٥/٩/٢٠٠٧

 أصدرت حمكمة صلح جنني أمراً باإلفراج عنه بالكفالة،         ٢٦/٩/٢٠٠٧بتاريخ  
حيث قام أهله بدفع مبلغ الكفالة وقدره ثالمثائة دينـار أردين، وأن اجلهـات              

  .الرمسية مل تقم باإلفراج عنه
  

 :الطلب
  . فوراً واإلفراج عن شقيقه،كمةتنفيذ قرار احمل

  
  :متابعات اهليئة

، ومت بتاريخ   ٠٢/١٠/٢٠٠٧، بتاريخ   مت توجيه رسالة ملدير جهاز األمن الوقائي      
 من قبل قيادة املنطقـة      اعتقالهمت  ) أ.ت.ي( رد يفيد بأن     استالم ٩/١٠/٢٠٠٧
ر بيـان   اصـد  بإ ٩/١٠/٢٠٠٧ بتاريخ   اهليئةقامت  ). القوة األمنية املشتركة  (
 ومنهم مقـدم    ، لقرارات القضاء  استجابةبعض املوقوفني    باإلفراج عن    طالبي

 مع وزير العدل وقائد منطقة جنني، اجتماعات بعقد اهليئةالشكوى، كما قامت 
  .١٧/١٠/٢٠٠٧، بتاريخ اإلفراج عن املواطنب وتكللت اجلهود
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 ٢٢٢ 

  : يف جمال حماكمة األشخاص أمام حمكمة خمتصة ومستقلة.١٤
  وآخرون على الشرطة) ص.م.ع(شكوى 

  
  :تفاصيل الشكوى

موقوفون يف مركز إصالح وتأهيل رام اهللا منـذ تـاريخ            وآخرون) ص.م.ع(
 قررت . بتهمة القتل، وهم عسكريون يعملون يف جهاز الشرطة        ١٣/٦/٢٠٠٥

 احملاكم العسكرية بالنظر يف قضيتهم بعد أن        اختصاصحمكمة النقض الفلسطينية    
مل يتم حتويل قـضيتهم إىل حمكمـة         .اية رام اهللا  كانت منظورة أمام حمكمة بد    

 خاص بالعسكريني،   احتجاز، كما مل يتم نقلهم إىل مركز        )العسكرية(الشرطة  
 . إجراءات فعلية للنظر واحلكم فيهاواختاذ ،األمر الذي عطل السري بالقضية

  
  :الطلب

ـ        باختاذقيام مدير عام الشرطة       ،نقض اإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرار حمكمـة ال
 واإلسراع بالنظر فيها، إضافة     ،)العسكرية(وحتويل قضيتهم إىل حمكمة الشرطة      

 . خاص بالعسكرينياحتجازإىل نقلهم إىل مركز 
  

  :متابعات اهليئة
 تنيرسـال و، ٢٤/٠٤/٢٠٠٧، بتاريخ مت توجيه رسالة لقائد الشرطة الفلسطينية     

 رد  سـتالم امت   .٠٧/٠٨/٢٠٠٧، وبتاريخ   ١٥/٠٥/٢٠٠٧تذكرييتني بتاريخ   
 بتحويـل   يؤكد فيه أنه أصدر تعليماتـه   ١١/٠٨/٢٠٠٧، بتاريخ   قائد الشرطة 

 أما  عسكرية ليحاكم أمام حمكمة الشرطة،     ال االستخباراتإىل سجن   ) ص.م.ع(
 كونه مت   ، ليحاكموا أمام احملاكم املدنية    ،البقية فقد مت إبقاءهم يف السجن املدين      

 .إاء خدمتهم العسكرية سابقاً
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 ٢٢٣ 

  : على خلفية سياسيةاالعتقاليف جمال احلد من  .١٥
  على املخابرات العامة) أ.م.م(شكوى 

  
  :تفاصيل الشكوى

 من  ،٧/٢٠٠٧من قبل جهاز املخابرات العامة يف اية شهر         ) أ.م.م (اعتقالمت  
أكد . خرلتحقيق معه حول تسليم سالح لشخص أ      مكان سكنه يف البرية، ومت ا     

 وأنه مل يعرض على القضاء أو النيابـة         ،ة سياسية  على خلفي  أعتقلاملذكور أنه   
  . أو متكينه من توكيل حمامي، ومل يسمح ألهله بالزيارة،العامة

  
  :الطلب

  .اإلفراج عنه أو عرضه على جهة قضائية خمتصة
  

  :متابعات اهليئة
 لدى املخابرات العامة يف أرحيا، فقد     احتجازهباإلضافة لزيارة املوقوف يف مكان      

 حـول   ٢٠/٨/٢٠٠٧ بتوجيه رسالة ملدير املخابرات العامة بتاريخ        ةاهليئ قامت
 جمموعة من األشخاص دون مراعاة اإلجراءات القانونيـة أو الـسماح    احتجاز

ألهلهم بزيارم مبن فيهم مقدم الشكوى املذكور، وطالبت إما اإلفراج عنهم أو  
عن املوضوع،   أي رد من مدير اجلهاز       اهليئةمل تتلق   . عرضهم على جهة قضائية   

خرين احملتجزين  ، وعدد من األشخاص اآل     مقدم الشكوى  ومت الحقاً اإلفراج عن   
  .اهليئة، مبا حيقق طلب على خلفية سياسية

  
  : يف جمال تعزيز حق املوقوف يف زيارة األهل.١٦

  على األمن الوقائي) أ.خ.م(شكوى 
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 ٢٢٤ 

  :تفاصيل الشكوى
أثناء  ،١/١٠/٢٠٠٧بتاريخ  شقيقه   اعتقالبشكوى حول   ) أ.خ.م(تقدم شقيق   

، وأنه   له أخر زميلو األمن الوقائي     من جهاز  ،تواجده على دوار املنارة برام اهللا     
، وأم مل يتمكنوا  شيئاًهو أو أي من أهله عن شقيقهعرف يمنذ ذلك التاريخ ال   

 وأبلغوهم بأنه ممنـوع مـن       ،من زيارته، حيث قاموا مبراجعة اجلهاز املذكور      
 شقيقه أن   ،ن أشخاص رفضوا ذكر أمسائهم     معلومات م  هموصلتكما و  ،الزيارة

  .التعذيبيتعرض لشىت أنواع الضرب و
  

  :الطلب
 عليه وعلى   لالطمئنان بزيارته   اهليئةمتكني األهل من زيارة شقيقه، وكذلك قيام        

  .احتجازهظروف 
  

  :متابعات اهليئة
أفاد بأنه  ،  ١٠/١٠/٢٠٠٧، بتاريخ   مت االتصال مبدير التحقيق يف األمن الوقائي      

مت االتصال بوالدة املواطن إلخبارها      و .عيد الفطر ناك توصية باإلفراج عنه قبل      ه
مل يفرج عنه   ،  ١٧/١٠/٢٠٠٧بتاريخ  و .١٠/١٠/٢٠٠٧، بتاريخ   برد الوقائي 

مت توجيه رسالة ملدير جهاز األمـن        كما   ،ومسح ألهله بزيارته ملدة عشرة دقائق     
ن مل يتم السماح بزيارتـه، ومت إبـالغ        ولك،  ٣٠/١٠/٢٠٠٧، بتاريخ   الوقائي
 اتـصاالت نتيجـة   . ٠٧/١١/٢٠٠٧ بتاريخ   ،اجلهاز من   باتصال بذلك   اهليئة

،  مـرتني  زيارة املـواطن   من    الحقاً اهليئة متكنت   ،مكثفة وعلى عدة مستويات   
 .رفقة األهلومتت ب، ٢٠/١١/٢٠٠٧ أحدمها بتاريخ

  
  :ةيف جمال تعزيز حق املوقوف يف الرعاية الصحي .١٧

  النيابة العامةعلى ) هـ.ح.ص(شكوى 
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 ٢٢٥ 

  :تفاصيل الشكوى
يعاين من مرض نفسي    ، و قوف يف مركز إصالح وتأهيل أرحيا      مو )هـ.ح.ص(

 وعصيب وحالة تشنج، إضافة إىل إصابة قدمية بعيار ناري يف الرجل اليسرى، وأن  
ه نقلاملذكور طلب  .تشفى اخلليلفر يف مسواأن عالجه يت و ،حالته الصحية صعبة  

 ليتمكن من متابعة العالج، ولكن مل يـتم         ،إىل مركز إصالح وتأهيل الظاهرية    
 مبراجعة مدير مركز إصالح     اهليئةقامت  . ة من قبل النيابة العامة     لطلب االستجابة

وتأهيل أرحيا، الذي أفاد بأنه خاطب النيابة العامة لنقل املواطن املذكور لسجن            
 لتوصية مـن    استنادا مستشفى اخلليل،     ليتمكن من متابعة عالجه يف     ،الظاهرية

العالج يف فر ااخلدمات الطبية العسكرية بنقله إىل سجن الظاهرية، وذلك لعدم تو
  .نتيجةأرحيا، ولكن دون 

  
  :الطلب

متكينه من احلصول على الرعاية الصحية بنقله إىل سجن الظاهرية باخلليل، لعدم            
لضرر الذي قد يلحق به مـن        من تفاقم ا    خوفاً ،توفر ذلك يف مستشفيات أرحيا    

  .جراء ذلك
  

  :متابعات اهليئة
الذي ، ٢٤/٠٤/٢٠٠٧، بتاريخ مت مراجعة مدير سجن أرحيا حول قضية املواطن

مت توجيه رسـالة     .نتيجةيابة لنقله للظاهرية لكن دون      مت رفع كتاب للن   أكد أنه   
اً  رد ١٤/٥/٢٠٠٧ بتاريخ   اهليئةوتلقت  ،  ١٣/٠٥/٢٠٠٧، بتاريخ   للنائب العام 

 لتمكينه من احلصول    ،إجيابياً حول الشروع بنقل ملف قضية املواطن إىل اخلليل        
، بتـاريخ   مت زيارة مركـز إصـالح وتأهيـل أرحيـا         . على الرعاية الصحية  

  . لسجن الظاهريةمقدم الشكوىمت نقل وتبني أنه ، ٢٩/٠٥/٢٠٠٧
  

  : يف جمال احلقوق املالية لألشخاص.١٨
  ليةعلى وزارة املا) ب.ي.ب(شكوى 
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 ٢٢٦ 

  :تفاصيل الشكوى
شرطة حمافظة اخلليـل، حيـث      / قام بتأجري مبىن لوزارة الداخلية    ) ب.ي.ب(

يستعمل املبىن كمخفر لشرطة الـسموع، مبوجـب عقـد إجيـار يبـدأ يف               
 مل تقم .بـدل اإلجيار السنوي هو أربعـة آالف دينـار أردين و ،١/١/٢٠٠٥

، ٢٠٠٥ بدل اإلجيار عن العام      بتأدية) الشرطة/ وزارة الداخلية (اجلهة املستأجرة   
مبراجعـة   ، حيث قام  وقد أبلغته املالية العسكرية بأن موضوعه لدى وزارة املالية        

قسم اإلجيارات يف الوزارة عدة مرات، طالباً صرف بدل اإلجيار عـن العـام              
  .، ودائما يتم إبالغه بأن امللف يف القسم كذا والقسم كذا٢٠٠٥

  
  :الطلب

 .٢٠٠٥ بدل اإلجيار عن العام اطلة، والعمل على صرفوضع حد للتأخري واملم
  

  :متابعات اهليئة
 مت توجيه رسـالة   ، كما   ٢٢/٠٨/٢٠٠٧، بتاريخ   مت توجيه رسالة لوزير املالية    

مت تلقي رد مكتوب من وحدة      . ١٢/٠٩/٢٠٠٧، بتاريخ    لوزير املالية  تذكريية
  أسباب التأخري،  ، يوضح ١٢/٩/٢٠٠٧العالقات العامة يف وزارة املالية، بتاريخ       

 .كما مت الحقا اإلسراع يف صرف مستحقات الشخص مقدم الشكوى
  

  : يف جمال احلصول على اخلدمات العامة.١٩
على بلدية البرية وبلدية بريزيت وجملس حملـي سـردا          ) م.س.س(شكوى  

  وجملس حملي أبو قش
  

  :تفاصيل الشكوى
 يفتقر إىل اإلنارة     بريزيت – رام اهللا    طريق تقدم بشكوى مفادها أن   ) م.س.س(

 طريـق، الكاملة، إضافة إىل عدم وجود ختطيطات وإشارات وعاكسات على ال         
مر الذي جيعل من الـسري  واألرصفة، األ  االجتاهاتتساعد السائقني على معرفة     
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 ٢٢٧ 

 غري آمن، ويعرض سالمة املواطنني للخطر، خـصوصاً يف فـصل            على الطريق 
 توفري متطلبات األمان     أضاف أن   كما . الضباب يف املكان   انتشارالشتاء بسبب   

 تتوزع على بلدييت بريزيت والبرية وجملسي حملي سردا وأبو قـش،          على الطريق 
وهو ما شكل صعوبة كبرية يف الوصول إىل نتائج إجيابية عند مراجعة املواطنني             

  .لتلك اجلهات
  

  :الطلب
ة الطاقة   املذكورة بالتعاون مع سلط    اهليئات احمللية تشكيل فريق عمل مشترك من      

 –من فندق بست إيسترن     (  بريزيت   -وشركة الكهرباء لتأهيل شارع رام اهللا       
، وذلك بالعمل على إنارة الشارع حفاظاً على سـالمة وأرواح           )حىت اجلامعة 
 .املواطنني

  
  :متابعات اهليئة

، ولـرئيس بلديـة     ٥/٢/٢٠٠٧مت توجيه رسائل لرئيس بلدية البرية، بتـاريخ         
، ٥/٢/٢٠٠٧، ولرئيس جملس حملي سردا، بتاريخ ٥/٢/٢٠٠٧بريزيت، بتاريخ 

 إضافة لرسـائل تذكرييـة      .٥/٢/٢٠٠٧ولرئيس جملس حملي أبو قش، بتاريخ       
مت اسـتالم رد     و ،١٢/٤/٢٠٠٧ بتاريخ بلدية البرية    باستثناءللجهات املذكورة   

  هناك مشروعاً  أن يوضح   ٢٥/٢/٢٠٠٧مكتوب من رئيس بلدية البرية، بتاريخ       
كمـا مت   .  وحيتاج األمر إىل تكاتف مجيع اجلهات للقيام باملهمة        يق،إلنارة الطر 

دت بإجناز املشروع    مع سلطة الطاقة وشركة الكهرباء واليت وع       اجتماعاتعقد  
مت تنفيذ املشروع وإنارة مجيع أجزاء الشارع       .  رام اهللا والبرية   حمافظةبالتعاون مع   

 جهـود مجيـع   فربتـضا من فندق بست إيسترن وحىت مدخل جامعة بريزيت     
  .اجلهات

  
  : يف جمال احلصول على األوراق الرمسية.٢٠

  على وزارة الصحة) ف.ع.أ(شكوى 
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 ٢٢٨ 

  :تفاصيل الشكوى
، بطلب لدى قسم التقـارير يف   ٢٠٠٧تقدمت يف بداية شهر نيسان      ) ف.ع.أ(

 للحصول على نسخة أخرى من التقرير الطيب الذي      ،يمستشفى رام اهللا احلكوم   
ويدور التقرير حول معاجلتها يف ،  ولكنها فقدته ٢١/١٢/٢٠٠٦استلمته بتاريخ   

 وقد رفض املستشفى العتداء من آخرين يف ذلك التاريخ،   املستشفى إثر تعرضها    
 قام أقـارب هلـا       معاينتها وفحصها من جديد،    منحها نسخة من التقرير طالباً    
 علمـا أن    ر، منهم والدا، ولكن دون نتيجـة،      مبراجعة املستشفى لعدة شهو   

املذكورة أكدت هلم أا تريد التقرير يف إطار إجراءات ستتقدم ا لدى النيابـة          
  . عليهااالعتداءالعامة حول التحقيق يف 

  
  :الطلب

  .احلصول على نسخة من التقرير الطيب
  

  :متابعات اهليئة
، مبا يف ذلـك     ٠٣/٠٦/٢٠٠٧، بتاريخ   مت مراجعة مستشفى رام اهللا احلكومي     

نسخة مـن   احلصول على   يب املعاجل وقسم التقارير، ومت      مدير املستشفى والطب  
  .وتزويد مقدمة الشكوى بهالتقرير الطيب 

  
  

  ٢٠٠٦متابعة اهليئة للشكاوى املدورة من العام  استمرار :خامساً
  

 ،٢٠٠٦ متابعة الشكاوى املدورة من العـام    ٢٠٠٧ خالل العام    اهليئةواصلت  
 ٢٠٠٧ خـالل العـام      هليئةا استطاعت وقد   ). شكوى ٣٤٧(والبالغ عددها   

 مـن العـدد الكلـي       %)٤٢,٧(نسبته   ما أي   ،منها)  شكوى ١٤٨(إغالق  
، وتوصلت يف العديد منها إىل نتائج مرضية، فيمـا أغلقـت        للشكاوى املدورة 

 ١٩٩( بينما ظلـت     .شكاوى أخرى نتيجة عدم تعاون اجلهات املشتكى عليها       
  .قيد املتابعة) شكوى
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 ٢٢٩ 

 للعديد من حقوق اإلنـسان      انتهاكاتورة حول   تركزت غالبية الشكاوى املد   
 االنتـهاك متابعة أي شكوى ظلت مفتوحة إذا كان         اهليئةوستواصل  وحرياته،  

يف العـام    فيها جناحـاً اهليئةومن أمثلة الشكاوى املدورة اليت حققت       . مستمراً
حول منعه من العودة ملكان عمله يف حمافظة        ) أ.ي.م(، شكوى املواطن    ٢٠٠٧
 عـدة  االنتهاك احملافظ خطياً وشفوياً حول اهليئةوالبرية، حيث خاطبت   رام اهللا   

 وإعادة املواطن إىل العمل فـوراً نظـراً ملخالفـة           االنتهاكمرات، طالبة وقف    
، اهليئـة اإلجراءات املتخذة حبقه للقانون، وقد تعاون حمافظ رام اهللا والبرية مع            

حول عدم صرف    )ع.ع.ع(املواطن   وشكوى   . بعمله لاللتحاقوأعاد املواطن   
 اهليئة من العمل يف وزارة الصحة، حيث خاطبت         استقالتهحقاته املالية بعد    مست

 عدة مرات، طالبة دفع مستحقات املواطن، وقـد         وزيري الصحة واملالية خطياً   
لـصاحل  )  شيقل ٣٥،٢٦٠(تعاونت الوزارتني يف املوضوع، ومت صرف مبلغ 

 سـنوات خدمـة   احتـساب  عدم  حول) ع.س.م(وشكوى املواطن   . املواطن
 املوضوع مع ديوان املوظفني العام ميدانياً،       اهليئةألغراض الراتب، حيث تابعت     

لصاحل املواطن، وصرف املـستحقات     )  سنوات ١٠ (احتسابوكانت النتيجة   
  .املالية عنها من تاريخ املطالبة ا

  
  

ـ          :اًسادس ام املعوقات اليت واجهت اهليئة يف متابعة الشكاوى يف الع
٢٠٠٧  

  
، وتعدد احلكومات بصورة كـبرية يف العـام         يف البيئة السياسية  كان للتغريات   

 داخلي، وتعطل اقتتال، وما شهدته مناطق السلطة الفلسطينية من أعمال   ٢٠٠٧
من العـام   يف عمل املؤسسات احلكومية، واألحداث اليت شهدها النصف الثاين          

 وإعالن رئيس   ، قطاع غزة   ومنها سيطرة محاس على مقاليد احلكم يف       ،٢٠٠٧
 واستمرار احلصار اخلانق على السلطة ،السلطة الوطنية الفلسطينية حلالة الطوارئ  

، وعلى  بشكل عاماهليئة على عمل اًواضح، أثراً   قطاع غزة  ، وخاصة يف  الوطنية
  .عمل وحدة الشكاوى بشكل خاص
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 ٢٣٠ 

ملعيقـات   من ا  اًيف متابعتها للشكاوى عدد     اهليئة يفواجهت وحدة الشكاوى    
اليت أثرت سلباً على تلك املتابعة، وهو ما شكل تأخرياً يف و، ٢٠٠٧عام الخالل 

معاجلة بعض الشكاوى أو توقف املتابعة أو إعادة املتابعة من جديد، وهو مـا              
 الواقعة على احلقـوق     االنتهاكات بعض   استمرار بصورة خطرية على     أنعكس

  : أبرز تلك املعوقاتفيما يليوواحلريات، 
  
ري رات واملؤسسات العامة، نظراً لـتغ      العديد من الوزا   ات يف سياسات  التغري .١

  .٢٠٠٧ خالل العام  خصوصاً يف ظل تعدد احلكوماتالقائمني عليها
 يف   خصوصاً  بني النيابة العامة واألجهزة األمنية املختلفة       العالقة استقرارعدم   .٢

بة العامة، ة عن النياالصادرواملذكرات ، وعدم تنفيذ األخرية للقرارات قطاع غزة 
أعاق كثرياً متابعة الشكاوى املتعلقة حبجز احلرية وعـدم إتبـاع اإلجـراءات             

  .القانونية
 إما بسبب سوء    ،تعطل عمل الوزارات واملؤسسات العامة يف بعض األحيان        .٣

إضراب العدد األكـرب مـن املـوظفني        أو بسبب   واإلقتتال  األوضاع الداخلية   
 .متصلةؤسسات املختلفة، واستمراره أليام ملوالعاملني يف الوزارات وا

حمافظات غزة، وما   خصوصاً يف   استمرار حالة االنفالت األمين اليت سادت        .٤
جنم عنها من اعتداءات على احلقوق، وازدياد عدد الضحايا مـن املـواطنني،             

ما أدى بدوره إىل إحجام املـواطن وتـردده يف          ية،  وإضعاف املؤسسات الرمس  
 أو إىل أي جهة أخرى كالشرطة أو النيابة العامة أو القضاء  ،ةللهيئتقدمي شكواه   

وذلك بسبب اخلوف أو عدم الثقة يف حصوله على نتيجة عادلة لشكواه أو عدم       
  .قد حيصل عليها لصاحله من احملاكمتنفيذ أي أحكام 

من قبل الرئيس،  وإعالن حالة الطوارئ ،أدت سيطرة محاس على قطاع غزة .٥
مـا أدى إىل     ، يف ظل انفصال تام بينهما     اهليئةامل معهما   إىل وجود جهتني تتع   

 خاصة إذا ما تعلق األمر بـشكوى        ،صعوبة متابعة الشكاوى مع هذه اجلهات     
 ، مع جهة موجـودة يف الـضفة الغربيـة         تتطلب املتابعة ملواطن قي قطاع غزة     

  .كديوان املوظفني العام ووزارة املالية وغريها من اجلهات
 األمنية عن الساحة الفلسطينية يف قطاع غزة خصوصاً       جهزة  غياب بعض األ   .٦

 العسكرية  واالستخباراتبعد سيطرة محاس، كاألمن الوقائي واملخابرات العامة        
 .قف متابعة الشكاوى الواردة عليهاوغريها، وهو ما أدى إىل تو
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 اهليئـة  قامت   ، وإعالن حالة الطوارئ   ، محاس على قطاع غزة    بعد سيطرة  .٧
ا أدى إىل وقـف      م ،ة ملواجهة هذه األحداث االستثنائية    بوضع خطة عمل طارئ   

 لفتـرة   ،عمل الوحدة يف متابعة الشكاوى املتعلقة باجلانب املدين بشكل تـام          
جل متابعة تطور األحداث والتركيز على إعداد التقـارير          من أ  ،جتاوزت الشهر 

 .دث يف مناطق السلطة الفلسطينيةاملتعلقة باالنتهاكات اليت حت
شهدت زيارات  اإلفادات وتلقي الشكاوى من احملتجزين، فقد        لغرض مساع  .٨

 ملراكز االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية يف قطاع غزة والـضفة الغربيـة             اهليئة
منـع زيـارة بعـض      ت إىل    وصلت يف بعض احلاال    ، ومماطلة ، وتأخري ،عرقلة

 وديد  ،ادنفرتجزين على إ   بااللتقاء باحمل  اهليئة وعدم السماح ملمثلي     ،احملتجزين
 . بعد خروجهم بعدم تقدمي شكاوىاحملتجزين

يف النصف الثاين مـن      اهليئة من الردود اليت تلقتها      رغم العدد الكبري نسبياً    .٩
 ال زالـت    ، وخاصة الواردة من اجلهات األمنية     ، إال أن غالبيتها   ،٢٠٠٧العام  

إجراء  إجراءات أو    ة وإنكار ما ورد يف الشكوى دون اختاذ أي        ،تتصف بالنمطية 
  . يف الشكوى حيادية وجديةأي حتقيقات

ال زالت بعض اجلهات الرمسية غري واعية بشكل كامل للدور الذي تقوم   .١٠
، األمر الذي يؤدي يف بعض األحيان إىل عدم تعاون هذه اجلهات مـع            اهليئةبه  

 يبني وحيدد دورها بـشكل يلـزم         للهيئة يف ظل غياب قانون   هذا أيضاً   ،  اهليئة
  .هاة التعاون معاجلهات الرمسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )السجون وأماكن االحتجاز متابعة الشكاوى ومراقبة أوضاع(ن دور وأنشطة اهليئة املتعلقة بتعزيز محاية حقوق اإلنسا: الباب الثالث

  
  
 

 ٢٣٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )السجون وأماكن االحتجاز متابعة الشكاوى ومراقبة أوضاع(ن دور وأنشطة اهليئة املتعلقة بتعزيز محاية حقوق اإلنسا: الباب الثالث

  
  
 

 ٢٣٣ 

  يـل الثانـالفص
 

  واالحتجازالتوقيف  مراقبة أوضاع السجون وأماكن
  االجتماعية واملراكز 

  
  

 نشاطاا وفعالياا ملراقبة أوضـاع مراكـز        ٢٠٠٧ خالل العام    اهليئةواصلت  
صـالح والتأهيـل يف     التابعة ملديرية مراكـز اإل    " السجون"اإلصالح والتأهيل   

 وتوقيف األشخاص لدى مجيع األجهزة األمنية  احتجازالشرطة، وكذلك أماكن    
يف الضفة الغربية وقطاع غزة التابعة للشرطة واملخـابرات واألمـن الوقـائي             

زارة الداخلية يف السلطة     العسكرية، وتلك اليت أصبحت تابعة لو      واالستخبارات
 وذلـك   القطاع يف منتصف العام،اس على بعد سيطرة مح  القائمة يف قطاع غزة   

 األشـخاص،   الحتجـاز للتحقق من مدى جاهزية تلك األماكن، وصالحيتها        
للتأكد من سالمة اإلجراءات القانونية، واألمـن الشخـصي للمحتجـزين،           و

 من النواحي القانونية والصحية واملعيشية والنفسية، وملراقبة        احتجازهموظروف  
  .بالسجون واملعايري الدولية الدنيا حلقوق السجناءمدى تطبيق القانون اخلاص 

  
 االجتماعيـة  ملراكز الرعايـة     ٢٠٠٧ خاصاً يف العام     اهتماماً اهليئةكما أولت   

 كاألحـداث   ،والنفسية، ودور اإليواء واحلماية للفئات الـضعيفة يف اتمـع         
ف واملسنني واألطفال والفتيات، خصوصاً تلك املراكز الرمسية التابعـة إلشـرا          

  . يف السلطة الفلسطينيةاالجتماعيةوزارة الشؤون 
  

 واملوقوفني مقارنة بالعام الـسابق،     تزايداً يف أعداد احملتجزين      ٢٠٠٧شهد العام   
 وحقـوق   االحتجـاز وقد واكبت اهليئة التطورات اليت طرأت على مراكـز          

، هـي سـيطرة     ٢٠٠٧م  احملتجزين فيها، ولعل أبرز تلك التطورات خالل العا       
 التابعة للـشرطة  سواًء   مراكز التوقيف     القائمة يف قطاع غزة على مجيع      السلطة
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لألجهـزة األمنيـة األخـرى       كسجن غزة املركزي والنظارات، وتلك التابعة     
وقوع حـاالت  باإلضافة ل، )واالستخبارات واألمن الوقائي    العامة املخابراتك(

 وقطاع غزة كما وقوفني يف بعض مراكز التوقيف يف الضفة الغربية      وفاة لبعض امل  
 يف الضفة  مراكز التوقيف سواًءواكتظاظ، ذكرنا عند احلديث عن احلق يف احلياة

يف قطاع غزة باحملتجزين على خلفية سياسية، وتزايد حاالت تعذيب           الغربية أو 
وإساءة معاملة األشخاص احملتجزين لدى مراكز التحقيق والتوقيف سواء التابعة          

األمنية يف الضفة الغربية أو التابعة للقـوة التنفيذيـة          لوزارة الداخلية ولألجهزة    
  .ووزارة الداخلية املقالة يف قطاع غزة

  
 يف هذا الفصل من التقرير نتائج مراقبتها ألوضاع السجون ومراكـز            اهليئة تبني

، واآلليات املستخدمة للتحقق مـن      االجتماعية ودور اإليواء والرعاية     االحتجاز
  .قوق احملتجزينتوفر احلماية الالزمة حل

  
  

 يف  االجتماعيـة  واملراكز   االحتجازأوضاع السجون وأماكن    : أوالً
  ٢٠٠٧العام 

  
  ":السجون" أوضاع مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية .١

 أي تغري يف عدد مراكز اإلصالح والتأهيل، وظلت         ٢٠٠٧مل يطرأ خالل العام     
 كما مل يطرأ أي      غزة، ظاهرية،رام اهللا، أرحيا، نابلس، جنني، ال     : ستة مراكز هي  

تعديل على النظام القانوين اخلاص ا، فهذه املراكز حتـتكم لقـانون مراكـز              
  . وتعديالته١٩٩٨اإلصالح والتأهيل الفلسطيين لسنة 

  
 تطوراً على صعيد تبعية السجون، فبينما ظلت الـسجون يف     ٢٠٠٧شهد العام   

 يف  راكـز اإلصـالح والتأهيـل     الضفة الغربية ختضع إلشراف املديرية العامة مل      
الـسلطة  ، أصبح سجن غزة املركزي خاضعاً لتبعية وزارة الداخلية يف           الشرطة

شهد هذا الـسجن    قد   و .القائمة يف قطاع غزة، وخيضع إلشراف الشرطة فيها       
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بعد سيطرة محاس على قطاع غزة مغادرة مجيع الرتالء احملكـومني واملوقـوفني       
 السـتهداف  سجيناً، نظراً ٥٠٠ ما يزيد عن  امالبالغ عددهم يف حزيران من الع     

ويف وقت الحق بعد سيطرة حركة . هذا السجن يف الرتاع املسلح يف تلك الفترة   
محاس على القطاع، مت توجيه إعالن إىل السجناء عرب فضائية األقصى لتـسليم             

 خصوصاً ممن كانوا خيـشون    ،أنفسهم يف سجن غزة املركزي، وقام عدد منهم       
 بتسليم أنفسهم، وقامت القوة التنفيذية ومسلحي محاس ،يف اخلارجعلى حيام   

  .بإعادة البعض اآلخر منهم للسجن، يف حني ال يزال العدد األكرب خارجاً
  

 ال تزال مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية تفتقر ،على صعيد توفر اإلمكانيات 
 وتعرض على مدى ، فالعديد منها قدمي، مراكز إصالح وتأهيل   اعتبارهاملقومات  
 األقصى للتدمري الكلي أو  انتفاضة خالل   خصوصاً اإلسرائيلي،   االحتاللسنوات  

ون جديـدة مبخططـات     ، دون أن يعاد بناء سـج      االحتاللقوات  اجلزئي من   
 من  ٢٠٠٦ مت تدمري سجن أرحيا يف العام        ، على سبيل املثال   .ومواصفات حديثة 

 السجن القائم يف أرحيا مشتركاً مع     وظل ، ومل يعاد بناءه   ،االحتاللقبل سلطات   
كما ال تزال امليزانيات اخلاصة مبراكـز       . مركز توقيف وحتقيق املخابرات العامة    

معظم تلـك   كما أن   .  تلك املراكز  الحتياجاتاإلصالح والتأهيل قليلة بالنظر     
، مبـا   فيهـا املراكز حباجة إىل إعادة ترميم ألغراض توفري وتعزيز احلماية األمنية   

 للمراقبة  تزويد املراكز بشبكة من الكامريات    و بناء أبراج مراقبة وأسوار،      يشمل
أجهزة للكشف عن املعادن للمحافظة على األمـن الـداخلي          و،  ومحاية الرتالء 

 كما مل يتم تـوفري      دفاع املالئمة واحملددة بالقانون،   للمركز بوسائل احلماية وال   
كز التأهيل واإلصالح مبا    ورش تدريب وتشغيل نظرية وعملية جديدة داخل مرا       

  .ينسجم مع القانون
  

على صعيد تفعيل املراقبة واإلشراف على مراكز اإلصالح من النيابـة العامـة             
 فقد ظلت تلـك  حملافظ حسب ما ينص عليه القانون، والقضاء ووزارة العدل وا   

 ال تقوم بدورها للتحقق من تطبيق ٢٠٠٧ النيابة العامة يف العام  باستثناءاجلهات  
ظرون احملاكمة  تن بصورة غري قانونية أو موقوفني ي      لقوانني وعدم وجود موقوفني   ا
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من فترات طويلة، فيما ال زال دور النيابة حباجة ملزيد مـن التفعيـل يف هـذا                
  .اجلانب

  
 على صعيد اجلوانب الصحية واالجتماعية واملعيشية للرتالء واملوقوفني، فتتفاوت        

 ، من حيث السعة    سواءً ،الئمتها وجاهزيتها ممراكز اإلصالح والتأهيل يف مدى      
تعاين و.  للرتالء فيها  االحتياجاتأو من حيث طواقم اإلشراف عليها، أو توفري         

بعض املراكز من ضيق املساحة وسوء التهوية واكتظاظ الرتالء، كمـا ال يـتم            
وعلى املستوى الطيب ال توجـد   . الفصل بني الرتالء املوقوفني والرتالء احملكومني     

، لكن هناك زيـارات     للفحص الطيب يف بعض املراكز    ادات أو أماكن جمهزة     عي
، ولكن هذه الزيارات ال دورية يقوم ا أطباء اخلدمات الطبية العسكرية للمراكز

يوجـد يف   أيضاً  .  الرتالء من العناية الطبية    احتياجاتتليب يف كثري من األحيان      
انونياً عدم استقباهلم داخـل     بعض املراكز بعض الرتالء األحداث ممن يتوجب ق       

، حيث نظـراً لعـدم    تلك املراكز، وإمنا إحالتهم إىل أماكن احتجاز خاصة م        
. تم إيداعهم يف الـسجون    حداث يف خمتلف احملافظات ي    وجود دور خاصة باأل   

 توقيف بعض األشخاص يف مراكز إصالح وتأهيل تبعـد           جيري أحياناً  كذلك
 مما خيلق نوع مـن التبـاطؤ يف         ، يف قضاياهم  مكانياً عن مقر احملكمة اليت تنظر     

ة نقل املوقوفني من حمافظـة       خصوصاً يف ظل صعوب    ،متابعة ملفام أمام احملاكم   
 والنفسي  االجتماعي الرتالء يف بعض املراكز يفتقرون لإلرشاد        أن كما   ألخرى،

  .لعدم توفر كادر متخصص لذلك
  

  اللوائح التنفيذية الالزمـة    ٢٠٠٧مل تصدر خالل العام      ،وعلى الصعيد القانوين  
، مبا يف ذلك توفري لوائح خاصة تنظم اإلجازات لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل

 ألسس  اًللرتالء واإلفراج يف ثلثي املدة، وحتديد من تنطبق عليه هذه املعايري وفق           
كما مل يتم العمل على مراجعة قانون اإلجراءات        . تراعي املساواة وعدم التمييز   

ية لوضع الضوابط الالزمة للحد من تأخري حماكمة املوقـوفني يف مراكـز            اجلزائ
  .اإلصالح ضمن إطار العدالة
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 وتنسيق وتعاون متواصل مع اإلدارة العامـة        ،ال تزال هناك حاجة ملساندة أكرب     
 للنهوض  ،اجلهات الرمسية املختصة  ، خصوصاً من قبل     ملراكز اإلصالح والتأهيل  

كاملية يف العمل مبا يضمن توفري محاية أكرب حلقوق         بأوضاع السجون لتحقيق الت   
 وزارات الداخليـة     وخصوصاً ، جهود احلكومة  تضافرالرتالء، وهو ما يتطلب     

 والعدل واجلهات القضائية كمجلـس القـضاء        االجتماعيةوالصحة والشؤون   
األعلى والنيابة العامة، باإلضافة للخدمات الطبية العـسكرية كـل حـسب            

  .اختصاصه
  

إىل أن جمموع من دخلوا السجون اخلمسة يف الضفة الغربية خالل العـام             يشار  
 ٢٥٤٢( إلحصائيات املديرية العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل بلغ         ، وفقاً ٢٠٠٧
، ) نـزيالً  ٩٩( جرائم القتل بلغ     ارتكاب، وأن عدد الرتالء على خلفية       )شخصاً
ني بالشروع بالقتل بلغ    حمكومني فقط، كما أن عدد الرتالء من املتهم       ) ٦(منهم  

  ).  نزيال١١٢ً(
  

 ملراكز اإلصالح   اهليئة مل يتم تسجيل أي عوائق أمام زيارة         ٢٠٠٧خالل العام   
، ويتم الترتيب للزيارات مع املديرية العامـة ملراكـز          يف الضفة الغربية  والتأهيل  

اإلصالح والتأهيل، اليت بدورها تقوم بتقدمي مجيع التسهيالت الالزمـة لكـل            
، ومعاجلة بعض طلبات اهليئةرة، كما يتم الرد على استفسارات ومالحظات        زيا

 ميدانياً بعد كل زيارة أو من خالل        االحتجازوشكاوى الرتالء املتعلقة بظروف     
 املركزي   لسجن غزة  استمرت كما أن زيارات اهليئة الدورية       .املكاتبات اخلطية 

  . دون عوائق٢٠٠٧طيلة العام 
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 ٢٣٨ 

أوضاع الرتالء يف مراكز اإلصالح والتأهيل حسب أخر زيارة         فيما يلي جدول ب   
  .٢٠٠٧ لتلك املراكز يف شهر كانون أول من العام اهليئةمتت من قبل 

  
عدد الرتالء  سم املركزإ

  الكلي
شهر 

١٢/٢٠٠٧ 

عدد 
 احملكومني

عدد 
 املوقوفني

عدد النساء 
 املوقوفات
 من بينهم

عدد 
 األحداث
 من بينهم

مركز إصالح 
  رام اهللاوتأهيل

٢ ٢ ١٩٥ ٢٣ ٢١٨ 

مركز إصالح 
 وتأهيل أرحيا

٠ ٠ ٣٦ ٤ ٤٠ 

مركز إصالح 
  وتأهيل نابلس

٥ ٥ ١١٢ ١٥ ١٢٧ 

مركز إصالح 
 وتأهيل جنني

٨ ٠ ٥٥ ٦ ٦١ 

مركز إصالح 
 وتأهيل الظاهرية

٠ ٠ ٩٥ ٢١ ١١٦ 

مركز إصالح 
 وتأهيل غزة

١٣ ٢ ٢١٥ ١٦  ٢٣١ 

  
تابعة لألجهزة األمنيـة يف الـضفة        ال واالحتجاز أوضاع مراكز التوقيف     .٢

  :الغربية
  :نظارات الشرطة

يف فيها التحفظ علـى األشـخاص       يبلغ عدد نظارات الشرطة الفاعلة اليت يتم        
 ١٢ ( حوايل ٢٠٠٧ واليت زارا اهليئة خالل عام       حمافظات ومدن الضفة الغربية   
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 ٢٣٩ 

شـرطة   مبا فيهـا نظـارة       ، وهي تتبع مباشرة إلدارة الشرطة املدنية      .١١)نظارة
 احتجازيم القانوين الذي حيكم للتنظتفتقر النظارات   .  يف رام اهللا   ضواحي القدس 
 أا تنقسم ، من زياراا الدورية لتلك النظاراتللهيئةقد تبني و. األشخاص فيها

 األشخاص بصورة مؤقتة ضمن الـصالحية       الحتجازستخدم  نوع ي : إىل نوعني 
 وأحيانا يتم جتاوز هذه ، ساعة٢٤ة   ملد األشخاصظ على   املعطاة للشرطة بالتحف  

 الحتجـاز ستخدم   ونوع أخر ي    بصورة خمالفة للقانون،   املدة يف بعض النظارات   
 ولفترات طويلـة دون أن ختـضع لقـانون تنظـيم          ،األشخاص بصورة دائمة  

ال بأحكام القانون، ومن أمثلـة      السجون، ما جيعل توقيف األشخاص فيها إخال      
نظارة دار  "بيت حلمحمافظات طولكرم وقلقيلية و يف  شرطة  النظارات  هذا النوع   

  ."آمر
  

 ، مل تعمل اإلدارة العامة للشرطة على إنشاء نظارات حديثة         ٢٠٠٧خالل العام   
تفتقر معظم النظارات ملباين الئقـة،      ع النظارات القائمة، حيث     أو تطوير أوضا  

نوافـذ  فمعظم النظارات يعاين من سوء التهوية والرطوبة والضيق واخللو من ال          
من عدم وجود أغطية    ومن نقص مواد التنظيف الالزمة، ومن سوء اإلضاءة، و        

 بلغ ، أحياناً، على سبيل املثالاالكتظاظيعاين بعضها من    كما  . وفرشات مالئمة 
 ٢٧/١٢/٢٠٠٧عدد احملتجزين يف نظارة شرطة قلقيلية أثناء زيارـا بتـاريخ            

 الصحية تفتقر نظارات الشرطة  ومن الناحية . حمكومني) ٤( منهم   ،) حمتجزاً ٦٩(
لوجود نظام أو إجراءات موحدة تنظم اجلانب الصحي، ففي بعض النظـارات            

 يعترب عرض املتهم قبل توقيفه على الطبيب شرطاً لتوقيفه، بينما يف نظارات             مثالً
أخرى ال يعرض املوقوف على الطبيب إال يف حالة تعرضه ملـشكلة صـحية،              

كما ال يوجد يف النظارات نظام      . دوية والعالجات باإلضافة لعدم توفر بعض األ    
طبيـب  ل واملتبع هو نقـل املوقـوف     العيادات الطبية أو حىت الطبيب املناوب،       

                                                
 واملدن األخرى نظارات، لكنـها غـري خمصـصة لتوقيـف            يوجد يف مراكز الشرطة املنتشرة يف البلدات       ١١

األشخاص، كما يوجد نظارات يف مباىن احملاكم خمصصة حلفظ األشخاص بعد نقلهم للمحكمة ملتابعة اإلجراءات 
  .القضائية
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 ٢٤٠ 

 وعلى الرغم مـن أن      ، ملعاينته إذا تطلب األمر ذلك     اخلدمات الطبية العسكرية  
النظارات ال ختضع لقانون السجون، فإن تفقدها للتحقق من سالمة اإلجراءات           

انونية فيها من القضاء والنيابة العامة ووزاريت الداخلية والعدل تكاد تكون غري الق
  .موجودة

  
 يف  ٢٠٠٧ يف العـام     اهليئـة فيما يلي قائمة بأهم النظارات الشرطة اليت زارا         
  :الضفة الغربية، وطبيعة توقيف األشخاص فيها

  
 )دائم أو مؤقت( طبيعة التوقيف فيها احملافظة سم النظارةإ

 دائم بصورة خمالفة للقانون طولكرم نظارة شرطة طولكرم

 دائم بصورة خمالفة للقانون قلقيلية نظارة شرطة قلقيلية

 دائم بصورة خمالفة للقانون بيت حلم نظارة شرطة دار آمر

مؤقت، وأحيانا دائم بصورة خمالفة للقـانون خـصوصاً          أرحيا نظارة شرطة أرحيا
 بالنسبة لألحداث

 ساعة مبا خيالف    ٢٤مؤقت، وأحياناً يتجاوز التوقيف فيها       رام اهللا والبرية ة رام اهللانظارة شرط
 القانون

نظارة شرطة ضواحي 
 القدس

 ساعة مبا خيالف    ٢٤مؤقت، وأحياناً يتجاوز التوقيف فيها       رام اهللا والبرية
 القانون

اعة مبا خيالف    س ٢٤مؤقت، وأحياناً يتجاوز التوقيف فيها       اخلليل نظارة شرطة اخلليل
 القانون

 ساعة خصوصاً   ٢٤مؤقت، وأحياناً يتجاوز التوقيف فيها       دورا نظارة شرطة دورا
 بالنسبة لألحداث والنساء مبا خيالف القانون

 ساعة مبا خيالف    ٢٤مؤقت، وأحياناً يتجاوز التوقيف فيها       نابلس نظارة شرطة نابلس
 القانون

 ساعة مبا خيالف    ٢٤ناً يتجاوز التوقيف فيها     مؤقت، وأحيا  سلفيت نظارة شرطة سلفيت
 القانون

  ساعة مبا يتفق مع القانون٢٤مؤقت، ال يتجاوز  جنني نظارة شرطة جنني

  ساعة مبا يتفق مع القانون٢٤مؤقت، ال يتجاوز  طوباس نظارة شرطة طوباس
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 ٢٤١ 

  :مراكز حتقيق وتوقيف األمن الوقائي
  الوقائي يف الضفة الغربية    عة جلهاز األمن  يبلغ عدد مراكز التوقيف والتحقيق التاب     

 وتضم هذه املراكز    .١٢ )اكزمر ٩(حوايل   ٢٠٠٧واليت زارا اهليئة خالل العام      
كما .  كما هو احلال يف مركز اخلليل      ،فرديةغرف للمحتجزين وبعضها زنازين     

 كما هو احلال يف سلفيت، ،بعضها يتكون من غرفة واحدة داخل مقر اجلهازأن 
يستخدم للتوقيف الدائم كما هو احلال يف مركز بيتونيا، وبعضها األخر وبعضها  

بعد النصف  .  كما هو احلال يف مركز أرحيا       بصورة مؤقتة  يتم أحيانا التوقيف فيه   
ق األمن الوقائي يف     توقيف وحتقي  يكز مر استحداث، مت   ٢٠٠٧الثاين من العام    

  .نابلسجنني، واجلنيد يف 
  

 يوضح أحكـام وقواعـد    للتنظيم القانوين الذي    كز  تلك املرا تفتقر  بوجه عام   
 خصوصاً النصف الثاين    ،٢٠٠٧واملالحظ يف العام    . ١٣ توقيف األشخاص فيها  

 واضح يف عدد احملتجزين يف تلك املراكز بصورة كبرية، خـصوصاً            ازدياد ،منه
احملتجزين على خلفية سياسية، ودون مراعاة اإلجراءات القانونية، حيث شهدت      

 األشخاص لفترات طويلة، ودون عرض على النيابة العامة         احتجازاكز  تلك املر 
أو القضاء، حىت أن بعض األشخاص احملتجزين مل يقابلوا وكيل النيابة وال مـرة       

كما حصلت مماطالت يف اإلفراج عن بعض احملتجزين        . واحدة منذ احتجازهم  
جه احملتجزون  بعد حصوهلم على أوامر اإلفراج صادرة عن احملاكم املختصة، ووا         

 باألهل، وبالعامل اخلارجي، حيث منع األهل يف كثري من          االتصالصعوبات يف   
  .األحيان من زيارة أبناءهم دون مربر ولفترات طويلة

  

                                                
نابلس، سلفيت، قلقيلية، طـولكرم،     /رام اهللا، وأرحيا، وجنني، اجلنيد    /بيتونيا: توجد تلك املراكز يف كل من      ١٢
 . حلم، اخلليلبيت

حيدد الوزير املختص   ( بشأن األمن الوقائي على      ٢٠٠٧لسنة  ) ١١(من القرار بقانون رقم     ) ٩(تنص املادة    ١٣
مراكز التوقيف الثابتة لإلدارة العامة لألمن الوقائي بالتنسيق مع املدير العام، ويعلم وزير العدل والنائب العام                

 ). تلك املراكز مراكز قانونية للتوقيفحبالتها وبأي تغيري يطرأ بشأا، وتعترب
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 ٢٤٢ 

 أي إشكاليات يف زيارة مراكز ٢٠٠٧ يف النصف األول من العام اهليئةمل تواجه 
من ة، إال أن النصف الثاين      ألمن الوقائي يف الضفة الغربي    ااالحتجاز التابعة جلهاز    

بعد إعالن  وذلك   ، وآليات الترتيب للزيارات   شهد تغرياً يف سياسة اجلهاز    العام  
، وإعاقـة زيـارة     اهليئة ذريعة لوضع العقبات أمام      اختذتحالة الطوارئ اليت    

  .يف تلك املراكز على خلفية سياسيةاحملتجزين 
  

  :مراكز حتقيق وتوقيف املخابرات العامة
د مراكز التوقيف والتحقيق التابعة جلهاز املخابرات العامـة يف الـضفة          يبلغ عد 
 وتضم هذه   ،١٤)  مراكز ٩(حوايل  ٢٠٠٧واليت زارا اهليئة خالل العام      الغربية  

عاين بعضها من سوء التهوية وي، املراكز غرف للمحتجزين وبعضها زنازين فردية
،  احلرارة صيفاً  فاعارتواإلضاءة وعدم وجود وسائل تكييف للتخفيف من حدة         

وقد لوحظ أن عدداً مـن تلـك        . إضافة لعدم وجود عيادات طبية جمهزة فيها      
  رام اهللا   خصوصاً مراكز  ٢٠٠٧بعد النصف الثاين من العام       استحداثه مت   املراكز

  . ، وجنني، وطوباس، واجلنيد يف نابلس"اإلرسال"
  

ها وحيكـم توقيـف     بوجه عام تفتقر تلك املراكز للتنظيم القانوين الذي حيكم        
 ازدياد ،منه  خصوصاً النصف الثاين   ٢٠٠٧واملالحظ يف العام    . األشخاص فيها 

واضح يف عدد احملتجزين يف تلك املراكز بصورة كبرية، خصوصاً احملتجزين على         
 حيث شهدت تلك املراكـز  ودون مراعاة اإلجراءات القانونية،   خلفية سياسية،   

 االتـصال ه احملتجزون صـعوبات يف       وواج ت طويلة،  األشخاص لفترا  احتجاز
باألهل، وبالعامل اخلارجي، حيث منع األهل يف كثري من األحيان مـن زيـارة              

  .أبناءهم دون مربر ولفترات طويلة
 

                                                
نابلس، سلفيت، قلقيلية، بيت حلـم،  /رام اهللا، وأرحيا، جنني، طوباس، اجلنيد  : توجد تلك املراكز يف كل من      ١٤

 .اخلليل
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 ٢٤٣ 

 إشكاليات يف زيارة مراكز ة أي٢٠٠٧ يف النصف األول من العام     اهليئةمل تواجه   
مـن  ال أن النصف الثاين      يف الضفة الغربية، إ    تجاز التابعة جلهاز املخابرات   االح

 ذريعـة  اختذتشهد تغرياً يف سياسة اجلهاز بعد إعالن حالة الطوارئ اليت           العام  
، وإعاقة زيارة احملتجزين يف تلك املراكز على خلفيـة          اهليئةلوضع العقبات أمام    

  .سياسية
  

  : العسكرية والسجون العسكريةاالستخباراتمراكز توقيف 
 لالستخبارات من مراكز التوقيف التابعة      ية عدد د يف حمافظات الضفة الغرب    يوج

نني، وبيت حلم، واخلليل، واجلنيد يف      العسكرية يف كل من أرحيا، ورام اهللا، وج       
ومت .  العـسكريني  الحتجـاز وهـي خمصـصة     . نابلس، وسلفيت، وطولكرم  

/  وهي مراكز أرحيا، وجنني، واجلنيد     ٢٠٠٧ العديد منها خالل العام      استحداث
 تلك املراكز للتنظيم القانوين احلديث الذي حيكمهـا وحيكـم           وتفتقر. نابلس

 األشخاص  احتجاز وقد شهدت تلك املراكز تزايداً يف        .توقيف األشخاص فيها  
، حيث مت توقيف األشخاص لفتـرات       ٢٠٠٧فيها بعد النصف الثاين من العام       

  بعض األشخاص املدنيني علـى     احتجاز، ومت    خالفاً لإلجراءات القانونية   طويلة
 . تلك املراكز، ومت تقييد زيارات األهل أحياناً       الختصاصخلفية سياسية خالفاً    

 ونقص اخلدمات الـضرورية     ، الشديد االكتظاظتعاين بعض تلك املراكز من      و
 ومن سوء التهوية كما هو احلال بالنسبة ملركز توقيـف           ،كاحلمامات املالئمة 

  . العسكرية يف رام اهللاالستخبارات
  

حمافظات الضفة الغربية عدداً مـن الـسجون العـسكرية    عض بكما يوجد يف  
املخصصة للعسكريني، كالسجن العسكري يف اخلليل، والسجن العـسكري يف    

 وأعيد إغالقه يف اية ٢٠٠٧ من العام ٦ يف بداية شهر     استحداثهجنني الذي مت    
وهناك بعض السجون العسكرية اليت مل يعـاد بناءهـا بعـد أن           . ١٥ العام ذاته 

                                                
 ١٢/٢٠٠٧خصص هذا السجن للعسكريني واملعتقلني على خلفية سياسية، وقد مت إغالقه يف بداية شـهر                ١٥

ىن مقاطعة جنني، ومت نقل احملتجزين فيه إىل مركز االستخبارات العـسكرية، وبـسبب              بعد البدء يف إعمار مب    
االكتظاظ واخلالف على الصالحيات مت توزيع احملتجزين على مراكز توقيـف األجهـزة األمنيـة األخـرى                 

 .كاملخابرات والوقائي
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 ٢٤٤ 

 كما هو احلال بالنـسبة  ، اإلسرائيلياالحتاللضت للتدمري من قبل سلطات   تعر
بوجه عـام ال    . ٢٠٠٦ والذي مت تدمريه يف العام       ،للسجن العسكري يف أرحيا   

توجد يف الضفة الغربية سجون عسكرية جمهزة وفق مواصفات ومتطلبات فنيـة   
 القانوين احلديث    من غياب التنظيم   وإدارية وقانونية، وما هو موجود منها يعاين      

الذي حيكمها وحيكم وضع األشخاص فيها، وكذلك من عدم وضوح اجلهات           
على صـعيد املبـاين     كما تعاين من عدم اجلاهزية      . املرجعية اليت تشرف عليها   

تدين اخلـدمات الـضرورية     من  واملالئمة وتوفر الظروف املعيشية والصحية،      
يقع يف مبىن مـستأجر      اخلليل   على سبيل املثال فالسجن العسكري يف     فالالزمة،  
 من غرفتني ضيقتني فقط، تنعدم فيهما التهوية واإلضـاءة           السجن يتكون ،قدمي

  .رفة محام غري مالئمالطبيعية، ويوجد يف كل غ
  
 والتوقيف يف قطاع غزة بعد منتـصف العـام          االحتجاز أوضاع مراكز    .٣

٢٠٠٧  
حداث الدامية اليت    حالة من الفوضى بعد األ     واالحتجازسادت مراكز التوقيف    

 وتـأثرت مراكـز التوقيـف       .٢٠٠٧ شهدها قطاع غزة يف منتصف حزيران     
مقار بصورة مباشرة بعد أن مت السيطرة على        التابعة لألجهزة األمنية     واالحتجاز

حيـث  .  حلركة محاس والقـوة التنفيذيـة      سلحاجلناح امل  من قبل    تلك املراكز 
 اجلناح و القوة التنفيذية من قبل   ة  يف البداي ر  خضعت تلك املراكز إلشراف مباش    

افظات  البالغ عددها يف احمل    ،، مبا يف ذلك نظارات الشرطة      حلركة محاس  املسلح
خابرات ، وامليف األمن الوقائيكز حتقيق وتوقمراكذلك ، و) نظارة١٣(املختلفة 
، باإلضافة لسجن غـزة     ن العسكري ، والسج  العسكرية واالستخباراتالعامة،  

  ".إصالحية األحداث "االجتماعيةة ، ودار الربيع للرعاي"املدين"املركزي 
  

 واحتجـاز  جرت عمليات توقيف     ١٤/٦/٢٠٠٧ويف إطار حالة الفوضى بعد      
، ومراكز أخرى مل يعلن املذكورة أعالهوالسجون لألشخاص يف مراكز التوقيف 

يها من خالل إفادات للمحتجزين بعد اإلفـراج عنـهم أو           مت التعرف عل  عنها  
، ودون عرض علـى اجلهـات       وذلك دون إتباع اإلجراءات القانونية    ،  ذويهم
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 ٢٤٥ 

 فقد قامت القـوة التنفيذيـة       .القضائية، ودون أن يتم السماح لألهل بالزيارة      
جهزة  ملئات األشخاص من بينهم أفراد أ      اعتقالبعمليات    حلماس املسلحاجلناح  و

تلـك   وكان من أبـرز      ،١٦ يف مراكز توقيف حتت سيطرا       واحتجازهم أمنية
، ومركز  )وهو مراكز توقيف سابق للوقائي ومت تغيري إمسه       (املراكز مركز حطني    

  .)وهو مركز توقيف سابق للمخابرات(املشتل 
  

 على السلطة القائمة يف قطاع غزة    إلعالن عن مصادقة     مت ا  ٢٠٠٧ شهر أب يف  
 والشرطة النسائية،   ،"البحرية  "  وشرطة الساحل    ،تشكيل جهاز األمن الداخلي   

الـسلطة   أعلنت وزارة الداخليـة يف       ٢٠٠٧يف أكتوبر    و . مزاولة عملها  وعن
 ، عن دمج أفراد القوة التنفيذية جبهاز الشرطة الفلـسطينية         القائمة يف قطاع غزة   

 للشرطةشرطة، ومت تعيني مدير عام وتوزيعهم على اإلدارات املعتمدة يف جهاز ال    
زارة تتكـون مـن جهـاز       وعليه أصبحت القوى األمنية التابعة للو      ونائب له، 
جهاز الدفاع وجهاز أمن ومحاية الشخصيات، ودائرة األمن الداخلي، والشرطة، 

مرجعيته رئـيس الـوزراء ووزيـر       وجهاز األمن الوطين، وهذا األخري      املدين،  
 ، السجن العـسكري   ، ويندرج حتت إشرافه    يف السلطة القائمة يف غزة     الداخلية

 حيـث   . والعيادات الطبية العسكرية   ،ية واملقرات العسكر  ،والقضاء العسكري 
 ومراكـز    سجن غزة املركـزي،     صالحية الشرطة يف اإلشراف على     احنصرت

حمافظـات  التوقيف التابعة للشرطة يف النظارات املوجودة يف مركز الشرطة يف           
 ويتم  ،ز املشتل تابعاً إلشراف جهاز األمن الداخلي      بينما أصبح مرك  . قطاع غزة 

 دون إتبـاع لألصـول      لى خلفية أمنية أو سياسـية،     توقيف األشخاص فيه ع   
  . سابقاً األشخاص يف مركز حطني املذكوراحتجاز، ومت التوقف عن القانونية

  

                                                
االعتقاالت اليت تتم من قبل     قبل تسمية جهاز األمن الداخلي من قبل السلطة القائمة يف قطاع غزة، كانت               ١٦

اجلناح املسلح حلركة محاس، تتم ذه الصفة وبناءاً على أوامر ومذكرات حتمل هذه الـصفة مـضافاً إليهـا                   
 ".االستخبارات العسكرية"
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 ٢٤٦ 

 مجيع ع غزة من قبل محاس إىل خروج ومغادرةلقد أدت حالة السيطرة على قطا 
ومـن بينـهم    املوقوفني واحملتجزين من السجون ومراكز التوقيف والنظارات،        

بتهم خطرية، على سبيل املثال فقد خرج من السجن العـسكري يف            حمكومني  
  .) سجينا٤٠ً(غزة ما يقارب 

  
، فقد   لألحداث "اإلصالحية  " ؤسسة الربيع للرعاية االجتماعية     أما فيما يتعلق مب   

، والحقاً مت إخالء سـبيل  االقتتالشهدت هروباً لبعض األحداث أثناء عمليات      
 ومل يتم إيداع أي حدث فيها نظراً خلطـورة          ،مجيع األحداث املوجودين فيها   

بعد ذلك وخالل الشهور األوىل بعد سيطرة محاس، مت إيداع  .األوضاع السائدة 
  دون الفصل بينـهم    ، ومراكز توقيف أخرى   ،األحداث يف سجن غزة املركزي    

إعادة العمل على إيداع     مت   ٢٠٠٧ويف اية شهر أيلول من العام        ،وبني البالغني 
 احتجـاز املوجودين يف أماكن     ونقل مجيع الرتالء     ، مؤسسة الربيع  األحداث يف 

  .من األحداث إليهاخمتلفة 
  

 اليت أصبحت حتت     والتوقيف االحتجاز صعوبات يف زيارة مراكز      اهليئةواجهت  
 يف الـشهور   خـصوصاً ،سيطرة السلطة القائمة يف قطاع غزة وأجهزا األمنية 

 متكنت بعد ذلك من زيـارة       ولكنها،  بعد سيطرة محاس على قطاع غزة      األوىل
  . بصورة دورية والتوقيفاالحتجازمراكز 

  
  : ودور اإليواءاالجتماعية أوضاع بعض مراكز الرعاية .٤
  

  :مركز دار رعاية الفتيات يف بيت حلم
تعترب دار رعاية الفتيات املوجودة يف حمافظة بيت حلم املكان الوحيد لتوقيـف              

يف الـضفة   ) ١٨دون سـن    ( األحداث اجلاحنات    وإيواء الرتيالت من الفتيات   
الغربية، حيث يتم حتويل الرتيالت للدار من مجيع احملافظات يف الضفة الغربيـة،           

ليس هناك إجـراءات قانونيـة      . االجتماعيةويشرف على الدار وزارة الشؤون      
واضحة حتدد آلية معينة لدخول الفتيات إىل الدار، كما ال يوجد تـصنيف أو              
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 ٢٤٧ 

 الامهن الفتيات املوقوفات    :يوجد يف الدار نوعني من الفتيات     . التفصل للرتي 
 جرائم معينة، والفتيات املوجـودات بغـرض الرعايـة واحلمايـة            بارتكاب
 الذي يتناىف مع اهلدف األساسي      ،وهو ما يؤدي إىل نوع من اخللط      . االجتماعية

 مـن   واليت يفترض أن ختتص بفئة األحـداث اجلـاحنني         ،من وجود هذه الدار   
  .الفتيات

  
فتيات موقوفـات   ) ١٠(فتاة، من بينهن    ) ٣٠ (الدار دخل   ٢٠٠٧عام  ال خالل
وقـد  .  بغرض الرعاية واحلماية فقط    اجتماعيةلى قضايا جنائية، والبقية قضايا      ع

 أن الدار تعاين مـن نقـص األدويـة          ، أثناء زيارا للدار   اهليئةالحظت باحثة   
 عالج األسنان، كمـا ال يـتم تـوفري      خصوصاً فيما يتعلق خبدمات    ،العالجية

مة بسبب عدم قيام    مواد التنظيف بصورة منتظ   واالحتياجات اليومية من الطعام     
تسديد ديون املورد، وبالتايل كان يعتمد توفري هذه االحتياجـات          وزارة املالية ب  

 تعاين الدار من عدم وجود أيضاً. على مديرة الشؤون االجتماعية بدافع شخصي  
ة باملستوى املطلوب، إذ يوجد فقط حارس ليلي، وشرطي مناوب غري           محاية أمني 

، حيـث   مسلح، ويرتدي زى مدين، وأبواب الدار مفتوحة، وال تغلق إال ليالً          
  . أكثر من مخسة حاالت هروب من الدار٢٠٠٧سجلت خالل العام 

  
  :يف رام اهللا" األحداث "االجتماعيةمركز دار األمل للمالحظة والرعاية 

ار األمل املوجودة يف حمافظة رام اهللا والبرية املكـان الوحيـد لتوقيـف              تعترب د 
األحداث اجلاحنني من الذكور يف الضفة الغربية، حيث يتم حتويل الرتالء مـن             
مجيع حمافظات الضفة الغربية إليها، وتـشرف علـى الـدار وزارة الـشؤون              

ينقـسمون إىل   يوجد يف هذه الدار فئة األحداث اجلاحنني الـذين          . االجتماعية
 طريـق   موقوفني وحمكومني، وهؤالء دخلوا الدار إما عن طريق احملكمة أو عن          

 كما يوجد يف الدار فئة املشردين الذين يـدخلون          .النيابة أو عن طريق الشرطة    
 يـدخلون  نالدار عن طريق مراقب السلوك، وبعض احلاالت االجتماعية الـذي  

تعاين الـدار مـن   . اية الطفولةالدار إما عن طريق مراقب السلوك أو مرشد مح        
هناك فصل جزئي يف ساعات النوم      وإشكالية يف فصل املوقوفني عن احملكومني،       
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 ٢٤٨ 

 ذوي التهم يف القضايا اجلنائية عن ذوي التـهم بقـضايا اجلـنح              ما بني فقط  
  . لوحدهماالجتماعيةالبسيطة، كما يفصل املشردين واحلاالت 

  
) ١(موقـوف، و  ) ٢٠٠(، بينهم   حدثاً) ٢٠١( دخل الدار    ٢٠٠٧عام   خالل
تعاين الدار من عدم وجود عيادة جمهزة أو طبيب مناوب يف الـدار، إذ            . حمكوم

تنقل احلاالت املرضية إىل املستشفى احلكومي، كما ال يتم توفري بعض األدويـة     
الرتيل لتوفريها علـى حـسابه      غري املتوفرة لدى وزارة الصحة، حيث يضطر        

إىل نظام واضح يبني ظروف وقواعد وأحكام وضـع         كما حتتاج الدار    . اخلاص
  .األحداث فيها

  
  :دار املسنني والعجزة يف أرحيامؤسسة 

، وهي املكان الوحيد يف الـضفة الغربيـة         ١٩٦٧تأسست هذه الدار يف العام      
. االجتماعيـة املخصص للمسنني والعجزة، وختضع إلشراف وزارة الـشؤون         

لى اجلنس أو العمر، حيث الحظ باحـث     تستقبل الدار فئة املسنني دون قيود ع      
 أنه يوجـد يف الـدار       ،٢٠٠٧ أثناء زيارة الدار يف شهر نيسان من العام          اهليئة

نساء من مجيـع احملافظـات يف       ) ٧(رجالً، و ) ١٥(شخصاً، من بينهم    ) ٢٢(
  .الضفة الغربية، من بينهم حاالت تعاين من إعاقات عقلية

  
 املناوبات، كما أن غرف الدار هـي        تعاين الدار من نقص يف الطاقم خصوصاً      

وهي قدمية جداً، كمـا أن هنـاك نقـص يف        ) الطني(عبارة عن بناء من اللنب      
، والشبابيك تالفة وممزقة، كما أن غـرف         مالئمة  وال يوجد أبواب   ،احلمامات

 فرشات إسـفنج قدميـة وتفتقـد    استخدامالنوم تعاين من نقص األسرة، ويتم     
اً من نقـص أدوات الترفيـه كـالتلفزيون واجلرائـد           تعاين الدار أيض  . للنظافة
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 ٢٤٩ 

واأللعاب، ومن عدم وجود عيادة طبية الئقة وجمهزة بالكامل مبا يتناسب مـع             
  .١٧ طبيعة األشخاص املوجودين يف الدار

  
  :مركز حمور

 بتـاريخ  افتتاحـه ، وهو مركـز جمتمعـي مت   "البيت األمن "باسميعرف أيضا   
دمي اخلدمات املختلفة للنساء والفتيـات      تق، ويقوم هذا املركز ب    ٢٧/٢/٢٠٠٧

رض قع يف مدينة بيت ساحور على قطعة أ        ي .ضحايا العنف األسري يف فلسطني    
 ولـه   ،إلشراف وزارة الشؤون االجتماعية   ، وخيضع   مقدمة من بلدية بيت حلم    

.  ويقدم الدعم للمشروع احلكومة االيطالية بإدارة البنك الـدويل         ،نظام داخلي 
 األول يعمل على تقدمي االستشارات ، خارجي وداخلي،سمانيوجد يف املركز ق 

 ٥٠٠٠(قدم منذ نشأة املركز خدماته حلوايل       ، حيث   والتوعية والتثقيف للنساء  
 فقد قدم خدماته منـذ      ،من الداخلي ، أما الثاين وهو البيت اآل      مستفيدة )آالف

 ٢٢(وايل   ح لياًاحيف املركز   يوجد  .  مستفيدة مع أبنائهن   )٥٤(نشأته إىل حوايل    
تم العمل معهن يف البيت األمـن يف        ي أخرى)  حالة ٤٧( وأيضا هنالك    ،)حالة

إىل املركـز ملتابعـة    بزيارات شهرية  اهليئة وتقوم   ،القسم اخلارجي بدون مبيت   
  . املنتفعاتأوضاعه وتفقد ظروف

  
  

 وخطوات املـساندة    االحتجازآليات مراقبة السجون وأماكن     : ثانياً
  ٢٠٠٧يف العام 

  
 بعض اآلليات ملراقبة أوضاع السجون ومراكز    ٢٠٠٧ يف العام    اهليئة خدمتاست

 للتحقق من جاهزية تلك السجون واملراكز وأوضاع الرتالء ،واالحتجازالتوقيف 
 باختـاذ  املوقوفني فيها، كما قامت يف ظل تقييمها ورصدها لتلـك احلالـة         أو

                                                
 بشأن تقدمي معونة نقدية ملؤسسة ٢٠٠٧لسنة ) ٣٤( أصدر جملس الوزراء القرار رقم     ٩/٧/٢٠٠٧بتاريخ   ١٧

 .لتلك الدار)  ألف شيقل٥٠(من القرار على تقدمي مبلغ ) ١( يف أرحيا، ونصت املادة دار العجزة واملسنني
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لك السجون واملراكز،   خطوات متابعة من أجل املساندة واملطالبة بدعم تطوير ت        
فيما يلـي أبـرز اآلليـات      .  وتوقيف األشخاص فيها   احتجازوحتسني ظروف   

  :٢٠٠٧وخطوات املتابعة املساندة اليت نفذا اهليئة يف العام 
  
  :االحتجاز القيام بزيارات تفقدية دورية للسجون ومراكز .١

 سجناً) ١٠٩( مشلت ،زيارة) ٤٣٩( ما يقارب ٢٠٠٧ خالل العام اهليئةنفذت 
غالبية تلـك   كانت  . وقيف يف الضفة الغربية وقطاع غزة      والت لالحتجاز ومركزاً

الشفوي املسبق مـع اجلهـات       ومتت بعد التنسيق اخلطي أو       ،الزيارات دورية 
 مـن   االحتجاز خالل تلك الزيارات على تفقد أماكن        اهليئةركزت  . املختصة
 الالزمة للنظافة   ،ية للموقوفني  الضرور االحتياجاتفر  ا وتو ،مالئمة املباين نواحي  

 وتقـدمي اخلـدمات     ، وكذلك الوجبات الغذائية   ،واالتصالوالترفيه والتشغيل   
الصحية، باإلضافة للتحقق من عدم وجود موقوفني بصورة غـري قانونيـة أو             

 اكتظاظ مدى   كما ركزت الزيارات على رصد وفحص     . موقوفني دون حماكمة  
صل بني اجلرائم اخلطرية والبسيطة واحملكومني ومدى إتباع نظام الفتلك املراكز،   
 وعدم وضع البالغني مع األحداث، ومدى وجود أقـسام خاصـة            ،واملوقوفني

وقد أعدت بنتيجـة تلـك      . مفصولة للنساء تشرف عليها شرطيات مؤهالت     
ات عـن عـدد احملتجـزين       واالستمارات، ومت أخذ إحصاء   الزيارات التقارير   

دات وشكاوى من احملتجـزين حـول بعـض         وتصنيفام، وكذلك مساع إفا   
  . حبقهم، ومتابعتها مع اجلهات ذات العالقةاالنتهاكات

  
 صعوبات يف ، خصوصاً يف النصف الثاين منه،٢٠٠٧ خالل العام  اهليئةواجهت  

األمـر الـذي     يف قطاع غزة والضفة الغربية،       واالحتجاززيارة مراكز التوقيف    
، فقد  رقايب على تلك املراكز لفترات معينة     عاق من قدرا على القيام بدورها ال      أ

طلبات لزيارات خاصـة    إعطاء املوافقة على     ماطلت بعض األجهزة األمنية يف    
 بعد تلقـي  ،احتجازهم لإلطالع على ظروف لبعض املوقوفني  اهليئةتقدمت ا   

، كما جرى إخضاع بعـض      االحتجازشكاوى من األهل حول سوء ظروف       
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 زيـارة بعـض   اشتراطن قبل تلك األجهزة من خالل  م  وتقييد راقبةمل الزيارات
  .املوقوفني بوجود حمقق أو مسؤول من اجلهاز

  
 من قيامها بزيارات مفاجئة ملراكز       تواجه صعوبات ومعوقات متنع    اهليئة ال تزال 
 والتوقيف ما يضيق من ممارستها لدورها الرقايب على تلـك املراكـز          االحتجاز
  . األشخاص فيهااحتجازوظروف 

  
 توثيق شكاوى الرتالء واحملتجزين حول الظروف القانونيـة واملعيـشية           .٢

  :والصحية
أثناء زيارا الدورية للسجون ومراكـز      سواًء   ٢٠٠٧ خالل العام    اهليئةتلقت  

من خالل طلبات    وأ املنتشرة يف الضفة الغربية وقطاع غزة،        واالحتجازالتوقيف  
 واحملتجـزين حـول ظـروف       تقدم ا األهايل، مئات الشكاوى من الـرتالء       

 القانونية من نواحي عدم إتباع إجراءات قانونية صحيحة عند القبض         احتجازهم
 ،العرض على اجلهات القضائية كالنيابة والقضاء      أو التفتيش، وعدم     أو التوقيف 

شكاوى حول تعرضهم للتعذيب    كما تلقت    .فري معايري احملاكمة العادلة هلم    وتو
لتحقيق من األجهزة األمنية، وحول منع زيارات األهـل         أو إساءة املعاملة عند ا    

اكمة وإجـراءات   لفترات طويلة دون حم واالحتجاز بالعامل اخلارجي،    واالتصال
 شكاوى من احملتجزين حول نقص اخلدمات       اهليئة تلقت   كذلك. قضائية فعالة 

 يف أمـاكن غـري      واالحتجازفر األدوية والعالجات الالزمة،     اتوالصحية وعدم   
 يف مكـان غـري   احتجازفر التهوية أو اظافة أو تو ئمة من ناحية السعة أو الن     مال

 أو وضع األحداث    ، كحجز العسكريني يف غري األماكن املخصصة هلم       ،خمصص
  . اخلاصة ماالجتماعيةيف غري دور الرعاية 

  
 بتوثيق تلك الشكاوى، وبرفع مئات الرسائل اخلطية يف إطار إجراء           اهليئةقامت  
ت يف تلك الشكاوى، كما تلقت عشرات الردود من اجلهات املشتكى           التحقيقا
 :اهليئة اليت تابعتها يف جمال حقوق الرتالء واحملتجزين الشكاوى مثلةومن أ. عليها

رحيا يف  مركز إصالح وتأهيل أ    يف   احتجازهوهو عسكري مت    ) ع.م.ج(شكوى  
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طة  لدى شـر   أحتجزالذي  ) ع.م.أ( وشكوى   .مكان غري خمصص للعسكريني   
الـذي  ) ع.م.ح(وشـكوى   . بيت حلم ومت منع األهل من زيارته لفترة طويلة        

 شرطة مكافحة املخدرات برام اهللا، ومت إساءة معاملته أثناء التحقيق           لدى أحتجز
ومهـا حـدثني، حـول      ) أ.م.م(و) ع.هـ.ز(وشكوى  . والتفتيش الشخصي 

دار رعايـة   لفترة طويلة يف نظارة شرطة أرحيا وعـدم نقلـهما إىل         احتجازمها
 يف  احتجازمهـا حول  ) ع.م.ف(و) ص.م.ح(و) م.ش.م(وشكوى  . األحداث

سجن بعيد عن احملكمة اليت يوجد ملف قضاياهم فيها، ما يعيق متابعة إجراءات             
حول سوء وضعه الصحي، وطلب متابعـة       ) د.م.ن(وشكوى   .احملاكمة بيسر 

  . من قبل اخلدمات الطبية العسكريةباستمرارالصحية حالته 
  
 حقوق احملتجزين من   انتهاك أعداد الشكاوى حول     ٢٠٠٧قد تزايدت يف العام     ل

 يف الضفة الغربية أو قطاع غزة بصورة تنذر خبطـورة       قبل األجهزة األمنية سواءً   
الوضع، وبضرورة التحرك للتحقيق اجلـدي واحليـادي والفاعـل يف تلـك             

 ،واملعيـشة  وعمل التحسينات الالزمة لرفع مستوى ظروف احلماية         ،الشكاوى
  .واحلد من بطء احملاكمات

  
السجناء بالتعـاون مـع     وواجبات   إرشادي حول حقوق      إعداد كتيب  .٣

  :اإلدارة العامة للسجون
 يف إطار تعزيز ثقافة حقـوق اإلنـسان وتوعيـة           ٢٠٠٧قامت اهليئة يف العام     

 ، بإعداد دليل إرشـادي    ،وتعريف الرتالء يف مراكز اإلصالح والتأهيل حبقوقهم      
 بعنـوان   يف الضفة الغربيـة عاون مع اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل بالت
حيث مت تعميم وتوزيع هذا الدليل اإلرشادي على . ) حقوقك وواجباتكاعرف(

تضمن الدليل نصائح وإرشادات للرتالء وبيـان       وقد  . الرتالء يف املراكز املختلفة   
  .واملمنوعات واجلزاءاتحقوق الرتالء وواجبام، وتعريفاً باملخالفات 
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 املساندة والدعم يف جمال توفري الرعاية الصحية يف الـسجون ومراكـز             .٤
  :االحتجاز

 هـا  أثناء زياراا الدورية، ومن خالل الـشكاوى املقدمـة لباحثي          للهيئةتبني  
 حباجة  االحتجاز أن بعض الرتالء واحملتجزين يف بعض السجون ومراكز          امليدانيني

. ، نظراً لضعف اخلدمات اليت تقدمها اخلدمات الطبية العسكرية        للرعاية الصحية 
ونظراً للحاجة املاسة للتحرك جتاه احلاالت املرضية املوجودة واحلاالت املزمنة،           

 بالتعاون مع اإلغاثة الطبية  اهليئةقد نظمت   و. توفري األدوية والعالجات الالزمة   و
 عدداً من األيام الطبيـة يف       ،جونالفلسطينية ونقابة األسنان واإلدارة العامة للس     

  .االحتجازبعض السجون ومراكز 
  

 :يوم عمل طيب يف مركز إصالح وتأهيل أرحيا
نظمت اهليئة بالتعاون مع اإلغاثة الطبية يوم عمل طيب جماين يف مركز إصـالح              

 وقد شارك يف اليوم الطيب التطوعي جمموعة        ،٥/٢/٢٠٠٧وتأهيل أرحيا بتاريخ    
اإلغاثة الطبية، باإلضافة لطبيبة متطوعة قادمة من الواليـات         من أطباء وممرضي    

املتحدة، حيث مت إطالع األطباء على امللفات الطبية لكل نزيل، والذي يتضمن            
ومت الكشف السريري علـى     . شرح وتفصيل عن احلالة والتقارير الطبية املرفقة      

ما مت إجـراء   يف ذلك التاريخ، ك) نزيالً ٣٨(معظم نزالء السجن البالغ عددهم      
جمموعة من الفحوص املخربية املتنوعة، مثل فحـوص الكلـى وقـوة الـدم              

وقد تبني  . والكوليسترول والدهنيات وفحوص الكبد والسكري وجرثومة املعدة      
أيضا من خالل املعاينة الطبية أن بعض الرتالء يعانون من وجود مشاكل صحية             

 نـسبة الـدهون    وارتفاعان  يف العمود الفقري وآالم املفاصل والسكري والريق      
كما مت الكشف عن حاالت مرضية      .  اجلهاز التنفسي العلوي والسفلي    والتهاب

أخرى تستدعي املتابعة والعالج مثل مرضى األوعيـة الدمويـة واألعـصاب            
  .واملسالك البولية والتهاب الفطريات، باإلضافة حلالة نفسية واحدة
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الالزمة للحاالت املرضية، كما    جات  والعالمت خالل اليوم الطيب صرف األدوية       
مت رفع توصيات لبعض احلاالت الصعبة كاملرضى النفسيني واملزمنني، وبعـض           
احلاالت اليت حتتاج إىل إجراء عمليات جراحية يف اخلـارج، حيـث نـصح              

  . العالجالستكمال إىل مراكز خاصة بتحويلهم
  

  :يوم عمل طيب يف مركز إصالح وتأهيل رام اهللا
 بالتعاون مع اإلغاثة الطبية يوم عمل طيب جماين يف مركز إصـالح             ئةاهلينظمت  

ى الكشف واملعاينة ملـا      اشتمل اليوم عل   .١/١٠/٢٠٠٧ وتأهيل رام اهللا بتاريخ   
مثل الفطريات والباصور والسكري     يعانون من أمراض عدة،       نزيالً ٤٠يقارب  
م واجليوب   ضغط الدم وأوجاع الظهر والعضالت واملفاصل والروماتز       وارتفاع

 على الرتالء وطاقم املركز،     األنفية والتهاب الكبد الفريوسي الذي يشكل خطراً      
إضافة إىل بعض األمراض البسيطة كالرشح واألنفلونزا واحلـساسية، كمـا مت            

وقد مت صرف األدوية والعالجات الالزمة للرتالء       . معاينة بعض احلاالت النفسية   
  .من اإلغاثة الطبية

  
  : مركز دار رعاية الفتيات يف بيت حلميوم عمل طيب يف

نظمت اهليئة بالتعاون مع نقابة أطباء األسنان يوم عمل طيب جماين للمنتفعـات             
، حيـث مت  ١١/١١/٢٠٠٧املقيمات يف دار رعاية الفتيات يف بيت حلم بتاريخ  

معاجلة مشاكل األسنان اليت تعاين منها املنتفعات كخلع األسـنان، وتركيـب            
ومت . وعمل تصوير أشعة، ومت االتفاق على متابعة هذه احلاالت        حشوة مؤقتة،   

خالل اليوم الطيب توفري بعض األدوية ومواد اإلسعاف األويل الـيت حيتاجهـا             
  .املركز

  
  :واحتياجاا تنظيم ورشة متخصصة لدعم تطوير إمكانيات السجون .٥

ز اإلصـالح    بالتعاون مع اإلدارة العامة ملراك     ٢٠٠٧ خالل العام    اهليئةنظمت  
، االحتجـاز والتأهيل ورشة متخصصة لدعم تطوير أوضاع السجون ومراكز         

 ، ووزارة العـدل   ، والنيابة العامة  ،وذلك حبضور خمتصني من القضاء الفلسطيين     
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 واملديرية العامة ملراكز اإلصالح   ، واألمن الداخلي يف الشرطة    ،والس التشريعي 
 واخلدمات ،زارة التربية والتعليم العايل وو،االجتماعية، ووزارة الشؤون والتأهيل

هـدفت  . عالقـة أخرى ذات   جهات  و ،اهليئةحمامني من    و ،الطبية العسكرية 
الورشة إىل تعزيز محاية حقوق الرتالء من احملكـومني واملوقـوفني يف مراكـز              
اإلصالح والتأهيل الفلسطينية، والعمل اجلاد بغية التقليل من الصعوبات الـيت           

واالجتماعي والتعليمـي،    املستوى القانوين واملعيشي والصحي      يواجهوا على 
 الالزمة وامللحة لرفع جاهزية تلك املراكز على املـستويني          االحتياجاتوحتديد  

 والصعوبات اليت تعاين منها ،املادي والبشري، يف ظل ضعف اإلمكانيات القائمة    
 بعد تـدمري    خصوصاًعمر السلطة الوطنية الفلسطينية،     تلك املراكز على مدى     

 ن التوصياتخلصت الورشة إىل جمموعة م  .املراكز من قبل االحتالل اإلسرائيلي    
اليت دف إىل تطوير واقع السجون وإمكانياا ورفع مستوى محايـة الـرتالء             
وضمان احلقوق املقررة هلم وفقا للقانون الفلسطيين واملعايري الدنيا ملعاملة الرتالء           

  .ألخرىومواثيق حقوق اإلنسان ا
 
٦. واالحتجازمن التعذيب يف مراكز التحقيق  تنظيم ورشة متخصصة للحد:  

التعذيب يف مراكـز  حظر  ورشة متخصصة حول ٢٠٠٧ يف العام    اهليئةنظمت  
 حبـضور   ، والتوقيف والتحقيق وسجون السلطة الوطنية الفلـسطينية       االحتجاز

هدفت الورشة إىل   . بيةخمتصني وممثلني عن خمتلف األجهزة األمنية يف الضفة الغر        
 والتحقيق اجلدي احليادي اإلداري والقضائي عند وقوع        ،دعم مناهضة التعذيب  

كما مت حبث أثر غياب أدوات إثبات اجلرمية يف مراكز التحقيـق            . االنتهاكهذا  
على ممارسة التعذيب، ومسئولية النيابة العامة يف التحقيق يف شكاوى وادعاءات           

 إضافة إىل يين بتجرمي التعذيب وجرب األضرار،اء الفلسطالتعذيب، ومسئولية القض
 خصوصاً حبث ممارسة التعذيب خارج أطر مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية 

 ودور مؤسـسات    ،، ووسائل عالج ضحايا التعـذيب     من اموعات املسلحة  
اتمع املدين يف ذلك، وجهود االئتالف إلعداد مسودة قانون فلسطيين حبظـر            

من التوصيات الـيت ـدف إىل       موعة   جم اعتمادخلصت الورشة إىل     .يبالتعذ
ضرورة تعزيز التنظيم القانوين ملوضوع التعذيب وتطبيق إجراءات فعالة تقود إىل          
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 ٢٥٦ 

 جرمية وفقاً للقانون الفلـسطيين  باعتبارهحماسبة مرتكيب التعذيب تأديبياً وجزائياً      
  . مناهضة التعذيبفاقيةاتواملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، خصوصاً 

  
  

  اتــالتوصي
  

من الضروري تعاون مجيع اجلهات العامة املدنية واألمنية بصورة كاملة           .١
 عند قيامها بإجراء أي حتقيق يف شكاوى األشخاص، وتسهيل          اهليئةمع  

األماكن واملواقع مهمتها سواء بتزويدها ياملعلومات أو متكينها من زيارة        
يام احلكومة وأعضائها ورؤساء األجهـزة       وضرورة ق  ومقابلة الشهود، 

 يف األجهزة واملؤسسات احلكوميـة، أو   املسئولنياألمنية باإليعاز جلميع    
القائمني عليها، باالهتمام بشكاوى األشخاص، وإعطائها ما تـستحقه         

  .من العناية واجلدية يف املعاجلة
 ضرورة قيام اجلهات املختصة بإصدار التعليمات الواضحة الـيت تتـيح           .٢

 االحتجـاز  القيام بزيارات مفاجئة جلميع الـسجون ومراكـز          للهيئة
والتوقيف املدنية والعسكرية، لتمكينها من القيـام بـدورها الرقـايب           

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنيـة          باعتبارها
  .الفلسطينية

 للحقوق واحلريات املكفولـة     االنتهاكاتضرورة وقف مجيع أشكال      .٣
 واملواثيق الدوليـة    ، والتشريعات الفلسطينية  ،وجب القانون األساسي  مب

 النامجة عن أي أعمال أو نشاطات تقوم ا اجلهـات           ،حلقوق اإلنسان 
 مبا يف ذلك وقـف      ، أو من يقوم مقامها خالفاً للقانون      ،العامة املختلفة 
 على خلفية سياسية واإلفراج عن املعتقلني على هذا األساس، االعتقاالت

كذلك وقف أشكال التعذيب وسوء املعاملة وإحالة املتورطني فيها إىل          و
  . لنيل اجلزاء املالئمالعدالة

 انتـهاكات ضرورة التحقيق اإلداري والقضائي اجلدي واحليـادي يف          .٤
حقوق اإلنسان اليت تقع يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، خصوصاً          
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 ٢٥٧ 

ألمان الشخـصي واحلريـة      اليت تقع على احلق يف احلياة وا       االنتهاكات
مع .  جرائم يعاقب عليها القانون    باعتبارها ،الشخصية واحلريات العامة  

  .ضرورة ضمان التعويض ملن وقع عليه الضرر
ق  حبقوانتهاكاتضرورة التوقف عن تسييس الوظيفة العمومية مبا يلحق     .٥

، حلكومات وسياساا بني فترة وأخرى     ا املوظفني العموميني نتيجة تغري   
ورة مراجعة مجيع القرارات والتـدابري الـيت مـست بـاملوظفني       وضر

العموميني مبا يف ذلك قرارات وقف الرواتب أو الفصل مـن اخلدمـة             
خالفاً للقانون، وعدم صرف املستحقات املالية واملكافـآت ملـوظفي          

  .العقود
 األشخاص علـى املـستوى املعيـشي       احتجازحتسني ظروف   ضرورة   .٦

ين، من خالل إنشاء سجون مبواصفات جتعلها والصحي والنفسي والقانو 
مراكز إصالح وتأهيل بكل ما حتمله هذه العبارة من معىن، مبا يف ذلك             

  . ومراكز لألحداث يف املناطق املختلفة،إنشاء سجون خاصة بالنساء
 األشخاص سـواء نظـارات      احتجازأماكن  تصويب أوضاع   ضرورة   .٧

سجون العسكرية من خالل الشرطة أو مراكز توقيف األجهزة األمنية وال
وجود تنظيم قانوين واضح حيكم توقيف األشخاص فيها وبيان اجلهات          

 االحتجـاز تحسني ظـروف  ل  رصد امليزانياتاملرجعية هلا، ومن خالل   
 األشخاص يف   احتجاز وضرورة عدم    ونية فيها، املعيشية والصحية والقان  

  .راكز غري معلن عنها كمراكز توقيفم
 بدورها الرقايب واإلشـرايف   االختصاصهات ذات   ضرورة قيام مجيع اجل    .٨

 مبا يف ذلك القـضاة      ،االحتجازوالتفتيشي على مجيع السجون ومراكز      
 واخلـدمات  االجتماعيـة والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الشؤون     

 والتحقق  ،الطبية العسكرية، وذلك لضمان حتسني أوضاع تلك املراكز       
  .وق احملتجزين حقواحترام ،من تطبيق القانون

 ودور إيـواء    ،اجتماعية أكرب بإنشاء مراكز رعاية      اهتمامضرورة إيالء    .٩
 خصوصاً  ،شخاص املوجودين فيها  مالئمة ومناسبة، وحتسني أوضاع األ    

تلك اليت يوجد فيها مسنني أو أطفال أو فتيات، من خالل قيام احلكومة    
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 ٢٥٨ 

ارة الشؤون  بتخصيص امليزانيات الالزمة، وزيادة اإلشراف عليها من وز       
  .االجتماعية

، مبـا يوضـح     باهليئـة ضرورة إقرار الس التشريعي للقانون اخلاص        .١٠
عالقتها باملؤسسات الرمسية والعامة، ويؤكد على اختصاصها يف التحقيق 

مبا يلزم كافة اجلهات الرمسية والعامة بـالرد        ويف شكاوى األشخاص،    
لتعـاون يف معاجلـة     ، وا  جبدية بعيداً عن النمطية    على كافة التساؤالت  
  . لضمان محاية أكرب حلقوق اإلنسانشكاوى األشخاص

، يف كل  باملفهوم اإلصالحي للحدثضرورة إنشاء دار رعاية لألحداث .١١
 حبيث ميكنها اسـتقبال     ،حمافظة وفقا للمعايري الدولية والقوانني الوطنية     

كافة التهم، وتفعيل دور مراقيب السلوك يف التعامـل القـانوين مـع              
  .داثاألح

 احتجـاز مراكـز   ورة إنشاء عيادات طبية يف مجيع الـسجون و        ضر .١٢
 مبا فيها خمتـرب طـيب       ،وجتهيزها بكافة املستلزمات الطبية   األشخاص،  

، وكافة  لذلك وفحوصات الدم وكافة األجهزة الالزمة ،للفحص املبدئي 
  .األدوية الالزمة للمرضى املزمنني

 مبـا يف    ح والتأهيل، الضرورة وضع لوائح تنفيذية لقانون مراكز اإلص       .١٣
ذلك لوائح خاصة تنظم اإلجازات للرتالء واإلفراج يف ثلثـي املـدة،            

 تراعي املساواة وعدم    اً لقواعد  وفق ،وحتديد من تنطبق عليه هذه املعايري     
  .التمييز

 مستقل عـن القـوانني      ،وضع قانون فلسطيين حلظر التعذيب    ضرورة   .١٤
 من  ،نب املتعلقة بالتعذيب  األخرى، حبيث يعاجل هذا القانون مجيع اجلوا      

 وضرورة  ،حيث التعريف واملسؤولية والعقوبات املفروضة على مرتكبه      
  . مادياً ومعنوياً تلزم الدولة بتعويض ضحايا التعذيبتضمينه نصوصاً



 
 املالحــــق

  
 ق األولـــامللح

    يــاب الثانـة بالبـداول امللحقـاجل  
 ٢٠٠٧ خالل عام األمين بيانات حول قتلى أحداث اإلقتتال الداخلي والفلتان .١

  ٢٠٠٧ موزعة حسب الشهر واملنطقة والفئة خالل عام األمين إحصائية حول قتلى أحداث االقتتال الداخلي والفلتان .٢
  ول حاالت القتل حبسب نوع السالح املستعمل فيها إحصائية ح.٣
   إحصائية حول حاالت القتل حبسب أعمار القتلى.٤
   إحصائية حول حاالت القتل حبسب خلفية القتل.٥
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 ٢٦١ 

 ٢٠٠٧ خالل عام األمين الداخلي والفلتان االقتتال بيانات حول قتلى أحداث جدول) ١(
 ظروف حادث القتل تاريخ الوفاة العنوان نساجل العمر رمز االسم الرقم

 . انفجار قذيفة حملية الصنعجراء قُتل  ٠٢/٠١/٢٠٠٧ غزة/ بيت الهيا ذكر ٢٢ ح. ع.ع  ١
 . انفجار قنبلة يدوية كان يعبث ا يف مرتلهجراء قُتل ٠٣/٠١/٢٠٠٧ غزة/ خميم حي الصربة ذكر ٢٣ ك. هـ. س ٢
 وجوده فوق أحد املنازل يف مدينة أثناء بعيار ناري أطلق عليه من قبل مسلحني جمهولني  إصابته جراء قُتل ٠٣/٠١/٢٠٠٧ بيت الهيا ذكر ٢٥ ع. م. ع ٣

 .بيت الهيا
 من حركة فتح وجهاز أم خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد قُتل ٠٣/٠١/٢٠٠٧ النصريات ذكر ٢٣ ا. ع. أ ٤

 . من كتائب القسام والقوة التنفيذيةأمي الذي يعمل فيه ومسلحني يعتقد  الوقائاألمن

 من حركة محاس أم يعتقد أفراد الوقائي يف مدينة غزة بني األمن خالل اشتباكات اندلعت يف حميط مقر جهاز  قُتل ٠٣/٠١/٢٠٠٧ خميم املغازي ذكر ٢٩ ا. إ. أ ٥
 . الوقائياألمنوجهاز 

 من حركة فتح وجهاز أم خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد قُتل ٠٣/٠١/٢٠٠٧ ر البلحدي ذكر ٢٩ ن. ي. أ ٦
 . من كتائب القسام والقوة التنفيذيةأم الوقائي ومسلحني يعتقد األمن

نطقة املغراقة، حيث تبني الحقا أنه أصيب بعيار ناري يف           عليه مقتوال بالقرب من حمطة التحلية يف م        عثر ٠٣/٠١/٢٠٠٧ املغراقة ذكر ١٤ أ. ع. س ٧
 .الظهر وبدت على جسده ورأسه أثار تعذيب وضرب دون معرفة خلفية القضية

 على جثتها ملقاة بالقرب من بركة أبو راشد جبانب املدرسة اإلعدادية يف خميم جباليا، وتبني أـا                  عثر ٠٣/٠١/٢٠٠٧ خميم جباليا أنثى ٤٠ أ. ح ٨
 . تعرضها للطعن عدة مرات يف أحناء خمتلفة من جسدها دون معرفة خلفية القتلجراءلت قت

 على جثته حبالة حتلل يف محام مهجور قرب مرتله وكانت أثاره اختفت قبل العثور عليه بشهر ونـصف، ومل                   عثر ٠٣/٠١/٢٠٠٧ اخلليل/ الظاهرية ذكر ١٣ ج. ح. ف ٩
 .يعرف خلفية وفاته

 من حركيت فتح ومحـاس      أم وجوده بالقرب من منطقة تشهد اشتباكات بني مسلحي يعتقد           أثناء قُتل ٠٤/٠١/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٢٧ ع. ي. إ ١٠
 .ومسلحني من القوة التنفيذية يف خميم جباليا

 .التنفيذية عقب قيام مسلحني جمهولني بإطالق النار على جتمع للقوة قُتل ٠٤/٠١/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٢٦ ص. ع. أ ١١

 من حركيت فتح ومحاس ومسلحني من القوة        أم داخل مرتله خالل اشتباكات بني مسلحني يعتقد         قُتل ٠٤/٠١/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٤٧ غ. ذ. م ١٢
 . حماصرة هذه القوة مرتلهأثناءالتنفيذية يف خميم جباليا، 

 من حركيت فتح ومحاس ومسلحني من القوة التنفيذية يف          أمت بني مسلحني يعتقد      خالل اشتباكا  قُتل ٠٤/٠١/٢٠٠٧ خميم جياليا ذكر ٤٥ إ. م. ح ١٣
 . حماصرة هذه القوة مرتل العقيد حممد ذياب مصباح غريبأثناءخميم جباليا، 

القوة التنفيذية يف    من حركيت فتح ومحاس ومسلحني من        أم خالل اشتباكات بني مسلحني يعتقد       قُتل ٠٤/٠١/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ١٩ ش. س. أ ١٤
  . حماصرة هذه القوة مرتل العقيد حممد ذياب مصباح غريبأثناءخميم جباليا، 



 ٢٦٢ 

 ظروف حادث القتل تاريخ الوفاة العنوان نساجل العمر رمز االسم الرقم

 بعيار ناري خالل مشاركته يف مسرية حلركة فتح تطالب برفع احلصار الذي تفرضـه               إصابته جراء قُتل ٠٤/٠١/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٢٠ أ. ك. ش ١٥
 .د ذياب غريبالقوة التنفيذية على مرتل العقيد حمم

 من حركيت فتح ومحـاس  أم خالل اشتباكات استمرت حوايل الست ساعات بني مسلحني يعتقد        قُتل ٠٤/٠١/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٢٠ خ. ج. ش ١٦
 .ومسلحني من القوة التنفيذية يف خميم جباليا

 من حركيت فتح ومحـاس      أمراح خالل اشتباكات بني مسلحني يعتقد        جب صابته يف اليوم التايل إل    تويف ٠٥/٠١/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ١٧ ل. خ. م ١٧
 حماصرة هذه القوة مرتل العقيد حممد ذياب مـصباح          أثناءومسلحني من القوة التنفيذية يف خميم جباليا،        

 .غريب
رة اليت كان يستقلها مـن قبـل مـسلحني           بعيار ناري عقب إطالق النار على السيا       إصابته جراء قُتل ٠٥/٠١/٢٠٠٧ خميم املغازي ذكر ٤٥ ن. ح. ع ١٨

 . وقف االقتتال الداخليإىلوكان القتيل قد ألقى خطبة اجلمعة ودعا فيها . جمهولني

 من حركيت فـتح ومحـاس   أم جبرح خالل اشتباكات بني مسلحني يعتقد صابته يف اليوم التايل إل  تويف ٠٥/٠١/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٣٥ غ. ح. و ١٩
 حماصرة هذه القوة مرتل العقيد حممد ذياب مـصباح          أثناءقوة التنفيذية يف خميم جباليا،      ومسلحني من ال  

 .غريب
 . اإلصابة اليت تعرض هلا يف وقت سابق نتيجة انفجار عبوة ناسفةجراء تويف ٠٦/٠١/٢٠٠٧ غزة/ حي الزيتون ذكر ١٩ ع. م. س ٢٠
خرين، ويعتقد أن عملية  على السيارة اليت كان يستقلها وآ       قيام مسلحني جمهولني بإطالق النار     راءج قُتل ٠٦/٠١/٢٠٠٧ غزة/ حي الزيتون ذكر ٢٥ د. ح. أ ٢١

 .إطالق النار متت من قبل مسلحني على خلفية ثأر عائلي

خرين، ويعتقد أن عملية قلها وآ  على السيارة اليت كان يست      قيام مسلحني جمهولني بإطالق النار     جراء قُتل ٠٦/٠١/٢٠٠٧ غزة/ حي الزيتون ذكر ٣٥ د. أ. م ٢٢
 .إطالق النار متت من قبل مسلحني على خلفية ثأر عائلي

 انفالت رصاصة من مسدس كان يعبث به أحـد املـواطنني يف   جراء خطأ رأس بعيار ناري يف ال   إصابته جراء قُتل ٠٨/٠١/٢٠٠٧ نابلس ذكر ٢١ ح. ح. ف ٢٣
 .البلدة القدمية من مدينة نابلس

 ".القتل دفاعا عن شرف العائلة"قتلت عرب طعنها يف البطن على خلفية ما يسمى  ٠٩/٠١/٢٠٠٧ خميم جنني أنثى ٣٠ م. م. س ٢٤

 به  خالل اشتباكات وقعت بني مسلحني من إحدى العائالت ومسلحني أصيب بالرصاص الذي إصابته جراء تويف ٠٩/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢١ ن. س. ت ٢٥
 . من حركة محاسأميعتقد 

 بالرصاص خالل شجار عائلي وقع يف خميم اجللزون، وكان القتيل موجودا يف املكان بالصدفة وليس           قُتل ١٠/٠١/٢٠٠٧ خميم اجللزون ذكر ٢٢ ح. ع. م ٢٦
 .له عالقة بالشجار

باال القـريبتني مـن   رييت اجليب وبرينمنطقة تقع بني ق على جثته وجثة والده مدفونتني يف كهف يف   عثر ١١/٠١/٢٠٠٧ القدس/ اجليب ذكر ١٥ أ. ع. م ٢٧
  .مدينة القدس، حيث تبني أنه قتل على خلفية ثأر بعد طعنه بسكني
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 منطقة تقع بني قرييت اجليب       عاما مدفونتني يف كهف يف     ١٥ على جثته وجثة ولده البالغ من العمر         عثر ١١/٠١/٢٠٠٧ القدس/ اجليب ذكر ٤١ أ. س. ع ٢٨
 .نة القدس، حيث تبني أنه قتل على خلفية ثأر بعد طعنه بأداة حادةنباال القريبتني من مديوبري

 . على جثته يف أرض تابعة لكنيسة الروم األرثوذكس يف مدينة بيت حلم ومل تعرف خلفية القتلعثر ١٢/٠١/٢٠٠٧ بيت حلم ذكر ٣٠ ق. إ. ي ٢٩

ري يف الرأس عقب قيام مسلحني بإطالق النار على سيارة كان بداخلها برفقة              بعيار نا  إصابته جراء قُتل ١٥/٠١/٢٠٠٧ خميم الربيج ذكر ١ خ. أ. ع ٣٠
 .والديه، ويعتقد أن تكون خلفية اجلرمية شجار عائلي

 .ال تتوفر معلومات ١٨/٠١/٢٠٠٧ خان يونس/ بطن السمني ذكر ٣٢ ب. م. ك ٣١

خان / حي األمل ذكر ٥١ أ. ص. س ٣٢
 يونس

ي تعرض له مرتل املواطن حسن اربيع يف منطقة حي النصر غرب مدينة غزة مـن     القصف الذ  جراء قُتل ١٩/٠١/٢٠٠٧
 . الوقائياألمن من حركة محاس والقوة التنفيذية، واملذكور يعمل يف جهاز أمقبل مسلحني يعتقد 

 وقوفها  أثناءوذلك خالل شجار عائلي وقع      ا بثالث عيارات نارية يف الرأس والصدر        إصابته جراءت  قُتل ٢٢/٠١/٢٠٠٧ خميم الربيج أنثى ٣٥ ع. م. س ٣٣
 .أمام مرتله

 .داخل مرتهلا دون اتضاح خلفية احلادثيف ا بعيار ناري يف الرأس إصابته جراءت قُتل ٢٢/٠١/٢٠٠٧ غزة/ الشجاعية أنثى ٣٥ أ. أ. أ. أ ٣٤

ى الشفاء مبدينة غزة عقب جتدد االقتتال بني حركيت فـتح           خالل اشتباكات مسلحة اندلعت يف حميط مستشف       قُتل ٢٣/٠١/٢٠٠٧ رفح ذكر ٣٦ ق. س. س ٣٥
 .ومحاس يف قطاع غزة

 احتجازه والتحقيق معه من قبل القوة التنفيذية الذي استمر ثالثة أيام، وأعلنت القوة التنفيذية           أثناء تويف ٢٤/٠١/٢٠٠٧ رفح ذكر ٥٦ ح. ك. هـ ٣٦
 تعرضه للتعذيب حسب ما جـاء يف  جراء تويفويه أنه  بنوبة قلبية يف حني ذكر ذصابته نتيجة إل تويفانه  

 .التقرير الطيب الذي سلم هلم
 يف انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب أحدى الطرق يف خميم جباليا لدى مرور سيارة القوة                 إصابته جراء قُتل ٢٥/٠١/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٢٧ ع. ن. ح ٣٧

 .التنفيذية اليت كان يستقلها
 . انفجار قنبلة يدوية خالل شجار وقع يف منطقة قرية جبع جنوب شرق رام اهللاجراء قُتل ٢٥/٠١/٢٠٠٧ البرية ذكر ٣٨ ط. ع. م ٣٨

 الوقائي يف حي اهلـوا بـني       األمن بعدة أعرية نارية خالل اشتباكات وقعت يف حميط مقر جهاز            إصابته جراء قُتل ٢٦/٠١/٢٠٠٧ غزة/ تل اهلوا ذكر ٣٨ ط. م. ر ٣٩
 الوقـائي  األمـن  من حركة محاس من جهة وأفراد من جهـاز      أمحني من القوة التنفيذية ومسلحني يعتقد       مسل

 . من حركة فتحأمومسلحني يعتقد 
س لدى اقتحـام      من حركة محا   أم إطالق النار عليه من قبل أفراد من القوة التنفيذية ومسلحني يعتقد             جراء قُتل ٢٦/٠١/٢٠٠٧ مدينة جباليا ذكر ٢٥ ج. ح. ن ٤٠

 .مرتله بعد حماصرته
 . اإلصابة اليت تعرض هلا  يف االنفجار الذي استهدف دورية للقوة التنفيذية يف خميم جبالياجراء تويف ٢٦/٠١/٢٠٠٧ مدينة جباليا ذكر ١٧ ع. ط. م ٤١

 .آخرينار على السيارة اليت كان يستقلها مع  النبإطالق قيام مسلحني جراء قُتل ٢٦/٠١/٢٠٠٧ غزة/هياالمشروع بيت  ذكر ٢٦ ص. ر. ر ٤٢
 بعيار ناري عقب قيام مسلحني باقتحام مسجد اهلدايا حبي تل اهلوى من مدينة غزة وإطالق النار         إصابته جراء قُتل ٢٦/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٧ م. م. ز ٤٣
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 .على املوجودين فيه
ر ناري عقب قيام مسلحني باقتحام مسجد اهلدايا حبي تل اهلوى من مدينة غزة وإطالقهم النار  بعياإصابته جراء قُتل ٢٦/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ ح. س. إ ٤٤

 .على املوجودين فيه
 بعيار ناري خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف حميط مرتل املواطن منصور شاليل بني              إصابته جراء قُتل ٢٦/٠١/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٢١ أ. س. ش ٤٥

 .ل والقوة التنفيذية الذين كانوا حياصرون املرتل، وهو احد عناصر القوة التنفيذيةمسلحني حيرصون املرت

 مروره بسيارته بالقرب من منتزه بلدية أثناء بعدة أعرية نارية أطلقت عليه من قبل مسلحني وذلك إصابته جراء قُتل ٢٦/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٤٤ خ. ح. ك ٤٦
 .غزة يف شارع عمر املختار

 وجوده قرب إحدى املستوطنات املخـالة يف      أثناء خالل اشتباكات مسلحة بني عدد من املسلحني         قُتل ٢٦/٠١/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢ ح. إ. ي ٤٧
 .حمافظة خان يونس

ومحاس،  من حركيت فتح     أم بعيار ناري خالل اشتباكات وقعت بني مسلحني يعتقد          إصابته جراء قُتل ٢٦/٠١/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ١٧ خ. ع. ف ٤٨
 . حماصرة القوة التنفيذية ملرتل أحد املواطننيأثناء

 بعيار ناري خالل اشتباكات وقعت يف منطقة شارع السكة شرق خميم جبايل بني مسلحني يعتقد    إصابته جراء قُتل ٢٦/٠١/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٢٠ أ. إ. ز ٤٩
 . من حركيت فتح ومحاسأم

 بعيار ناري خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف حميط مرتل املواطن منصور شاليل بني              إصابته جراء قُتل ٢٦/٠١/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ١٨ ص. ص. أ ٥٠
 .مسلحني حيرصون املرتل والقوة التنفيذية الذين كانوا حياصرون املرتل، وهو احد عناصر القوة التنفيذية

ناري عقب قيام مسلحني باقتحام مسجد اهلدايا حبي تل اهلوى من مدينة غزة وإطالقهم النار  بعيار إصابته جراء قُتل ٢٦/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ ش. ج. م ٥١
 .على املوجودين فيه

 بعيار ناري خالل االشتباكات املسلحة اليت اندلعت يف حميط مرتل السيد منصور شاليل إصابته جراء قُتل ٢٦/٠١/٢٠٠٧ غزة/ تل الزعتر ذكر ٢٢ ش. ج ٥٢
 .التنفيذية وأفراد مسلحني حتاصرهالذي كانت القوة 

 انفجار عبوة ناسفة يف منطقة السودانية قرب مبىن املخابرات مشال مدينة غزة، وهو من أفراد                 جراء قُتل ٢٧/٠١/٢٠٠٧ جباليا/ مشروع عامر ذكر ٢٤ ب. خ. أ ٥٣
 .القوة التنفيذية

 . بعيار ناريإصابته جراء قُتل ٢٧/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ أ. غ. ر ٥٤

 ٥ على جثته من قبل الشرطة يف منطقة عني مصباح  يف مدينة رام اهللا وتبني أنه أصيب بأكثر مـن               عثر ٢٧/٠١/٢٠٠٧ رام اهللا/ بيت عور ذكر ٢٥ ع. ع ٥٥
عيارات نارية يف اجلزء العلوي من جسمه وقد أعلنت كتائب شهداء األقصى عرب بيان هلا مسئوليتها عن             

 .قتله على خلفية أمنية
 انفجار عبوة ناسفة يف منطقة السودانية قرب مبىن املخابرات مشال مدينة غزة، وهو من أفراد                 جراء قُتل ٢٧/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢١ د. ع. م ٥٦

 .القوة التنفيذية
 .حرية بالرصاص بالقرب يف منطقة السودانية مشال غزة، وهو أحد أفراد جهاز الشرطة البقُتل ٢٧/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٦ ك. خ. إ ٥٧
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 األمـن  بعيار ناري  خالل اشتباكات وقعت يف حي الشجاعية مبدينة غزة بني قـوات    إصابته جراء قُتل ٢٧/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٧ خ. خ. م ٥٨
 . من حركة محاسأمالوطين اليت يتبعها ومسلحني يعتقد 

 من حركيت فتح    أمل اشتباكات وقعت بني مسلحني يعتقد        بعيار ناري يف الرأس خال     إصابته جراء قُتل ٢٧/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٨ خ. خ. م ٥٩
 . وجوده بالقرب من مرتله يف حي تل اهلوىأثناءومحاس 

 من حركة محاس والقوة التنفيذية، هو من أفراد جهـاز           أم بعيار ناري من قبل مسلحني يعتقد        إصابته جراء قُتل ٢٧/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٤ س. غ. م ٦٠
 . الوطيناألمن

 بعيار ناري يف الرأس خالل اشتباك مسلح بني أفراد من القوة التنفيذية وأفراد من جهاز        إصابته جراء قُتل ٢٧/٠١/٢٠٠٧ غزة/ تل اهلوى ذكر ٢٢ ش. ط. هـ ٦١
 . الوقائي، وهو من عناصر القوة التنفيذيةاألمن

 .ناري لدى قيام مسلحني جمهولني بإطالق النار على مرتل عائلته بعيار إصابته جراء قُتل ٢٧/٠١/٢٠٠٧ غزة/ أبراج الندى ذكر ١١ أ. م. ب ٦٢

 عودته أثناء بعدة أعرية نارية عقب قيام مسلحني ملثمني بإطالق النار عليه بعد فشلهم يف اختطافه إصابته جراء قُتل ٢٨/٠١/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٤ ش. م. ع ٦٣
 . مرتلهإىل

 بعدة أعرية نارية يف العنق والرجلني، عقب قيام مسلحني ملثمني بإطالق النار عليه بعد         إصابته جراءقُتل   ٢٨/٠١/٢٠٠٧ خميم خان يونس ذكر ١٩ أ. ف. ع ٦٤
 . عودته ملرتله، وهو عضو يف القوة التنفيذيةأثناءفشلهم باختطافه 

كز رشاد الشوا الثقايف من مدينة غزة بني         بالرصاص خالل اشتباك وقع بالقرب من مر       إصابته جراء قُتل ٢٨/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٦ ن. ر. ط ٦٥
 . الوطيناألمن القوة التنفيذي اليت يتبعها وقوات من أفراد

 . بعيار ناري يف البطن خالل اشتباكات دارت يف مدينة خان يونس بني مسلحنيإصابته جراء قُتل ٢٨/٠١/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٤٠ غ.س. أ ٦٦

 الـوطين   األمـن  بالرصاص خالل اشتباك بني القوة التنفيذية اليت يتبع هلا وقوات من             إصابته جراء تلقُ ٢٩/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٦ م. ع. م ٦٧
.                                                                                                                     بالقرب من مركز رشاد الشوا الثقايف من مدينة غزة

ني جمهولني بإطالق النار على سيارة إسعاف تابعة ملستشفى الكرامة           قيام مسلح  أثناء بعيار ناري    إصابته جراء قُتل ٢٩/٠١/٢٠٠٧ عبسان اجلديدة ذكر ١٩ أ. م. ش ٦٨
 .العسكري يف خان يونس

 أم بعيار ناري وهو داخل مرتله خالل اشتباكات وقعت يف منطقة تل اهلوى بني مسلحني يعتقد    إصابته جراء قُتل ٢٩/٠١/٢٠٠٧ غزة/ تل اهلوى ذكر ٢١ ك. ط. و ٦٩
 .من حركيت فتح ومحاس

 من حركة محاس والقوة التنفيذية بـإطالق      أم بعيار ناري عقب قيام مسلحني يعتقد        إصابته جراء قُتل ٢٩/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ أ.  ج.م ٧٠
 .النار على سيارته، حيث انه يتبع جهاز االستخبارات العسكرية

 سريه يف شارع الربيد يف مدينة خان يونس، أثر جتـدد االشـتباكات        أثناء بعيار ناري يف الرأس      إصابته جراء قُتل ٢٩/٠١/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٨ ن. ع. ك ٧١
 .املسلحة بني عائلتني يف املدينة
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 قيام مسلحني جمهولني بإطالق النار عليه بـالقرب مـن   جراء أصيب بعدة أعرية نارية     إصابته جراء قُتل ٢٩/٠١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٥٢ أ. م. ع ٧٢
 .رف خلفية عملية القتلجامع الكرت وسط مدينة غزة ومل تع

 من حركة محاس ومسلحني مـن   أمارات نارية خالل قيام مسلحني يعتقد        بعدة عي  إصابته جراء  تويف ٣٠/٠١/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٤٣ ن. ع. ع ٧٣
 .١٧ جنوب خان يونس، هو أحد أفراد القوة ١٧القوة التنفيذية باقتحام موقع الكرامة التابع للقوة 

 من حركـة محـاس     أم خالل اشتباكات وقعت يف حي تل اهلوى مبدينة غزة بني مسلحني يعتقد              قُتل ٠١/٠٢/٢٠٠٧ غزة/ الصربة ذكر ٢٢ د. إ. م ٧٤
 .أخرى الوقائي من جهة األمنوالقوة التنفيذية من جهة ومسلحني من جهاز 

 أم اشتباكات وقعت يف حي تل اهلوى مبدينة غزة بني مسلحني يعتقد   اءأثن بعيار ناري    إصابته جراء قُتل ٠١/٠٢/٢٠٠٧ غزة/ تل اهلوا ذكر ٢٥ ص. م. م ٧٥
 . الوقائياألمنمن حركة محاس والقوة التنفيذية من جهة ومسلحني من جهاز 

ـ  إصابته جراء قُتل ٠١/٠٢/٢٠٠٧ غزة/ تل اهلوى ذكر ٢٢ و. ر. م ٧٦ ة غـزة بـني    بعيار ناري يف الصدر خالل اشتباكات اندلعت يف حي تل اهلوى مبدين
 . الوقائياألمن من حركة محاس والقوة التنفيذية من جهة ومسلحني من جهاز أممسلحني يعتقد ب

 خالل اشتباكات وقعت مع جمموعة من حرس الرئاسة اليت يعمل فيها، وكانت حترس شاحنات تنقل       قُتل ٠١/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ ح.ج. ح ٧٧
 ا من حركـة محـاس حـاولو    أم يعتقد   آخرينة ومسلحني   جتهيزات هلا، ومسلحني من القوة التنفيذي     

 . الربيجاالستيالء على هذه الشاحنات حيث كانت تسري على طريق صالح الدين مقابل خميم
 مروره يف منطقة كانت تدور فيها اشتباكات بني قوة من حـرس الرئاسـة وبـني             أثناء بالرصاص   قُتل ٠١/٠٢/٢٠٠٧ النصريات ذكر ٢٥ ط. إ. م ٧٨

 . من حركة محاسأمني من القوة التنفيذية وآخرين يعتقد مسلح

ت، عرضا، خالل اشتباكات وقعت بني القوة التنفيذية وجمموعة من حرس الرئاسة كانـت حتـرس              قُتل ٠١/٠٢/٢٠٠٧ النصريات أنثى ٣٥ أ. أ. م ٧٩
 .يج والنصرياتشاحنات تنقل جتهيزات هلذه القوة كانت تسري على طريق صالح الدين مقابل خميمي الرب

 اليت تعرض هلا خالل اشتباكات اندلعت بني حرس الرئاسة اليت يتبع هلا ومـسلحني           اإلصابة جراء  تويف ٠١/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢١ و.و. ح ٨٠
 من حركة محاس هامجوا قافلة شاحنات كانت تقـل معـدات     أممن القوة التنفيذية ومسلحني يعتقد      
 .لقوات حرس الرئاسة يف قطاع غزة

 اشتباكات مسلحة وقعت يف حي تل اهلوى مبدينة غزة بني مـسلحني        أثناء بعيار ناري    إصابته جراء قُتل ٠١/٠٢/٢٠٠٧ غزة/ تل اهلوا ذكر ١٥ د. م. م ٨١
 . الوقائياألمن من حركة محاس ومسلحني من القوة التنفيذية من جهة ومسلحني من جهاز أميعتقد 

 أم اشتباكات وقعت يف حي تل اهلوى مبدينة غزة بني مسلحني يعتقد   أثناء بعيار ناري    إصابته جراء قُتل ٠١/٠٢/٢٠٠٧ ةغز/ تل اهلوا أنثى ٣٥ ج. ح ٨٢
  . الوقائياألمنمن حركة محاس والقوة التنفيذية من جهة ومسلحني من جهاز 

 
 أموقعت يف حي تل اهلوى مبدينة غزة بني مسلحني يعتقد  اشتباكات   أثناء بعيار ناري    إصابته جراء قُتل ٠١/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٦ ح. ن. و ٨٣

 .أخرى الوقائي من جهة األمنمن حركة محاس والقوة التنفيذية من جهة ومسلحني من جهاز 
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 خالل اشتباكات وقعت مع جمموعة من حرس الرئاسة اليت يعمل فيها، وكانت حترس شاحنات تنقل       قُتل ٠١/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٧ ش. خ. ع ٨٤
 ا من حركـة محـاس حـاولو    أم يعتقد   آخرينهيزات هلا، ومسلحني من القوة التنفيذية ومسلحني        جت

 ح الدين مقابل خميم الربيجاالستيالء على هذه الشاحنات حيث كانت تسري على طريق صال
 من حركيت فتح ومحاس يف حميط       أم اشتباكات مسلحة جرت بني مسلحني يعتقد        أثناء بالرصاص   قُتل ٠١/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٧ ب. ع. م ٨٥

 .ميناء غزة
 أم اشتباكات وقعت يف حي تل اهلوى مبدينة غزة بني مسلحني يعتقد   أثناء بعيار ناري    إصابته جراء قُتل ٠١/٠٢/٢٠٠٧ غزة/ تل اهلوا ذكر ٣٧ م. م. خ ٨٦

 . الوقائياألمنمن حركة محاس والقوة التنفيذية من جهة ومسلحني من جهاز 

  خالل االشتباكات اليت اندلعت بني قوة من حرس الرئاسة كانت تقوم حبراسـة شـاحنات تقـل     قُتل ٠١/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٥٢ خ. إ. م ٨٧
جتهيزات هلذه القوة وبني مسلحني من القوة التنفيذية ومحاس وذلك عقب قيام القوة التنفيذية ومسلحي               

 .حة، وذلك على طريق صالح الدينمحاس باالستيالء على شاحنتني بادعاء أا حمملة باألسل

 النار بإطالق من حركة محاس و من القوة التنفيذية أم بالنار عقب قيام مسلحني يعتقد إصابته جراء قُتل ٠٢/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ ب. س. م ٨٨
 .على موقع قريش لتدريب حرس الرئاسة

 اشتباكات وقعت يف مدينة بيت الهيا بني أفراد مـن جهـاز         أثناءعدة عيارات نارية     ب إصابته جراء قُتل ٠٢/٠٢/٢٠٠٧ بيت الهيا ذكر ٢٤ ش. ح. ا ٨٩
 . من حركة محاس من جهة أخرىأماالستخبارات العسكرية من جهة ومسلحني يعتقد 

يـة يف   األمنواقع تابعة لألجهزة  بعيار ناري عفب مهامجة مسلحني من القوة التنفيذية م     إصابته جراء قُتل ٠٢/٠٢/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٢٠ ظ. ع. م ٩٠
 . الوقائياألمنوهو يعمل يف جهاز . خميم جباليا ومدينة بيت الهيا

 مـن   أم خالل اشتباكات وقعت يف خميم جباليا بني مسلحني من القوة التنفيذية ومسلحني يعتقد               قُتل ٠٢/٠٢/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٢١ ع. ع. م ٩١
 .ية من جهة أخرىاألمنة حركة محاس من جهة وأفراد األجهز

 . انفجار جسم متفجر كان حيملهجراء قُتل ٠٢/٠٢/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٢٤ أ. م. ط ٩٢

ا بعيار ناري خالل اشتباكات وقعت يف مدينة بيت الهيا بني مسلحني مـن القـوة           إصابته جراءت  قُتل ٠٢/٠٢/٢٠٠٧ بيت الهيا أنثى ٢٥ ذ. ز. ر ٩٣
 .ية من جهة أخرىاألمن من حركة محاس من جهة وأفراد من األجهزة أمد التنفيذية ومسلحني يعتق

 النار بإطالق من حركة محاس و من القوة التنفيذية أم بالنار عقب قيام مسلحني يعتقد إصابته جراء قُتل ٠٢/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٠ ش. ع. ح ٩٤
 .على موقع قريش لتدريب حرس الرئاسة

 النار بإطالق من حركة محاس و من القوة التنفيذية أم بالنار عقب قيام مسلحني يعتقد إصابته جراء قُتل ٠٢/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ أ. ر. ن ٩٥
 .على موقع قريش لتدريب حرس الرئاسة
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 النار بإطالقو من القوة التنفيذية  من حركة محاس أم بالنار عقب قيام مسلحني يعتقد إصابته جراء قُتل ٠٢/٠٢/٢٠٠٧ غزة/ حي الشجاعية ذكر ١٩ ر. ع. م ٩٦
 .على موقع قريش لتدريب حرس الرئاسة

 النار على موقع قريش بإطالقفيذية  من حركة محاس و من القوة التن      أم عقب قيام مسلحني يعتقد      قُتل ٠٢/٠٢/٢٠٠٧ غزة/ الشيخ عجلني ذكر ٢١ و. ع. م ٩٧
 .لتدريب

 من حركـة فـتح يف   أم خالل اشتباكات وقعت بني القوة التنفيذية اليت يتبع هلا ومسلحني يعتقد      قُتل ٠٢/٠٢/٢٠٠٧ خان يونس/ عبسان ذكر ٢٣ ن. ح. أ ٩٨
 .منطقة عبسان اجلديدة

خلاصة  اشتباكات وقعت يف حميط موقع الريموك  لتدريب الشرطة اأثناء بعدة أعرية نارية إصابته جراء قُتل ٠٢/٠٢/٢٠٠٧ غزة/ حي التفاح ذكر ٣٣ ش. ي. م ٩٩
 . الشرطةوأفراد من حركة محاس أممبدينة غزة بني مسلحني يعتقد 

 من القوة التنفيذية مبهامجة مقر املخابرات العامـة يف   وأفراد بالرصاص عقب قيام عدد من املسلحني        قُتل ٠٢/٠٢/٢٠٠٧ جباليا ذكر ٥٥ ا. ع ١٠٠
 . اجلهاز املذكور يعمل يفأنجباليا باألسلحة الرشاشة والصاروخية، حيث 

 الوطين  األمن النار على دورية لقوات      بإطالق قيام مسلحني    جراء رأس بعيار ناري يف ال    إصابته جراء قُتل ٠٣/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٤ أ. إ ١٠١
 . الوطيناألمنيف منطقة شارع الثالثيين وسط مدينة غزة، هو أحد أفراد قوات 

ا بعيار ناري خالل اشتباكات وقعت يف مدينة بيت الهيا بني مسلحني مـن القـوة            إصابته جراء تقُتل ٠٣/٠٢/٢٠٠٧ بيت الهيا ذكر ١٦ أ. ك. ن ١٠٢
 .ية من جهة أخرىاألمن من حركة محاس من جهة وأفراد من األجهزة أمالتنفيذية ومسلحني يعتقد 

الذين يتبع هلـم   عت بني أفراد من حرس الرئاسة  اليت تعرض هلا خالل اشتباكات اندل      اإلصابة جراء تويف ٠٤/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢١ م. ع ١٠٣
 هامجوا قافلة شاحنات كانت تقل معدات لقوات حرس         آخرينومسلحني من القوة التنفيذية ومسلحني      

 .الرئاسة يف قطاع غزة
 اقتحامه من قبل القوة التنفيذية وأفراد تعرض له داخل مرتله عقب بعيار ناري يف الرأس إصابته جراء تويف ٠٥/٠٢/٢٠٠٧ غزة/بيت الهيا ذكر ٢٣ أ. ج. ن ١٠٤

 .واملذكور هو أحد أفراد جهاز االستخبارات العسكرية. مسلحني

 بالرصاص خالل اشتباكات وقعت يف خميم جباليا بني مسلحني مـن حـركيت فـتح              إصابة جراء تويف ٠٥/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ ع. ع. م ١٠٥
 .ومحاس

 اليت تعرض هلا خالل مهامجة مسلحني من القوة التنفيذية وأفراد مـسلحني ملوقـع               اإلصابة جراء تويف ٠٥/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢١ ح. ع. م ١٠٦
 .تدريب تابع لقوة أمن الرئاسة اليت يتبع هلا يسمى موقع قريش يف منطقة تل اهلوى غرب مدينة غزة

.  النار على سيارته يف أحد شوارع مدينـة غـزة          إطالقب قيام مسلحني من إحدى العائالت       جراء قُتل ٠٦/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٩ أ. م ١٠٧
ـ  القوة التنفيذية اليت أفرادوأعلنت عائلة دغمش يف بيان هلا عن تبين قتل أبو كرش بادعاء أنه أحد     ت قُتل

 .اثنني من أبناء العائلة يف وقت سابق
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 من حركة أموقوع اشتباكات بالقرب من خميم النصريات بني مسلحني يعتقد        أثناء بالرصاص   اإلصابة جراء تويف ٠٧/٠٢/٢٠٠٧ خميم النصريات ذكر ٨ أ. أ ١٠٨
محاس والقوة التنفيذية من جهة وقوات حرس الرئاسة اليت كانت حترس قافلة شاحنات كانـت تنقـل معـدات            

 .أخرىومساعدات هلذه القوات من جهة 
شرطة بالقرب من مدارس املستقبل يف حي الطرية من مدينة رام اهللا، وتبني أنه               على جثته من قبل ال     عثر ٠٨/٠٢/٢٠٠٧ رام اهللا ذكر ٢٣ ج. ج. ص ١٠٩

 . على خلفية تعاونه مع قوات االحتاللقُتلويعتقد أنه .  بالرصاصقُتل
 .نة غزة بعدة أعرية نارية خالل شجار عائلي وقع يف حي الزيتون من مديإصابته جراء قُتل ٠٩/٠٢/٢٠٠٧ غزة/ حي الزيتون ذكر ٧٠ ش. م ١١٠
، حيث أنه فار من سجن رام اهللا، وكان متهم بقتل مواطنة من إسرائيل من قبل جمهولني يف مكان سكنه داخل       قُتل ١٠/٠٢/٢٠٠٧ عينابوس ذكر ٣٢ ع. ف. ظ ١١١

 .٢٠٠٥قريته يف عام 
 على خلفية شـجار     األشخاص ثقيلة من قبل أحد      لةبآ تعرضه للضرب    جراء يف مستشفى الشفاء مبدينة غزة       تويف ١١/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢١ س. خ. ع ١١٢

 .عائلي بينهما
 نومه، وذلك على خلفية اامه بالتعامل مع        أثناء رأس حادة يف منطقة ال    أداة من قبل شقيقه بواسطة      قُتل ١٢/٠٢/٢٠٠٧ خميم قلندبا ذكر ٢٤ م. ع. ع ١١٣

 .قوات االحتالل
 .متأثراً باجلراح اليت أصيب ا يف األحداث الداخلية اليت وقعت يف مشال قطاع غزة تويف  ١٢/٠٢/٢٠٠٧ بيت الهيا ذكر ٢٢ ح. ع ١١٤

 . عرب طعنه بسكني يف بيت القاتل عقب شجار وقع بينهماقُتل ١٣/٠٢/٢٠٠٧ جنني/ سرييس ذكر ٤٧ م. ع. ص ١١٥

 قتله، حيث وجدت جثته ملقاة بالقرب من مقربة  من قبل مسلحني كانوا قد اختطفوه قبل يومني من قُتل ١٣/٠٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٤٠ ح. ع ١١٦
 .وتبني أنه أصيب بعيار ناري يف رأسه دون أن تعرف خلفية القتل. الشهداء شرق مدينة غزة

 . بعد طعنه بسكني على خلفية رفضه رعي أغنام العائلةقُتل ١٤/٠٢/٢٠٠٧ جنني ذكر ١٨ ح. ع. ف ١١٧
 .ت من قبل والدها على خلفية الشك يف نسبها، وقد قام بتسليم نفسه جلهاز الشرطةقُتل ١٤/٠٢/٢٠٠٧ نابلس/ تلفيت أنثى ١ ش. م. ح ١١٨
 من حركة محاس ومسلحني مـن       أم ا خالل اقتحام مسلحني يعتقد       أصيب متأثرا باجلراح اليت     تويف ١٦/٠٢/٢٠٠٧ بيت الهيا ذكر ٣٨ غ. ذ. خ ١١٩

 .٤/١/٢٠٠٧ بتاريخ القوة التنفيذية ملرتل شقيقه العقيد حممد غريب
 . انفجار قنبلة حملية الصنع كانت حبوزتهجراء قُتل ٢١/٠٢/٢٠٠٧ دير البلح ذكر ٣٣ س. ع. م ١٢٠
 بعيار ناري يف الظهر انطلق خطأ من سالح ناري كان يعبث به وأحـد أصـدقاءه يف      إصابته جراء قُتل ٢١/٠٢/٢٠٠٧ غزة/ حي الشجاعية ذكر ٢٥ ش. ع. أ ١٢١

 .جحر الديك جنوب شرق مدينة غزةمنطقة قرية 

 الذين كانوا يف منطقة دوار الساعة األمن انطالق عيار ناري بطريق اخلطأ من سالح أحد أفراد   جراء قُتل ٢٢/٠٢/٢٠٠٧ رام اهللا/ خميم قدورة ذكر ١٩ أ. د. أ ١٢٢
املكان عقـب   السالح بوجه أحد سائقي املركبات ب  بإشهار األمنوسط مدينة رام اهللا، حيث قام رجل        

  انطالق عيار ناري من سالح إىل، مما أدى األمنجدال بني هذا السائق ورجال 

 بأربعة عيارات نارية أطلقت عليه من قبل مسلحني جمهولني عند خروجه من أحد احملال   إصابته جراء قُتل ٢٢/٠٢/٢٠٠٧ اخلليل/ يطا ذكر ٤٨ أ. ح. ع ١٢٣
 .لى خلفية تعاونه مع قوات االحتاللالتجارية يف البلدة، ويعتقد انه قتل ع
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ـــ أ. أ. أ. أ ١٢٤
 ـــ

ـــ
 ـــ

 على هذه اجلثة قرب مكب للنفايات يف منطقة حي اجلنينة من مدينة رفح وقـد كانـت مغطـاة                    عثر ٢٢/٠٢/٢٠٠٧ رفح
 .باحلجارة والرمال، وتبني أن عملية القتل متت بواسطة آالت حادة 

 من قبل مسلحني قاموا باعتراض السيارة اليت كان يستقلها وعائلته وسحبوه من داخلها ومن مث قاموا قُتل ٢٣/٠٢/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٧ غ. ع. م ١٢٥
 . النار عليه، وهو أحد أفراد القوة التنفيذيةبإطالق

 .وراج جنوب شرق خان يونس بعدة أعرية نارية خالل شجار عائلي يف منطقة مإصابته جراء قُتل ٢٣/٠٢/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٥٥ أ. ع. س ١٢٦

 على جثته ملقاة يف منطقة حي اجلنينة يف رفح وتبني بعد تشرحيها وجود أثار عيارات نارية عليها، ومل تعرف                 عثر ٢٤/٠٢/٢٠٠٧ رفح ذكر ٤٧ أ. أ ١٢٧
 .خلفية القتل أو مرتكبيه

يف الرأس خالل االشتباكات املسلحة اليت وقعت بني مسلحني من عائلة           ا بعيار ناري    إصابته جراءت  قُتل ٢٤/٠٢/٢٠٠٧ خان يونس أنثى ٢٧ ك. ح. غ ١٢٨
 . من كتائب القسام والقوة التنفيذيةأمكوارع ومسلحني يعتقد 

 بعيار ناري يف الصدر خالل اشتباكات وقعت يف منطقة سكن عائلة كوارع يف مدينة               إصابته جراء قُتل ٢٤/٠٢/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٧٣ ص. ع. إ ١٢٩
 من حركة محـاس والقـوة       أم من هذه العائلة ومسلحني يعتقد       أم يونس بني مسلحني يعتقد      خان

 .التنفيذية
 بعيار ناري يف الصدر خالل اشتباكات وقعت يف منطقة سكن عائلة كوارع يف مدينة               إصابته جراء قُتل ٢٤/٠٢/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٧ ك. ف. ح ١٣٠

 من حركة محـاس والقـوة       أمن هذه العائلة ومسلحني يعتقد       م أمخان يونس بني مسلحني يعتقد      
 .التنفيذية

 . بعيار ناري انطلق باخلطأ من سالح ناري كان أحد أصدقاءه يعبث بهإصابته جراء قُتل ٢٦/٠٢/٢٠٠٧ غزة/ حي الصربة ذكر ١٦ م. س. خ ١٣١

ا بعدة إصابته جراءت قُتلعلى األرض يف منطقة السالطني، غرب بلدة بيت الهيا، وتبني أا  جثتها ملقاة   على عثر ٢٦/٠٢/٢٠٠٧ غزة/حي الدرج أنثى ٤٥ د. ت. س ١٣٢
أعرية نارية يف البطن والصدر، وأفاد زوج الضحية  أنه فقد آثار زوجته بعد الساعة اخلامسة من مساء اليوم نفسه                   

 .بعدما خرجت من املرتل لشراء بعض احلاجيات
 على جثتها ملقاة بالقرب من شاطيء البحر يف منطقة السالطني مشال غرب بيت الهيا وتبني أـا                  عثر ٢٦/٠٢/٢٠٠٧ غزة/ ء اجلال أنثى ٣٠ أ. ب. ا ١٣٣

 . بعدة عيارات نارية ومل تعرف خلفية القتلوأصيبت النار عليها إطالقت عرب قُتل
ت قُتلرب من شارع النفق شرق مدينة غزة وتبني من الفحص األويل للجثة أا  على جثتها ملقاة بالق  عثر ٢٧/٠٢/٢٠٠٧ غزة/ حي الدرج أنثى ٤٠ غ. خ. أ ١٣٤

 النار على رأسها مرتني، ودون أن تعرف خلفية عملية القتل، وأفاد جنل الـضحية بأنـه يف                إطالقعرب  
  من فجر اليوم اقتحم عدد من املسلحني كان بعضهم مقنعاً ١٢:٣٠حوايل الساعة 

 وقوفها على شرفة مرتهلا خالل االشتباكات املسلحة اليت         أثناءا بعيار ناري يف الرأس      إصابته جراءت  قُتل ٠١/٠٣/٢٠٠٧ م جبالياخمي أنثى ٢٢ ص. ص. م ١٣٥
 . من حركيت فتح  ومحاسأمشهدها خميم جباليا بني مسلحني يعتقد 

 النـار بـاهلواء    من حفظ النظام يف الشرطة بإطالق قيام قوات جراء بثالثة أعرية نارية     إصابته جراء قُتل ٠٢/٠٣/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٤٠ ع. ع. ف ١٣٦
 .خالل قيامها بفض أعمال شغب خالل مباراة كرة قدم كانت جتري يف مدينة خان يونس
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كـان متوجهـاً    مرتله الكائن يف منطقة عيصى مبدينة اخلليل، بينما إمام الرصاص عليه   إطالق جراء قُتل ٠٤/٠٣/٢٠٠٧ اخلليل ذكر ٣٠ ح. ز. أ ١٣٧
 .لعمله يف سوق اخلضار باملدينة

 . انفجار عبوة ناسفة بالقرب من أحد املنازل يف خميم الربيججراء قُتل ٠٥/٠٣/٢٠٠٧ خميم الربيج ذكر ٢٥ ل. م ١٣٨
 النيب صاحل مشال غرب رام  عليها خمنوقة يف أحد حقول الزيتون بالقرب من الشارع الرئيسي يف قرية            عثر ٠٨/٠٣/٢٠٠٧ سنجل أنثى ٢٨ ص. ع. م ١٣٩

 .ت على خلفية ما يعرف بالقتل على خلفية شرف العائلةقُتلاهللا وقد 

 وجوده بالقرب من نادي بيت حـانون        أثناء بعيار ناري أطلقه مسلحني جمهولني عليه        إصابته جراء قُتل ١٠/٠٣/٢٠٠٧ بيت حانون ذكر ٢٦ ك. ح. م ١٤٠
 .الرياضي وسط البلدة

 بعيار ناري أطلق عليه من قبل  مسلحني جمهولني يف منطقة مفترق عسقولة يف مدينـة    إصابته عقب   قُتل ١٣/٠٣/٢٠٠٧ غزة ذكر ٤٥ ح. ع. ع ١٤١
 . من القوة التنفيذية اليت يعمل فيها، دون وضوح خلفية احلادثآخرينغزة حيث كان يوجد هو وأفراد 

 الوقائي يف مدينة غزة بني حركة محاس األمناص خالل االشتباكات اليت اندلعت يف حميط مقر  بالرصقُتل ١٤/٠٣/٢٠٠٧ غزة/حي النصر ذكر ٢٢ أ. م. ح ١٤٢
 . الوقائياألمنوجهاز 

ا بعيار ناري يف الرأس يف منطقة السودانية مشال شرق بلدة بيت الهيا على             إصابته عليها مقتولة بعد     عثر ١٤/٠٣/٢٠٠٧ غزة/ حي الشجاعية أنثى ٣٠ ب. إ. د ١٤٣
 . شجار عائليخلفية

 وقوع اشتباكات مسلحة يف بلدة بيت الهيـا بـني   أثناء بعدة أعرية نارية يف القدمني،   إصابته بعد   تويف ١٥/٠٣/٢٠٠٧ بيت الهيا ذكر ٢٥ ط. ع. م ١٤٤
 . من حركيت فتح ومحاس وعناصر من القوة التنفيذيةأم يعتقد بأشخاصجمموعة 

 . بعدة عيارات نارية أطلقت عليه من قبل مسلحني على خلفية ثأرإصابته عقب قُتل ١٦/٠٣/٢٠٠٧ اخلليل ذكر ٢٧ ر. إ. ن ١٤٥
 النار عليه وعلـى أحـد       بإطالق قيام جمهولني    جراء وهو ضابط يف جهاز االستخبارات العسكرية        قُتل ١٦/٠٣/٢٠٠٧ دير البلح ذكر ٣١ س. ح ١٤٦

  .قتل عملية الأساسهازمالئه، دون معرفة اخللفية اليت متت على 
 

 يف منطقـة  اآلثار كانوا ينقبون عن أشخاص مبدامهة   األخرى األمن خالل قيام جهاز الشرطة وقوى       قُتل ١٧/٠٣/٢٠٠٧ سلفيت/ اسكاكا ذكر ٢٨ ح. ر. ع ١٤٧
 الوطين املـشاركة يف عمليـة       األمناملسجد القدمي يف قرية اسكاكا شرق سلفيت، حيث انه من قوى            

 .املدامهة
 .ا برصاصة يف الصدر خالل شجار عائلي وقع يف املدينةإصابتهت نتيجة قُتل ١٨/٠٣/٢٠٠٧ فحر أنثى ٨ أ. ش ١٤٨
 مسلحة يف بلدة بيت الهيا مشال القطاع بـني    اشتباكات أثناء بشظايا قذيفة صاروخية     إصابته جراء قُتل ٢١/٠٣/٢٠٠٧ بيت الهيا ذكر ٣٢ س. ي. ر ١٤٩

 . من حركيت فتح ومحاسأممسلحني يعتقد 
 . على جثته يف منطقة قريبة من مكان سكنه يف حي الزيتون دون أن تعرف ظروف مقتلهعثر ٢١/٠٣/٢٠٠٧ غزة/ حي الزيتون ذكر ٣ أ.أ.أ.أ ١٥٠
وف  على جثتها يف منطقة قريبة من مكان سكنها يف حي الشجاعية من مدينة غزة دون أن تعرف ظرعثر ٢١/٠٣/٢٠٠٧ غزة/ حي الشجاعية أنثى ١ ف. و ١٥١

 .وفاا
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.  على جثته يف متام السابعة صباحا يف منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وقد لفت رقبته حببـل                  عثر ٢٢/٠٣/٢٠٠٧ غزة/ الصربة ذكر ٢٢ د. ي. ف ١٥٢
 . خنقا ومل تعرف مالبسات اجلرميةقُتلواظهر تقرير التشريح بأن املذكور 

 . بالرصاص خالل اشتباكات بني إحدى العائالت وأفراد من القوة التنفيذية يف مشال قطاع غزةقُتل  ٢٢/٠٣/٢٠٠٧ غزة/ حي الشجاعية ذكر ٤٨ ح. ع. س ١٥٣
 على جثته ملقاة يف منطقة السالطني يف بيت الهيا بعد ساعتني من اختطافه من منطقة حي الزيتون                  عثر ٢٣/٠٣/٢٠٠٧ خميم الشاطيء ذكر ٥٠ ع. ع. م ١٥٤

 على خلفية ممارسات ال أخالقية وقد كان اعتقل يف املاضي من قُتلقد أنه   على يد مسلحني جمهولني ويعت    
 .قبل املخابرات العامة على خلفية شبهات أمنية

 ناريا  عيارا٣٠ عليه مقتوال بالرصاص يف منطقة حي الزيتون من مدينة غزة، وتبني أنه كان  مصابا بأكثر من                  عثر ٢٣/٠٣/٢٠٠٧ غزة/ حي الزيتون ذكر ٢٥ ن. ف. ع ١٥٥
 صباحا من ذات اليوم  مـن  ١١ الوقائي وكان قد اختطف وزميل أخر له عند الساعة األمنوهو ضابط يف جهاز   

 .قبل مسلحني يف منطقة حي الزيتون يف مدينة غزة
 .ت بعد مشادة كالمية مع زوجهاقُتل ٢٣/٠٣/٢٠٠٧ نابلس/ سامل أنثى ٣٨ إ. ع. ر ١٥٦

 . بعيار ناري من سالح كان يعبث به احد زمالئهإصابته نتيجة تويف ٢٥/٠٣/٢٠٠٧ بيت الهيا ذكر ٢٤ د. ف. ب ١٥٧
 من قبل أحد العاملني يف متجره وسط مدينة نابلس الذي قام بضربه مباسورة حديدية عقب دخوله                  قُتل ٢٥/٠٣/٢٠٠٧ نابلس ذكر ٥٨ ع. ي. س ١٥٨

 .احملل
 قُتـل وال يف الصباح داخل احملل التجاري الذي كان يعمل فيه يف بلدة العيزرية، وتبني أنه                 عليه مقت  عثر ٢٥/٠٣/٢٠٠٧ السموع ذكر ٣٨ خ. ج. ع ١٥٩

 . ضربه بأدوات حادة يف منطقة الرأس والصدر دون أن تتضح ظروف القضيةجراء
خلطأ من سالح كلن حبوزة زميل له،        عيار ناري بطريق ا    نطالقا جراءو يعمل يف القوة التنفيذية       وه قُتل ٢٦/٠٣/٢٠٠٧ خانيونس ذكر ٥٤ أ. م. ح ١٦٠

خالل تدريبات كانت تقوم ا القوة التنفيذية يف موقع تدريب تابع هلا يف منطقة غرب مدينـة خـان                   
 .يونس

ب  بشظايا يف الصدر لدى انفجار داخلي وقع يف مرتله، والقتيل هو ابن نـضال كـال                إصابته بعد   قُتل ٢٩/٠٣/٢٠٠٧ خميم خان يونس ذكر ٥ ك. ن. ع ١٦١
 .مسئول العالقات العامة يف القوة التنفيذية

 خروجه من مـسجد الـصالح يف منطقـة      أثناء النار عليه من قبل مسلحني جمهولني        إطالق جراء قُتل ٣٠/٠٣/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٥ م. م. ع ١٦٢
 .الشجاعية مبدينة غزة، ومل تعرف خلفية عملية القتل

 .مشال خان يونس) نتسر حزاين(   بعد انفجار  قذيفة بالقرب من أحد املواقع احملررة قُتل ٣٠/٠٣/٢٠٠٧ خميم املغازي ذكر ٢٢ م. ك. ك ١٦٣
 بعيار ناري يف الرأس انطلق من مسدس أحد األشخاص خالل شجار وقع على خلفية خـالف                 إصابته جراء قُتل ٣١/٠٣/٢٠٠٧ قلقيلية ذكر ١٧ م. إ. ع ١٦٤

 .متعلق ببيع سيارة غري قانونية
 .ت من قبل جمهولني قاموا باقتحام مرتهلا حيث تقيم وحيدةقُتل ٠٧/٠٤/٢٠٠٧ القدس/ بيت عنان أنثى ٥٠ ر. ف. ن ١٦٥
 عليها مسلحني، ويبدوا أن ذلك مت على خلفية أخالقيـة أو  أطلقها نارية أعرية بعدة  اإصابته جراءت  قُتل ٠٩/٠٤/٢٠٠٧ قلقيلية أنثى ٢٥ و. خ. ا ١٦٦

 .شرف عائلة
 خالل اشتباكات مسلحة وقعت  يف مدينة خان يونس بني عائلتني بسبب متديدات خطوط مياه يف                 قُتل ٠٩/٠٤/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٧ أ. ع. م ١٦٧

 .مناطق سكن هذه العائالت
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وط مياه يف    خالل اشتباكات مسلحة وقعت  يف مدينة خان يونس بني عائلتني بسبب متديدات خط              قُتل ٠٩/٠٤/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٥ أ. ع. ع ١٦٨
 .مناطق سكن هذه العائالت

 . خالل اشتباكات عائلية مسلحة وقعت يف حميط مسجد فلسطني مبخيم خان يونسقُتل ٠٩/٠٤/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٧ ص. أ. ع ١٦٩
ت خطوط ميـاه يف   خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف مدينة خان يونس بني عائلتني بسبب متديدا      قُتل ١٠/٠٤/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ١٧ ز. ح ١٧٠

 .مناطق سكن هذه العائالت
 بعدة أعرية نارية أطلقت عليه من قبل مسلحني جمهولني بالقرب من مرتله يف مدينـة            إصابته نتيجة   تويف ١١/٠٤/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٣ غ. ح. ت ١٧١

 . الوقائياألمنخان يونس، وهو يعمل يف جهاز 

 . بعدة عيارات نارية خالل شجار عائلي بني أفراد عائلته يف مدينة رفحإصابته جراء قُتل ١٢/٠٤/٢٠٠٧ رفح/ تل السلطان ذكر ٣٠ ع. إ. أ ١٧٢
 . بعدة عيارات نارية خالل شجار عائلي جتدد ما بني أفراد عائلته يف مدينة رفحإصابته جراء قُتل ١٢/٠٤/٢٠٠٧ رفح/ تل السلطان ذكر ٤٧ ع. أ. ي ١٧٣

املخالة بالقرب من مدينة خان يونس، وتبني أنه " نتسري حزاين" على جثته ملقاة يف أراضي  مستوطنة عثر ١٢/٠٤/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٨ ح. م. م ١٧٤
وكان قد اختطف من قبل مسلحني جمهولني قبل حوايل ساعة من قيـامهم             .  النار عليه  إطالق جراء قُتل

 . النار عليه دون أن تعرف خلفية القتلبإطالق
 على جثته على شاطيء البحر يف مدينة دير البلح وتعتقد املصادر الطبية كون اجلثة متحللة أا لفظت عثر ١٣/٠٤/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣١ أ. أ. أ. أ ١٧٥

للشاطيء من داخل البحر، وتبني أن القتيل يلبس خامت خطوبة مكتوب عليه أمسه جالل حممد عبـد اهللا           
 عاصم

 إصابته نتيجة   قُتلغرب مدينة خان يونس، حيث تبني أنه        " نفيه دكاليم " يف منطقة حمررة      على جثته  ثرع ١٥/٠٤/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٠ س. د. ع ١٧٦
  . تعرض للتعذيب قبل قتله، ومل تعرف خلفية القتل أو هوية القتلةإنبعيار ناري بعد 

 
 سـريه يف    أثنـاء ام مسلحني جمهولني بإطالق النار عليه        عقب قي  الرأس بعيار ناري يف     إصابته جراء قُتل ١٥/٠٤/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٢ ك. ف. ه ١٧٧

منطقة حمطة التحلية يف منطقة الشيخ ناصر من مدينة خان يونس ويعتقد أن عملية القتل تأيت على خلفية      
 .ثأر

 .ة القتل دفاعا عن شرف العائلة أطلق عليها حبجالرأسا بعيار ناري يف إصابته من أسبوعت بعد توفي ١٥/٠٤/٢٠٠٧ خميم الشاطيء أنثى ١٩ ك. م. أ ١٧٨
 . على خلفية خالفات شخصية بينهمااألشخاص طعنا بالسكني من قبل أحد قُتل ١٦/٠٤/٢٠٠٧ القدس/ شعفاط ذكر ١٧ ع. ع. ع ١٧٩
 .هولني النار عليه من قبل مسلحني جمإطالق جراء بعدة عيارات نارية إصابته جراء قُتل ١٧/٠٤/٢٠٠٧ بيت حلم ذكر ٣٧ و. م. ع ١٨٠
 على جثته على الطريق الواصل بني نابلس وجنني بالقرب من بلدة سيلة الظهر وكان هذا املواطن اختطف قبل عثر ١٧/٠٤/٢٠٠٧ نابلس/ بزاريا ذكر ٦٥ ح. ر. ع ١٨١

مقتله حبوايل أسبوع من مرتله من قبل عدد من املسلحني على خلفية انتقامية من ولده الذي اعتقل من قبل جهـاز    
 .خابرات يف قضية تالعب مايل كبريةامل

 . برصاص مسلحني خالل شجار عائلي وقع يف حي الشجاعية من مدينة غزةإصابته جراء قُتل ١٩/٠٤/٢٠٠٧ غزة/ حي الشجاعية ذكر ٢٥ ع. س. ر ١٨٢
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ليه من نه أصيب بعيار ناري يف الرأس أطلق ع  على جثته ملقاة يف منطقة تل اهلوى مبدينة غزة وتبني أ           عثر ٢٢/٠٤/٢٠٠٧ جباليا ذكر ٥١ أ. م. ح ١٨٣
 . اختطفوه، ومل يعلن عن خلفية القتلقبل مسلحني جمهولني كانوا قد

 بعيار نـاري يف     إصابته جراء قُتل على جثته يف منطقة حي الشيخ عجلني من مدينة غزة وتبني أنه              عثر ٢٢/٠٤/٢٠٠٧ غزة/ الشجاعية ذكر ٢٦ أ. ع. ع ١٨٤
 . الوطين ومل تعرف خلفية عملية القتلاألمنيف قوات الرأس وهو يعمل 

 وقع على الطريق الساحلي ملدينة      آخرين بعيار ناري يف العنق خالل اشتباك مسلح مع          إصابته جراء قُتل ٢٢/٠٤/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٩ أ. ك. هـ ١٨٥
 .غزة

 . ناري طائش، عندما كان يلعب يف حميط مرتله يف منطقة أبراج الندى بعيارإصابته جراء قُتل ٢٣/٠٤/٢٠٠٧ غزة/ أبراج الندى  ذكر ١٠ س. ف. م ١٨٦

 .أقاربه بعيار ناري يف الصدر انطلق من مسدس كان يعبث به أحد إصابته جراء قُتل ٢٤/٠٤/٢٠٠٧ جنني/ اليامون ذكر ٤ أ. ذ. ب ١٨٧
 خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف مشال ٤/٢/٢٠٠٧اص بتاريخ  بالرص إصابته جراء متأثرا جبراحه    تويف ٢٥/٠٤/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٤ ص. م. ح ١٨٨

 .قطاع غزة
 .ا بعيار ناري يف الصدر خالل شجار عائلي وقع بني عائلتها وعائلة أخرىإصابته جراءت قُتل ٢٥/٠٤/٢٠٠٧ خميم الربيج أنثى ٣٠ م. ع. س ١٨٩
 ومسلحني يتاجرون يف السيارات     األمن اشتباك مسلح وقع بني قوات       أثناءر ناري    بعيا إصابته جراء قُتل ٢٦/٠٤/٢٠٠٧ جنني/ رمانة ذكر ٢٨ أ. ط. م ١٩٠

 . احلرس الرئاسيأفراداملسروقة يف منطقة قريبة من مستوطنة بساجوت شرق مدينة رام اهللا، وهو احد 

 .عبثه بالسالح داخل مرتله أثناء بعيار ناري يف الصدر إصابته جراء قُتل ٢٦/٠٤/٢٠٠٧ غزة/ حي الشجاعية ذكر ١٢ ب. م. هـ ١٩١
 نار قامت ا قوات إطالق خالل عملية رأس بعيار ناري يف الإصابته جراء الوطين األمين وهو مساعد يف قوات قُتل ٢٧/٠٤/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٨ أ. ش. ع ١٩٢

كان يشهد ازدحاما كبريا،  لتفريق املواطنني احملتشدين يف معرب رفح املغلق  بعد أن حاولوا اقتحام املعرب الذي              األمن
  .وكان القتيل جيلس مع أصدقاء له يف االستراحة

 
 الوطين الذي   األمن بعيار ناري يف الرأس انطلق خطأ من سالح زميله داخل مقر قوات              إصابته جراء قُتل ٢٧/٠٤/٢٠٠٧ جنني/ اليامون ذكر ٢٢ ف. ع. ع ١٩٣

 .يعمل فيه يف مدينة جنني
 أيضا انفجار جسم متفجر داخل أحد املنازل يف بلدة بيت حانون، يف حني أصيب نتيجة لذلك جراء قُتل ٢٨/٠٤/٢٠٠٧ حانونبيت  ذكر ٢٣ ح. خ. م ١٩٤

 .شقيقه
 . بعيار ناري خالل شجار عائلي وقع يف حي املنصورة حبي الشجاعية من مدينة غزةإصابته جراء قُتل ٢٩/٠٤/٢٠٠٧ غزة/ الشجاعية ذكر ٥٥ أ. ف ١٩٥
 . خالل شجار مع احد األشخاص مل تتضح خلفيتهقُتل ٣٠/٠٤/٢٠٠٧ القدس/ اجليب ذكر ٢٧ ن.  أ.م ١٩٦
خان / املخيم الغريب أنثى ٢٣ غ. إ. ر ١٩٧

 يونس
 سريه ووالدته بالقرب من مـبىن      أثناء قيام مسلحني جمهولني بإطالق الرصاص عليه        جراء بالرصاص   قُتل ٠٣/٠٥/٢٠٠٧

 . األمل من مدينة خان يونساهلالل األمحر يف منطقة حي
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 قيام جمموعة مسلحة بإلقاء القنابل وإطالق الرصـاص علـى   جراء بعدة عيارات نارية  إصابته جراء قُتل ٠٦/٠٥/٢٠٠٧ رفح ذكر ٢٧ ش. س. س ١٩٨
املواطنني والوفود فور خروجهم من باب املدرسة العمرية االبتدائية يف تل السلطان يف مدينة رفح، حيث         

 .ى احتفالكان جير
 من الفخذين يف شقة يف مدينة رام اهللا من قبل الشرطة، وعلم             األرجل على جثته مشوهة ومقطوعة      عثر ٠٦/٠٥/٢٠٠٧ خميم شعفاط ذكر ٤٤ ب. ع. خ ١٩٩

أنه كان قد اختفى قبل العثور على جثته خبمسة أيام وكان حبوزته مبلغ كبري من املال، وهو تاجر حيث                   
  على جثته فيها دف سرقة املال الذي كان حبوزتهعثرة اليت علم  أنه استدرج للشق

القتل للدفاع " النار على رأسها من قبل شقيقها داخل مرتهلم على خلفية ما يسمى بـ         إطالقت بعد   قُتل ٠٨/٠٥/٢٠٠٧ رفح/ حي تل السلطان أنثى ٣٠ ع. أ. خ ٢٠٠
 ".عن شرف العائلة

 . بعيار ناري أطلق عليه خالل شجار عائلي يف منطقة خلة العامود شرق مدينة نابلسإصابته جراء قُتل ٠٨/٠٥/٢٠٠٧ نابلس ذكر ٣٢ ش. ع. س ٢٠١
 أداءه واجبه الوطين، لكن مل حتدد تفاصيل أثناء قُتلأعلنت حركة محاس عن وفاة هذا املواطن وقالت انه           ١١/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٧ ت. ر. ع ٢٠٢

 .احلادث
 بعيار ناري يف الصدر وهو شرطي يف احلكومة املقالة خالل حماولة الشرطة فض شجار               إصابته جراء قُتل ١١/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٠ ب. م. ح ٢٠٣

 .بني عائلتني يف حي الشجاعية مبدينة غزة
 . بعيار ناري من بندقية صيد على خلفية خالفه مع القاتلإصابته جراء قُتل ١٢/٠٥/٢٠٠٧ قلقيلة/ حجة ذكر ٢٦ م. ن. ف ٢٠٤
 النار عليه من قبل مسلحني جمهولني بالقرب من أبراج     إطالق بعيار ناري يف الصدر اثر       إصابته جراء قُتل ١٣/٠٥/٢٠٠٧ بيت الهيا ذكر ٣٤ أ. م. ب ٢٠٥

 .الندي يف بلدة بيت الهيا، ومل تعرف خلفية احلادث

 إحـدى  من حركة فتح ومـسلحني مـن   أمعقب قيام مسلحني يعتقد      بعيار ناري    إصابته جراء قُتل ١٣/٠٥/٢٠٠٧ بيت الهيا ذكر ٣٣ ب. م. ت ٢٠٦
  . الندى ببلدة بيت الهيا مشال قطاع غزةأبراح النار عليه يف منطقة بإطالقالعائالت 

 
وتس يف  من حركة فتح قاموا باختطافه وزميل أخر له من أمام مطعم الل          أم من قبل مسلحني يعتقد      قُتل ١٣/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ ع. ع. س ٢٠٧

وهو صحفي يعمل حمـررا  .  تتضح مالبسات عملية القتلأن عليه النار، دون أطلقوامدينة غزة، ومن مث    
 .للصفحة االقتصادية يف صحيفة فلسطني اليومية

 النصريات وسط قطـاع     بعيار ناري يف البطن وذلك خالل شجار عائلي جتدد يف خميم           إصابته جراء قُتل ١٣/٠٥/٢٠٠٧ خميم النصريات ذكر ١٤ أ. ص. أ ٢٠٨
 .غزة

 من حركة فتح باختطافه وزميل أخر له مـن  أم عقب قيام مسلحني يعتقد صابته يف اليوم التايل إل   تويف ١٤/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ م. ع. م ٢٠٩
وهو  موظف يعمل يف صـحيفة       .  النار عليهما، ومقتله   بإطالقأحد شوارع  مدينة غزة ومن مث قاموا         

 .فلسطني اليومية
 بالرصاص عندما كان مير يف منطقة كانت تشهد اشتباكات مسلحة بني القوة التنفيذية              إصابته بعد   قُتل ١٤/٠٥/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٧ ش. ص. أ ٢١٠

 .ومسلحني من عائلة زغرب يف مدينة خان يونس
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 إطـالق  جراء قُتل منطقة الزيتون مبدينة غزة وتبني أنه        ارات يف  البي إحدى عليه مقتوال وملقى قرب      عثر ١٤/٠٥/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٧ ج. ع. م ٢١١
 . دون أن تتضح ظروف مقتله أو  هوية املنفذينرأسهالنار على 

 من حركة محاس يف حميط      أم بعدة أعرية نارية يف هجوم مسلح نفذه مسلحون يعتقد           إصابته جراء قُتل ١٤/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٨ ع. س. م ٢١٢
 .مرتل احد املواطنني

 من حركة محاس يف حميط      أم بعدة أعرية نارية يف هجوم مسلح نفذه مسلحون يعتقد           إصابته جراء قُتل ١٤/٠٥/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٢٤ ش. م. ع ٢١٣
 .مرتل احد املواطنني

 الوطين كانوا يستقلون    األمنمن قوات    بعدة أعرية نارية عندما تعرض وجمموعة أخرى         إصابته جراء قُتل ١٥/٠٥/٢٠٠٧ دير البلح ذكر ٢٧ أ. ت. ح ٢١٤
 . كمنيإىلجيبا 

 توجهه ملدينة غزة، أثناء ١٥/٥/٢٠٠٧ النار على رأسه من قبل مسلحني اختطفوه بتاريخ إطالق عرب قُتل ١٥/٠٥/٢٠٠٧ خميم الربيج ذكر ٢٥ أ. ت. ا ٢١٥
 يـوم  أقاربـه يـه   أن تعـرف عل  إىلوكانت جثته بقيت يومني يف ثالجة مستشفى الشفاء مبدينة غزة           

١٧/٥/٢٠٠٧. 
 وقوفه أمام معمله خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف منطقة شـارع            أثناء بعيار ناري    إصابته جراء قُتل ١٥/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٩ د. ش. س ٢١٦

 . من حركيت فتح ومحاسأمجنال عبد الناصر وسط مدينة غزة بني مسلحني يعتقد 
 النار عليه بالقرب من دوار حيدر عبد الشايف يف مدينة بإطالق مسلحني من مرتله، ومن مث قاموا     اختطفه ١٥/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٤٦ ن. إ. ص. ن ٢١٧

 .غزة
 بعدة أعرية نارية يف الرأس عندما تعرض وجمموعة أخرى من إصابته الوطين بعد األمن وهو أحد أفراد قُتل ١٥/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ أ. ح. أ ٢١٨

 الوطين أنه نصب من قبل مسلحني من حركة األمنقلون جيبا لكمني تقول قوات هذه القوات كانوا يست
  .محاس، الشيء الذي نفته احلركة وقالت أن هذا اجليب مت قصفه من قبل قوات االحتالل

 
 الوقائي الذي يتبع لـه  األمن اشتباكات مسلحة بني عناصر من جهاز جراء بعيار ناري  إصابته جراء قُتل ١٥/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ م. ح. ي ٢١٩

 . من حركة محاس يف حميط مقر اجلهاز يف حي تل اهلوا جنوب مدينة غزةأمومسلحني يعتقد 
 بعدة أعرية نارية يف الرأس عندما تعرض وجمموعة أخرى          إصابته جراء الوطين   األمن وهو أحد أفراد     قُتل ١٥/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ غ. م. هـ ٢٢٠

من الوطين أنه نصب من قبل مسلحني مـن  ستقلون جيبا لكمني تقول قوات األ من هذه القوات كانوا ي    
 حركة محاس الشيء الذي نفته احلركة، وقالت أن هذا اجليب مت قصفه من قبل قوات االحتالل

جمموعة أخرى من هذه القوات كانوا    بعدة أعرية نارية يف الرأس واجلسم عندما تعرض و         إصابته بعد   قُتل ١٥/٠٥/٢٠٠٧ غزة/ حي الزيتون ذكر ٣٠ ك. ع. و ٢٢١
 الوطين أنه نصب من قبل مسلحني من حركة محـاس الـشيء   األمنيستقلون جيبا لكمني تقول قوات   

 .الذي نفته احلركة، وقالت أن هذا اجليب مت قصفه من قبل قوات االحتالل
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 بعدة أعرية نارية يف الرأس والقدمني عندما تعرض إصابته جراءالوطين  األمن املذكور وهو أحد أفراد  قُتل ١٥/٠٥/٢٠٠٧ دير البلح ذكر ٣١ أ. م. ع ٢٢٢
وجمموعة أخرى من هذه القوات كانوا يستقلون جيبا لكمني تقول قوات األمن الوطين أنه نصب مـن                 

 قبل مسلحني من حركة محاس الشيء الذي نفته محاس وقالت أن هذا اجليب مت قصفه

 بعدة أعرية نارية يف اجلسم عندما تعرض وجمموعة أخرى          إصابته جراء الوطين   األمن وهو أحد أفراد     قُتل ١٥/٠٥/٢٠٠٧ النصريات ذكر ٢٨ أ. س. س ٢٢٣
 الوطين أنه نصب من قبل مسلحني مـن  األمنمن هذه القوات كانوا يستقلون جيبا لكمني تقول قوات      

  قوات االحتاللحركة محاس الشيء الذي نفته احلركة وقالت أن هذا اجليب مت قصفه من قبل

 بعدة أعرية نارية يف الرأس واجلسم عندما تعـرض        إصابته جراء الوطين   األمن وهو أحد أفراد قوات      قُتل ١٥/٠٥/٢٠٠٧ النصريات ذكر ٢٠ ل. ع. ن ٢٢٤
 الوطين أنه نصب مـن      األمنوجمموعة أخرى من هذه القوات كانوا يستقلون جيبا لكمني تقول قوات            

اس، الشيء الذي نفته احلركة وقالت أن هذا اجليب مت قصفه من قبل قوات              قبل مسلحني من حركة مح    
 االحتالل

 عليه النار بعـد ختطيـه       أطلقوا من امن الرئاسة، حيث      أم برصاص مسلحني تقول حركة محاس       قُتل ١٥/٠٥/٢٠٠٧ غزة/ حي الشجاعية ذكر ٤٥ م. س. ا ٢٢٥
 .موقعهم يف حي الشجاعية

 وجوده يف منطقة شارع أثناء من حركة فتح أم بعيار ناري أطلقه عليه مسلحني يعتقد إصابته جراء قُتل ١٥/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ ج. م. ع ٢٢٦
 . الطالبيةاإلسالميةالوحدة، وهو يعمل يف صحيفة الصحوة التابعة للكتلة 

 النار على جمموعة من حراس بإطالقلقوة التنفيذية  من حركة محاس واأم قيام مسلحني يعتقد جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ ع. ح ٢٢٧
 . الداخلي يف مدينة غزة رشيد أبو شباك، كان احدهماألمنمرتل مدير 

  . النار عليه من قبل مسلحني جمهولني يف بلدة جباليا دون أن تعرف خلفية عملية القتلإطالق جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ بلدة جباليا ذكر ١٨ أ. س. ش ٢٢٨
 

 النـار   بإطالق من حركة فتح     أم قيام مسلحني تقول حركة محاس       جراء بعيار ناري    إصابته جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٨ أ. م. م ٢٢٩
 .عليه بالقرب من مرتله يف منطقة أبراج املقوسي يف يوم سابق

ني من القوة التنفيذية باجتاه مسلحني، استمرارا للصراع  النار الذي جرى من قبل مسلح إطالق جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٦ أ. ي. ر ٢٣٠
 .بني الطرفني

 يعتقد أفراد بشظايا انفجار قنبلة يدوية خالل االشتباكات اليت اندلعت مبدينة رفح بني           إصابته جراء  قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ رفح ذكر ٢٣ م. ح. م ٢٣١
 من حركة فتح من جهة أم يعتقد وأفرادي  الوقائاألمن من حركة محاس والقوة التنفيذية من جهة و     أم

 أخرى، وذلك لدى مرور جنازة تشييع أحد قتلى محاس من اليوم السابق ب

 وجوده بالقرب من مقـر جهـاز   أثناء النار عليه من مسلحني جمهولني قاموا باختطافه     إطالق جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ س. ط. ع ٢٣٢
 منطقة قريبة من جممع أنصار العسكري يف مدينة غزة، ومل           إىل بعد أن نقلوه      الوقائي حبي تل اهلوا    األمن

 .تعرف خلفية القتل
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يـة مـن جهـة    األمن خالل االشتباكات اليت جرت يف مدينة غزة بني عدد من املسلحني واألجهزة  قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٧ ح. س. ب ٢٣٣
 .ومسلحني آخرين والقوة التنفيذية من جهة أخرى

 الوقائي يف تل اهلوى يف مدينة غـزة  األمن خالل اشتباكات وقعت يف حميط مقر جهاز        إصابته جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٧ ر. د. م ٢٣٤
 من حركة محاس أمية من جهة ومسلحني يعتقد األمن من حركة فتح واألجهزة أمبني مسلحني يعتقد 

 .والقوة التنفيذية من جهة أخرى
 مبدينة غزة حيث يقـع   اإلسالمية بعيار ناري خالل اشتباكات وقعت يف حميط اجلامعة          إصابته جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٦  س.م. ح ٢٣٥

 الوقائي الـذي    األمن من حركة محاس ومسلحني من جهاز        أمبرج النور السكين بني مسلحني يعتقد       
 .يعمل فيه

 من حركة أم خالل اشتباكات وقعت يف حي تل اهلوى مبدينة غزة بني مسلحني يعتقد إصابته جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة/ حي الصربة ذكر ٢٠ د. أ. م ٢٣٦
 . من حركة محاس والقوة التنفيذية من جهة أخرىأمية من جهة ومسلحني يعتقد األمنفتح واألجهزة 

 من حركة محاس ومسلحني من القوة       أم قيام مسلحني يعتقد     جراءة   بعدة أعرية ناري   إصابته نتيجة   قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ س. م. ع ٢٣٧
 الداخلي يف مدينة غزة السيد رشيد األمن النار على جمموعة من حراس مرتل مدير جهاز بإطالقالتنفيذية 

 .أبو شباك، حيث كان احد حراس املرتل
 من حركة أمخالل اشتباكات وقعت يف حي تل اهلوى مبدينة غزة بني مسلحني يعتقد  إصابته جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة/ حي الزيتون ذكر ٢٣ ق. م. ه ٢٣٨

 . من حركة محاس والقوة التنفيذية من جهة أخرىأمية من جهة ومسلحني يعتقد األمنفتح واألجهزة 

 من حركة أمنة غزة بني مسلحني يعتقد  خالل اشتباكات وقعت يف حي تل اهلوى مبديإصابته جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٢ ج. ف. ح ٢٣٩
 . من حركة محاس والقوة التنفيذية من جهة أخرىأمية من جهة ومسلحني يعتقد األمنفتح واألجهزة 

 مـن   أم بعدة أعرية نارية خالل اشتباكات وقعت يف مدينة غزة بني مسلحني يعتقد              إصابته جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ ح. إ. م ٢٤٠
 من حركة محاس والقوة التنفيذية من جهـة  أمية من جهة ومسلحني يعتقد   األمنكة فتح واألجهزة    حر

 .أخرى
 مـن  أم خالل اشتباكات وقعت يف حي تل اهلوى يف مدينة غزة بني مسلحني يعتقد              إصابته جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٤ أ. ت. س ٢٤١

 من حركة محاس والقوة التنفيذية من جهـة  أمني يعتقد ية من جهة ومسلح  األمنحركة فتح واألجهزة    
 .أخرى

 من حركة أم خالل اشتباكات وقعت يف حي تل اهلوى مبدينة غزة بني مسلحني يعتقد إصابته جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة/ حي الزيتون ذكر ٢٣ أ. ع. ع ٢٤٢
 . والقوة التنفيذية من جهة أخرى من حركة محاسأمية من جهة ومسلحني يعتقد األمنفتح واألجهزة 

 من حركة محاس ومسلحني من القوة       أم قيام مسلحني يعتقد     جراء بعدة أعرية نارية     إصابته نتيجة   قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ بيت حانون ذكر ٢٦ م. ع. ع ٢٤٣
رشيد  الداخلي يف مدينة غزة السيد األمن النار على جمموعة من حراس مرتل مدير جهاز بإطالقالتنفيذية 

 .أبو شباك، حيث كان احد حراس املرتل
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 من حركة محاس ومسلحني من القوة       أم قيام مسلحني يعتقد     جراء بعدة أعرية نارية     إصابته نتيجة   قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة/ املغراقة ذكر ٢٦ ح. ي. أ ٢٤٤
نة غزة السيد رشيد  الداخلي يف مدياألمن النار على جمموعة من حراس مرتل مدير جهاز بإطالقالتنفيذية 

 .أبو شباك، حيث كان احد حراس املرتل
 من حركة محاس ومسلحني من القوة       أم قيام مسلحني يعتقد     جراء بعدة أعرية نارية     إصابته نتيجة   قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ أ. س. م ٢٤٥

مدينة غزة السيد رشيد  الداخلي يف األمن النار على جمموعة من حراس مرتل مدير جهاز بإطالقالتنفيذية 
 .أبو شباك، حيث كان احد حراس املرتل

 مقتـل  أن النار عليه من قبل مـسلحني، ويعتقـد   إطالق بعيار ناري يف الرأس عقب    إصابته جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ رفح ذكر ٣١ ح. ع. م ٢٤٦
 .املذكور كان امتدادا للصراع الدائر بني حركيت فتح ومحاس

 الوطين من جهـة  األمن بقذيفة صاروخية خالل االشتباكات اليت جرت يف مدينة غزة بني قوات   إصابته جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ لدة جبالياب ذكر ٢٥ أ. ف. م ٢٤٧
 اإلدارة من حركة محاس والقوة التنفيذية من جهة أخرى، عقب مهامجة هؤالء املسلحني ملوقع أمومسلحني يعتقد 

 .ينة غزة  الوطين يف مداألمناملدنية لقوات 
يـة مـن جهـة    األمن خالل االشتباكات اليت جرت يف مدينة غزة بني عدد من املسلحني واألجهزة  قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ ب. ل. ل ٢٤٨

 .ومسلحني آخرين والقوة التنفيذية من جهة أخرى
 من حركة أم اهلوى مبدينة غزة بني مسلحني يعتقد  خالل اشتباكات وقعت يف حي تلإصابته جراء قُتل ١٦/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ ط. أ. م ٢٤٩

 . من حركة محاس والقوة التنفيذية من جهة أخرىأمية من جهة ومسلحني يعتقد األمنفتح واألجهزة 

 . اشتباكات مسلحة وقعت يف مدينة غزةأثناء بالرصاص قُتل ١٧/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ م. ف. م ٢٥٠
 مـن   أم بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف حي الرمال مبدينة غزة بني مسلحني يعتقد               قُتل ١٧/٠٥/٢٠٠٧  غزة/حي الصربة ذكر ٢٧ د. أ. م ٢٥١

 .حركيت محاس وفتح
ينة  انفجار غامض لعبوة ناسفة بالقرب من برج اجلوهرة وسط مدجراء الوطين األمن وهو أحد أفراد  قُتل ١٧/٠٥/٢٠٠٧ غزة/ بيت الهيا ذكر ٢٦ م. ر. و ٢٥٢

 .غزة
 نارية خالل اشتباكات وقعت يف شارع الريموك مبدينة غزة بني مـسلحني             أعرية بعدة   إصابته جراء قُتل ١٧/٠٥/٢٠٠٧ غزة/ حي الدرج ذكر ٢٣ ب. ر. م ٢٥٣

 من حركة محـاس والقـوة       أمية من جهة ومسلحني يعتقد      األمن من حركة فتح واألجهزة      أميعتقد  
 .التنفيذية من جهة أخرى

 خالل االشتباكات اليت اندلعت مبدينة رفح، وذلك لدى مرور جنازة تشييع أحد قتلى محاس مـن                 قُتل ١٧/٠٥/٢٠٠٧ رفح أنثى ٢٢ ي. ع. ف ٢٥٤
 . الوقائي يف املدينةاألمناليوم السابق بالقرب من مقر جهاز 

ل االشتباكات اليت اندلعت يف مدينة رفح، وذلك لدى مرور           بعيار ناري يف الرأس خال     إصابته  بعد    قُتل ١٧/٠٥/٢٠٠٧ رفح ذكر ٢٢ أ. ع. ع ٢٥٥
 . الوقائي يف املدينةاألمنجنازة أحد قتلى حركة محاس من اليوم السابق بالقرب من مقر جهاز 

ح، وذلك لـدى     بشظايا انفجار قنبلة يدوية خالل االشتباكات اليت اندلعت مبدينة رف          إصابته جراء  قُتل ١٧/٠٥/٢٠٠٧ رفح ذكر ١٢ ج. ع. ع ٢٥٦
.  الوقائي يف املدينـة    األمنمرور جنازة تشييع أحد قتلى محاس من اليوم السابق بالقرب من مقر جهاز              
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 . الوقائياألمناملذكور أحد عناصر جهاز 

لنار عليه يف منطقـة   من حركة فتح باطالق اأم بالرصاص عقب قيام مسلحني تقول حركة محاس     قُتل ١٨/٠٥/٢٠٠٧ غزة/ تل اهلوى ذكر ٢٢ ع. ت. خ ٢٥٧
 .تل اهلوى مبدينة غزة

 . نار وقعت يف شارع امليناء مبدينة غزةإطالق عملية جراء بعيار ناري يف الرأس إصابته جراء قُتل ١٨/٠٥/٢٠٠٧ خميم الشاطيء ذكر ٤٠ ع. م. س ٢٥٨

علي كمال  ٢٥٩
 ش

 من حركـة    أم النار عليه من قبل مسلحني يعتقد        القإط بالرصاص يف الرأس عقب      إصابته جراء قُتل ١٨/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٨
وهو  عضو جملس احتاد الطلبـة يف    .  وجوده أمام مرتله يف حي الشيخ رضوان من مدينة غزة          أثناءمحاس  
 . يف املدينةاألقصىجامعة 

 وجودها يف مرتهلا يف أبراج الـسعادة  أثناء به أصيبتليد ا بعيار ناري يف اإصابتهت بعد يومني من      توفي ١٨/٠٥/٢٠٠٧ غزة/ حي الشجاعية أنثى ٦٠ ق. ص. ن ٢٦٠
 مـن  أـم  الوقائي يف مدينة غزة بني مسلحني يعتقد األمنخالل اشتباكات وقعت يف حميط مقر جهاز  

 .حركيت فتح ومحاس
 .قة حي السالم مبدينة رفح انفجار جسم مشبوه كان يعبث به داخل مرتل عائلته يف منطجراء قُتل ٢٠/٠٥/٢٠٠٧ رفح ذكر ١٧ ش. ح. ا ٢٦١
 النار عليه على خلفيـة ثـأر        بإطالق األشخاص قيام أحد    جراء خبمسة عيارات نارية     إصابته جراء قُتل ٢٠/٠٥/٢٠٠٧ حلحول ذكر ٣٨ ع. ع. ش ٢٦٢

 .عائلي
 من حـركيت فـتح   أم يعتقد فرادأجرت بني  جبراح خالل اشتباكات إصابته بعد مخسة أيام  من     تويف ٢١/٠٥/٢٠٠٧ خميم املغازي ذكر ١٥ أ. ع. س ٢٦٣

 .ومحاس يف منطقة جممع الوزارات مبدينة غزة

 ينتمون حلركة فتح، حيـث قـاموا   أم يف مدينة خان يونس من قبل مسلحني تقول حركة محاس          قُتل ٢١/٠٥/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٣ ت. م. م ٢٦٤
ه  وأحـد زمـالء    إخراجه النار عليه بعد     القوإطباقتحام مكتبة قرطاسية قرب اجلامعة اليت يدرس فيها         

  .صابة زميله جبراح خطرية مقتله وإإىلوتقييدمها، ما أدى 
 

 . عراكه مع أحد املسلحني من قريتهأثناء بعيار ناري انطلق إصابته جراء قُتل ٢٢/٠٥/٢٠٠٧ نابلس/ كفر قليل ذكر ٢٢ م. م. ي ٢٦٥
 أم يعتقد أفراد جممع الشفاء الطيب متأثرا جبراح أصيب ا يف اشتباكات دارت يف مدينة غزة بني  يفتويف ٢٢/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٥٠ أ. د. م ٢٦٦

 .من حركيت محاس وفتح
 من حركيت   أم يعتقد   أفراد اليت كان تعرض هلا خالل اشتباكات مسلحة دارت بني           اإلصابة جراء تويف ٢٣/٠٥/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ م. أ. م ٢٦٧

 .ع غزةمحاس وفتح يف قطا
 النار على السيارة اليت كان بإطالق العائالت   إحدى بالرصاص عقب قيام مسلحني من       إصابته جراء قُتل ٢٤/٠٥/٢٠٠٧ دير البلح ذكر ٥٧ ن. إ. ح ٢٦٨

 . جبراح خطرية، ويأيت ذلك على خلفية شجار عائليأصيبيقودها برفقة جنله الذي 

ا بعدة عيارات نارية وسط قرية عورتا على خلفية ما يسمى بالقتل دفاعا عن شرف               إصابتهت نتيجة   قُتل ٢٥/٠٥/٢٠٠٧ نابلس/ عورتا أنثى ٣٠ ع. م. م ٢٦٩
العائلة، حيث تركت ملقاة يف الشارع مدة ثالث ساعات دون أن يتم نقلها للمستـشفى أو حـضور                 
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 .الشرطة ودون أن يتم الكشف عليها من قبل النيابة

 ة فيـه عـد  أصـيب  النار عليه من بندقية خرطوش خالل شجار عائلي وقع يف القرية  إطالق جراء قُتل ٢٥/٠٥/٢٠٠٧ قيليةقل/  طريةرأس ذكر ٥٢ ش. ح. س ٢٧٠
 .، وأحرقت عدة منازلأشخاص

 .طين الواألمن انفجار قنبلة يدوية داخل سيارته كان يهم بالقاءها صوب عدد من أفراد قوات جراء قُتل ٢٦/٠٥/٢٠٠٧ طوباس ذكر ٣٠ ض. ع. ر ٢٧١
 على  أيام على جثته يف منطقة بري النعجة يف منطقة خميم جباليا وعليها آثار تعذيب وذلك بعد ثالثة                  عثر ٢٧/٠٥/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٣٠ ع. ج. م ٢٧٢

 .اختطافه من قبل جمهولني
 .اد متفجرة عملية إعداد موأثناء انفجار نتج جراء قُتل ٢٩/٠٥/٢٠٠٧ خميم النصريات ذكر ٢١ أ. إ. ع ٢٧٣

 . عملية إعداد مواد متفجرةأثناء انفجار نتج جراء قُتل ٢٩/٠٥/٢٠٠٧ خميم النصريات ذكر ١٧ ع. م. م ٢٧٤

 . انفجار مواد متفجرةجراء قُتل ٢٩/٠٥/٢٠٠٧ خميم النصريات ذكر ٣٣ ش. م. ن ٢٧٥
 . كان يستقلها برفقة شخص آخر يف أحد أحياء مدينة نابلس انفجار وقع يف السيارة اليتجراء قُتل ٣٠/٠٥/٢٠٠٧ نابلس ذكر ١٨ ف. م ٢٧٦
 . انفجار وقع يف سيارة كان يستقلها برفقة شخص أخر يف أحد أحياء مدينة نابلسجراء قُتل ٣٠/٠٥/٢٠٠٧ نابلس ذكر ٢٢ ع. و ٢٧٧
 النار عليه وعلى أحد األشخاص الـذي كـان   بإطالق بالرصاص عقب قيام مسلحني    إصابته جراء قُتل ٠١/٠٦/٢٠٠٧ غزة/ حي الصربة ذكر ٥٠ ن. س. ن ٢٧٨

 .برفقته يف حي الصربة مبدينة غزة، ومل تعرف خلفية القتل

عـد يف    املؤسفة اليت وقعت  بعد اختطاف سـيارة العقيـد املتقا           األحداث ا يف    أصيب جبراحه اليت    متأثرا  تويف ٠٢/٠٦/٢٠٠٧ جباليا ذكر ١٧ ر. ع. ر ٢٧٩
 أبنـاء  تظاهر العشرات من أن بعد أصيبوكان الفىت قد . يامسني مسهدانة يف جباليا مشال قطاع غزة      أبواملخابرات  

  . على اختطاف ابنهم سائق السيارةعائلة عبد ربه حمتجني
سلحة اندلعت وسط مدينة خان يونس بـني   بعيار ناري يف الرأس  خالل اشتباكات م       إصابته جراء قُتل ٠٣/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ١٨ م. ح. م ٢٨٠

أفراد عائلتني متناحرتني منذ عامني، حيث جتددت االشتباكات بينهما منذ يومني، تطورت إىل حدوث              
 .تراشق بالنريان واألسلحة الرشاشة

سيارة اليت كان يستقلها عقب مطـاردة   على الاألمن أفراد من قوات أطلقه بعيار ناري   إصابته جراء قُتل ٠٦/٠٦/٢٠٠٧ طولكرم ذكر ٢٢ ش. ش. م ٢٨١
 .من هذه القوات لرفضه التوقف على حاجز كانت تقيمه يف أحد شوارع املدينة

 .آخرين بعدة عيارات نارية يف حمل جتاري يف مدينة نابلس نتيجة خالفات شخصية مع إصابته جراء قُتل ٠٧/٠٦/٢٠٠٧ نابلس/ حوارة ذكر ٣٢ د. ع. أ ٢٨٢
 من حركيت فـتح ومحـاس  يف   أم بالرصاص عقب  جتدد لالشتباكات املسلحة بني عناصر يعتقد          قُتل ٠٧/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ١٩ أ. م. ف ٢٨٣

 .منطقة تل السلطان يف رفح جنوب القطاع

 حركيت فتح    من أم بالرصاص عقب  جتدد االشتباكات املسلحة بني مسلحني يعتقد           إصابته نتيجة   قُتل ٠٧/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ٢٧ و. م. و ٢٨٤
 .ومحاس  يف منطقة تل السلطان يف مدينة رفح جنوب القطاع
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 من حركيت  فـتح ومحـاس يف      أم بالرصاص عقب  جتدد االشتباكات املسلحة بني عناصر يعتقد           قُتل ٠٩/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ٢٣ أ. أ. أ ٢٨٥
 .منطقة تل السلطان يف رفح جنوب القطاع

 وعدد من املسلحني  من      األمن هذا املواطن بالرصاص  خالل اشتباكات مسلحة اندلعت بني قوات            قُتل ٠٩/٠٦/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ٣٣ أ. أ. أ. أ ٢٨٦
 . مبدامهة املكان الذي كانون يقيمون فيهاألمنجتار املخدرات عقب قيام قوات 

 من حركيت فتح ومحاس يف خميم يبنا مبحافظة         أم خالل اشتباكات مسلحة اندلعت بني أفراد يعتقد         قُتل ٠٩/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ٢٥ ح. ف. أ ٢٨٧
 .رفح

 .وا عليه النار فتح قاموا باختطافه ومن مث اطلق من حركةأم من قبل مسلحني يعتقد قُتل ١٠/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ ر. ع. م ٢٨٨
 .عت يف مدينة رفح بني حركيت فتح ومحاس اليت كان تعرض هلا خالل اشتباكات اندلاإلصابة جراء تويف ١٠/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ٣٠ ب. م ٢٨٩
 أثنـاء  النار عليه يف منطقة شارع تل جنوب غرب مدينة نـابلس        بإطالق عقب قيام مسلح جمهول      قُتل ١٠/٠٦/٢٠٠٧ نابلس ذكر ٣٤ ح. م. خ ٢٩٠

 .قيادته للسيارة العمومية اليت يعمل عليها دون أن تعرف تفاصيل القضية

 من حركة محاس  بالقاءه من الطابق الثامن عشر  لـربج الغفـري               أم قيام مسلحني يعتقد     جراء قُتل ١٠/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٧ س. س. م ٢٩١
 .السكين قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة عقب اختطافه

زة وذلك عقب اقتياده     النار عليه من قبل مسلحني اختطفوه من حي تل اهلوى مبدينة غ            إطالق لدى   قُتل ١٠/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ أ. م. ح ٢٩٢
 . جثته من أعلى املبىنبإلقاء أعلى بناية مهنا بالقرب من وزارة املالية ومن مث قاموا إىل

 القصف الذي تعرض له مرتل املواطن حسن اربيع يف منطقة حي النصر غرب مدينة غزة من            جراءت  قُتل ١١/٠٦/٢٠٠٧ خميم الشاطيء أنثى ١٥ ر. أ. م ٢٩٣
 . من حركة محاس ومسلحني من القوة التنفيذيةأمقبل مسلحني يعتقد 

 بعدد كبري من العيارات النارية خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف مشروع بيت الهيا              إصابته جراء قُتل ١١/٠٦/٢٠٠٧ بيت الهيا ذكر ٥٠ أ. ع. ج ٢٩٤
 . من حركيت محاس وفتحأمبني مسلحني يعتقد 

 بعدة عيارات نارية بعد وقت قصري من اختطافه على يد مسلحني تقول حركة محـاس      إصابته جراء قُتل ١١/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ د. ن. م ٢٩٦
 . على جثته ملقاة يف حي الزيتونعثر من حركة فتح، حيث أم

 النصر غرب مدينة غزة من  القصف الذي تعرض له مرتل املواطن حسن اربيع يف منطقة حي           جراءت  قُتل ١١/٠٦/٢٠٠٧ خميم الشاطيء أنثى ٧٥ ر. أ. ر ٢٩٧
 . من حركة محاس والقوة التنفيذيةأمقبل مسلحني يعتقد 

 من حـركيت  أم بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف بلدة بيت الهيا بني مسلحني يعتقد   قُتل ١١/٠٦/٢٠٠٧ بيت الهيا ذكر ٢٤ م. أ. م ٢٩٨
 .وهو  أحد أفراد القوة التنفيذية. فتح ومحاس

 ١١/٠٦/٢٠٠٧ خميم النصريات  ذكر  ٤٩  أ. م. م ٢٩٩
 بعدة عيارات نارية خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف مدينة غزة بني مسلحني يعتقد             إصابته جراءقتل   

 . من حركيت فتح ومحاسأم
كيت فتح ومحاس يف حميط مستشفى  من حرأم بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت بني مسلحني يعتقد     قُتل ١١/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ ع. س. م ٣٠٠

 .الشفاء مبدينة غزة
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 من حـركيت فـتح   أم بعدة عيارات نارية خالل اشتباكات مسلحة وقعت بني مسلحني يعتقد   إصابته جراء قُتل ١١/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٨ ب. م. ص ٣٠١
 .ومحاس يف مدينة غزة

 . الشرطة يف حمافظة رفحوإفراد ا خالل اشتباكات بني مسلحني أصيبليت  متأثرا باجلراح اتويف ١١/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ٣١ س. إ. ر ٣٠٢

 من حـركيت فـتح   أم بعدة عيارات نارية خالل اشتباكات مسلحة وقعت بني مسلحني يعتقد   إصابته جراء قُتل ١١/٠٦/٢٠٠٧ بيت حانون ذكر ٥١ م. م. ع ٣٠٣
 .ومحاس يف مدينة غزة

 مـن  أم بعدة عيارات نارية خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف مدينة غزة بني مسلحني يعتقد              إصابته جراء قُتل ١١/٠٦/٢٠٠٧ بيت حانون ذكر ٢٢ م. ف. ف ٣٠٤
 .حركيت فتح ومحاس

 أم بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت داخل مستشفى بلدة بيت حانون بني مسلحني يعتقد قُتل ١١/٠٦/٢٠٠٧ بيت حانون ذكر ٢١ م. ع. إ ٣٠٥
 .حركيت فتح ومحاسمن 

 بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف حميط مستشفى بلدة بيت حانون بني مسلحني يعتقد               قُتل ١١/٠٦/٢٠٠٧ بيت حانون ذكر ٢٥ ك. د. ب ٣٠٦
 .وهو أحد أفراد القوة التنفيذية.  من حركيت فتح ومحاسأم

القصف الذي تعرض له مرتل املواطن حسن اربيع يف منطقة حي النصر غرب مدينة غزة من             جراءت  قُتل ١١/٠٦/٢٠٠٧ خميم الشاطيء أنثى ١٩ ر. م. د ٣٠٧
 . من حركة محاس ومسلحني من القوة التنفيذيةأمقبل مسلحني يعتقد 

 من حـركيت فـتح   مأ بعدة عيارات نارية خالل اشتباكات مسلحة وقعت بني مسلحني يعتقد   إصابته جراء قُتل ١١/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ ب. غ. ي ٣٠٨
 .ومحاس يف مدينة غزة

 من قبل الشرطة بتهمـة قتـل   ٥/١٢/٢٠٠٧ داخل سجن غزة املركزي ، وكان قد اعتقل بتاريخ     تويف ١١/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣١ د. ن. م ٣٠٩
 .طفل

منطقة املقوسي بني جمموعة  بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف حميط مرتل ماهر مقداد يف     قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ أ. ع ٣١٠
 . من حركيت فتح  ومحاسأممسلحني يعتقد 

 بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف حميط مرتل ماهر مقداد يف منطقة املقوسي بني جمموعة     قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ ع. س. م ٣١١
 . من حركيت فتح ومحاسأممسلحني يعتقد 

 بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف حميط مقر تلفزيون االقصى حبي النصر يف مدينة غـزة    قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٤ ز. م. ع ٣١٢
 . الوطين اليت يتبع هلا ومسلحني من حركة محاساألمنبني قوات 

 مـن   أمموعة مسلحني يعتقد     بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف خميم الشاطيء بني جم          قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ خميم الشاطيء ذكر ٢٥ م. س. ع ٣١٣
 .حركيت فتح ومحاس

 على جثته يف أحد شوارع مدينة غزة وهو يعمـل يف جهـاز     عثر بظروف ال زالت غامضة، حيث       قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ ط. أ ٣١٤
 .االستخبارات العسكرية
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 من  أميف حميط مرتل ماهر مقداد بني مسلحني يعتقد          بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة اندلعت       قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ د. ف. م ٣١٥
 . من حركة محاس يف منطقة املقوسي يف املدينةأم يعتقد آخرينحركة فتح  ومسلحني 

 الوطين ومسلحني يعتقد األمن بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف مدينة جباليا بني قوات         قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ جباليا ذكر ٣٣ ي. م. ن ٣١٦
من حركة محاسمأ . 

 الناطق باسم حركة فتح يف قطاع غزة عقب قيام مسلحني - بالرصاص وهو احد مرافقي ماهر مقداد قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ أ. ح ٣١٧
 . من حركة محاس باقتحام مرتل مقداد من منطقة أبراج املقوسيأميعتقد 

ل اشتباكات مسلحة وقعت يف حميط مرتل ماهر مقداد يف منطقة املقوسـيبني بـني                بالرصاص خال  قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ ر. س. ح ٣١٨
 . من حركيت فتح ومحاسأمجمموعة مسلحني يعتقد 

 بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف حميط مرتل ماهر مقداد يف منطقـة املقوسـي بـني                 قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٧ هـ. ع. م ٣١٩
 .ركيت فتح ومحاس من حأممسلحني يعتقد 

 الوطين ومسلحني يعتقد األمن بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف مدينة جباليا بني قوات         قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ جباليا ذكر ٥٢ ز. إ. ج ٣٢٠
 . من حركة محاسأم

 الوطين ومسلحني يعتقد األمنني قوات  بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف مدينة جباليا ب        قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ جباليا ذكر ٢٥ ر. ز. ر ٣٢١
 . من حركة محاسأم

 من أم الوطين ومسلحني يعتقد األمن بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف غزة بني قوات        قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٦ ح. ب. م ٣٢٢
 . من حركة محاس من جهة اخرىأمحركة فتح من جهة ومسلحني يعتقد 

 الوطين  ومسلحني يعتقد األمن بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف مدينة جباليا بني قوات قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة كرذ ٢١ و. أ. إ ٣٢٣
 . من حركة محاسأم

 الوطين ومسلحني يعتقد األمن بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف مدينة جباليا بني قوات         قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ جباليا ذكر ٣٨ ك. ش. م ٣٢٤
 . من حركة محاسأم

 الوطين اليت يتبعها ومسلحني     األمن بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة اندلعت بني افراد من جهاز           قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ جباليا ذكر ٢٦ م. س. ي ٣٢٥
  . من حركة محاس يف مدينة جبالياأميعتقد 

 
 الوطين ومسلحني يعتقد األمنسلحة وقعت يف مدينة جباليا بني قوات      بالرصاص خالل اشتباكات م    قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ جباليا ذكر ٣٨ ج. ع. م ٣٢٦

 . من حركة محاسأم
 الوطين خالل اشتباكات مسلحة اندلعت بني هذه القوات ومسلحني األمن بالرصاص وهو من قوات قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ جباليا ذكر ٢٤ ع. ر. أ ٣٢٧

 . من حركة محاس يف مدينة جبالياأميعتقد 
مت العثور على جثته قرب مدرسة اهلدى يف قيزان النجار خبان يونس، وكان قد اختطف من قبل جمموعة                ١٢/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢١ ر. ن. ع ٣٢٨

 .مسلحني عند الساعة العاشرة من مساء اليوم السابق
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 أم الوطين ومسلحني يعتقد األمننة دير البلح بني قوات  بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت شرق مدي قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ دير البلح ذكر ٣٥ ص. ر. م ٣٢٩
 .من حركة محاس

 األمن من حركة محاس وقوات أم بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة اندلعت بني مسلحني يعتقد          قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ دير البلح ذكر ١٩ ن. س. إ ٣٣٠
 .مدينة دير البلح الوطين شرق األمنالوطين عقب مهامجة هؤالء املسلحني ملقر قوات 

 من حركيت فتح ومحاس يف مدينة       أم يعتقد   فرادأ بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة اندلعت بني        قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٠ و. إ. ع ٣٣١
 .خان يونس

كيت فتح ومحاس يف خميم    من حر  أم بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت بني مسلحني يعتقد          قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ ش. ي. ب ٣٣٢
 .الشاطيء

 من حركيت فتح ومحاس يف خميم     أم بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت بني مسلحني يعتقد          قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٤ م. ع. م ٣٣٣
 .الشاطيء

 من حركيت فتح ومحاس يف قطاع أم بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت بني مسلحني يعتقد قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٧ أ. ج. ع ٣٣٤
 .غزة

 الوطين خالل اشتباكات مسلحة اندلعت بني هذه القوات ومسلحني األمن بالرصاص وهو من قوات قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٥ د. م. ح ٣٣٥
 . من حركة محاس يف مدينة جبالياأميعتقد 

 الوطين خالل اشتباكات مسلحة اندلعت بني هذه القوات ومسلحني      األمن دأفرا بالرصاص وهو من     قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٣ ف. ع. أ ٣٣٦
 . من حركة محاس يف مدينة جبالياأميعتقد 

 الوطين اليت يتبـع هلـا   األمن بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف مدينة جباليا بني قوات          قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ أ. هـ. ج ٣٣٧
 .كة محاس من حرأمومسلحني يعتقد 

 الوقائي الذي يعمل فيه بتـل       األمن بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف حميط مقر جهاز           قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ ع. أ ٣٣٨
 . من حركيت فتح ومحاسأماهلوى مبدينة غزة بني مسلحني يعتقد 

 من  أماندلعت يف حميط مرتل ماهر مقداد بني مسلحني يعتقد           بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة      قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ هـ. م. أ ٣٣٩
 . من حركة محاس يف منطقة املقوسيأم يعتقد بوآخرينحركة فتح  

 .وجد مقتوال بالرصاص يف حي الشيخ عجلني مبدينة غزة دون وضوح اية مالبسات حول عملية القتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ س. ر. ش ٣٤٠
 مـن  أـم  الوطين اليت يتبع هلا ومسلحني يعتقد األمن بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة اندلعت بني قوات  قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ جباليا ذكر ٣٥ ق. ن. و ٣٤١

 .حركة محاس يف مدينة جباليا
 مـن  أما، ومسلحني يعتقد  الوطين، اليت يتبع هلاألمن بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة اندلعت بني قوات    قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ جباليا ذكر ٢٤ ش. م. ج ٣٤٢

 .حركة محاس يف مدينة جباليا
 الوطين اليت يتبع هلا ومسلحني مـن        األمن بالرصاص  خالل اشتباكات مسلحة اندلعت بني قوات          قُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٤ ك. م. إ ٣٤٣

 .حركة محاس يف مدينة جباليا
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 الوطين خالل اشتباكات مسلحة اندلعت بني هذه القوات ومسلحني األمناص وهو من قوات  بالرصقُتل ١٢/٠٦/٢٠٠٧ جباليا ذكر ٢٠ ص. ش. ز ٣٤٤
 . من  حركة محاس يف مدينة جبالياأميعتقد 

 . من حركيت فتح ومحاسأم خالل اشتباكات جرت يف مدينة غزة بني مسلحني يعتقد قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ ن. أ. م ٣٤٥
 . من حركيت فتح ومحاسأم خالل اشتباكات وقعت يف مدينة غزة بني مسلحني يعتقد قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢١ أ. ك. أ ٣٤٦
 من حركيت فتح ومحاس، وهو أم خالل اشتباكات وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد     قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ١٨ أ. ف. م ٣٤٧

 .طالب يف الثانوية العامة
 الوقائي الـذي  األمن من كتائب القسام على مقر جهاز    أمقتل يف اهلجوم الذي نفذه مسلحون يعتقد         ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٦ ع. أ. ح ٣٤٨

 .يعمل فيه يف مدينة خان يونس
وقائي الـذي    ال األمن من كتائب القسام على مقر جهاز        أم يف اهلجوم الذي نفذه مسلحني يعتقد        قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٠ غ. أ. أ ٣٤٩

 .يعمل فيه يف مدينة خان يونس
 الوطين اليت يتبع هلا ومسلحني يعتقد       األمن خالل اشتباكات وقعت يف مدينة خان يونس بني قوات           قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٢ خ. ع. ف ٣٥٠

 . من حركة محاسأم
 مـن   أـم  خالل اشتباكات وقعت يف مدينة غزة بني مسلحني يعتقد            بعيارات نارية  إصابته جراء قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢١ أ. ج. م ٣٥١

 .حركيت فتح ومحاس
 األمن من كتائب القسام على موقع لقوات       أم بالرصاص خالل اهلجوم الذي نفذه مسلحني يعتقد         قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٧ ر. ز. ه ٣٥٢

 .الوطين اليت يعمل فيها يف مدينة خان يونس

 الوقائي يف مدينة غزة بـني مـسلحني   األمن بالرصاص خالل اشتباكات وقعت يف حميط مقر جهاز  قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٢  ع.م. غ ٣٥٣
 . الوقائياألمن من حركة محاس وعناصر من جهاز أميعتقد 

 مـن حـركيت فـتح    أمء بني مسلحني يعتقد  بالرصاص خالل اشتباكات وقعت يف خميم الشاطي قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ خميم الشاطيء ذكر ٤٠ ب. ر. س ٣٥٤
 .ومحاس

 من كتائب القسام مرتل املواطن عاطف بكر يف أم بالرصاص خالل اقتحام جمموعة مسلحني يعتقد   قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ خميم الشاطيء ذكر ٢٨ ب. س. م ٣٥٥
 .خميم الشاطيء

 مـن   أمالل اشتباكات مسلحة وقعت قرب مرتهلا بني مسلحني يعتقد          ت بالرصاص داخل مرتهلا خ    قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة أنثى ٢٣ ق. ح. س ٣٥٦
 .حركيت فتح ومحاس

 من كتائب القسام مرتل املواطن عاطف بكر يف خمـيم      أم بالرصاص خالل اقتحام مسلحني يعتقد       قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ خميم الشاطيء ذكر ٤٧ ب. ع. م ٣٥٧
 .الشاطيء

 من كتائب القسام مرتل املواطن عاطف بكر يف خميم          أمت بالرصاص خالل اقتحام مسلحني يعتقد       قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ خميم الشاطيء أنثى ٣٠ ب. ص.هـ ٣٥٨
 .الشاطيء

 كتائب القسام مرتل املواطن عاطف بكر يف إىل ينتمون  أم بالرصاص خالل اقتحام مسلحني يعتقد       قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٨ ب. س. ح ٣٥٩
 .خميم الشاطيء
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 الوقائي الذي يعمل فيه يف      األمن من كتائب القسام على مقر جهاز        أم يف اهلجوم الذي نفذه مسلحني يعتقد        قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ ش. ي. ع ٣٦٠
 .مدينة خان يونس

هلجوم الذي تعرض    الوقائي يف مدينة غزة، وهو أحد عناصر اجلهاز، خالل ا          األمن داخل مقر جهاز     قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ ع. ع. س ٣٦١
 . من حركة محاسأمله املقر من قبل مسلحني يعتقد 

 . من حركة محاسأم النار داخل مرتهلا عقب قيام مسلحني يعتقد إطالق عملية جراءت قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس أنثى ١٥ ف. ح. أ ٣٦٢

 من حركيت   أم النار املتبادل الذي جرى بني مسلحني يعتقد         القإط بالرصاص خالل    إصابته جراء قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٩ ع. م. م ٣٦٣
 .فتح ومحاس، عندما كان يشارك يف مسرية سلمية انطلقت يف شوارع مدينة غزة

 من حركيت   أم النار اليت جرت بني مسلحني يعتقد        إطالق بالرصاص خالل عمليات     إصابته جراء قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢١ ع. ت. ش ٣٦٤
 . ومحاس عندما كان يشارك مبسرية سلمية انطلقت يف شوارع مدينة غزة ضد االقتتالفتح

 اليت تعرض هلا خالل اشتباكات وقعت يف مدينة غزة يف حمـيط مقـر املخـابرات                 اإلصابة جراء تويف ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٢ ج. خ. ف ٣٦٥
 . من حركيت فتح ومحاسأمبني مسلحني يعتقد .العامة

 . من حركيت فتح ومحاسأم وقوع اشتباكات بني مسلحني يعتقد جراء بالرصاص قرب مرتله قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٩ أ. ح. ع ٣٦٦
 مـن  أـم  الوطين ومسلحني يعتقد األمن خالل اشتباكات وقعت يف مدينة خان يونس بني قوات         قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ ب. ج. ص ٣٦٧

 .حركة محاس
ا بعدة أعرية نارية يف حميط مركز شرطة العباس خالل املسرية السلمية اليت خرجـت              إصابته جراءت  قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة أنثى ٣٥ ع. ص. ت ٣٦٨

 .بقيادة القوى الوطنية واإلسالمية للتنديد باالقتتال بني حركيت فتح ومحاس
 من  أم الوطين الذي يتبع له لدى مهامجة مسلحني يعتقد          األمنقعت بني جهاز     خالل اشتباكات و   قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ خميم الربيج ذكر ٣٠ أ. ح. هـ ٣٦٩

 .حركة محاس مواقع للجهاز يف خميمي الربيج واملغازي

 من حركيت فـتح  أم داخل مرتله خالل اشتباكات جرت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد    قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٤ أ. أ. م ٣٧٠
 .ومحاس

 مـن   أم بالرصاص خالل اشتباكات اندلعت يف خميم الشاطيء بني مسلحني يعتقد            إصابته جراءتوقي   ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ ل. أ. ح ٣٧١
 . ممارسته عمله كباحث اجتماعي يف وكالة غوث وتشغيل الالجئنيأثناءحركيت فتح ومحاس، وذلك 

 أم الوطين ومسلحني يعتقد األمن من قوات أفراداشتباكات جرت يف مدينة خان يونس بني      خالل   قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٠ ج. م. ج ٣٧٢
 .من حركة محاس

 من كتائب القسام ملرتل املواطن عاطف بكر يف خميم          أمت بالرصاص خالل اقتحام مسلحني يعتقد       قُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ خميم الشاطيء أنثى ٢٨ ب. ن. ج ٣٧٣
 .الشاطيء

 . بالرصاص خالل اشتباكات جرت يف خميم الشاطيء بني جمموعة املسلحنيقُتل ١٣/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ أ. إ. م ٣٧٤
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 على جثته متفحمة يف مقر جهاز املخابرات الذي يعمل فيه يف منطقة السودانية، وكان هذا املقر قد              عثر ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ ع. ف. أ ٣٧٥
 .اس من حركة محأمهوجم من قبل مسلحني يعتقد 

، )املـشتل (  على جثته يف مقر جهاز املخابرات العامة الذي يعمل فيه يف منطقة الشاطيء الشمايل                عثر ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٤٥ م. د. م ٣٧٦
 . من حركة محاسأموكان املقر قد هوجم من قبل مسلحني يعتقد 

 من حركيت فـتح     أمت وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد           بالرصاص خالل اشتباكا   قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٤ أ. ف. أ ٣٧٧
 . الوقائياألمنومحاس، والقتيل يعمل يف جهاز 

 على جثته متفحمة يف مقر جهاز املخابرات الذي يعمل فيه يف منطقة السودانية، وكان هذا املقر قد              عثر ١٤/٠٦/٢٠٠٧ جباليا البلد ذكر ٣٨ ل. ش ٣٧٨
 . من حركة محاسأم يعتقد هوجم من قبل مسلحني

 على جثته  بالقرب من مستشفى الدرة يف حي التفاح مبدينة غزة، وهو أحد مرافقي احد القتلـى                   عثر ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ ق. إ. م ٣٧٩
 ).مسيح املدهون(

مدينة خان يونس بني مسلحني من حركيت فـتح   اشتباكات وقعت يف    أثناءت قرب مرتهلا بالرصاص     قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس أنثى ٢٢ ب. ر. ن ٣٨٠
 .ومحاس 

 .ينة غزةد الوقائي مباألمن خالل اشتباكات وقعت يف حميط مقر جهاز قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ ج. م. ع ٣٨١
 . فتح ومحاس من حركيتأم يعتقد أفراد بالرصاص خالل اشتباكات جرت يف مدينة غزة بني قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٧ ح. م. ح ٣٨٢

 الوقائي الذي يعمل األمن من حركة محاس على موقع أم بالرصاص خالل اهلجوم الذي نفذه مسلحون يعتقد قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٨ ش. س. ع ٣٨٣
 .فيه يف مدينة خان يونس

تواجدها عند باب مرتهلا يف حي الـشحاعية مل يعـرف          أثناءا بعيار ناري يف الرأس      إصابته جراءت  قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة أنثى ٩ ح. ع. ح ٣٨٤
 .مصدره

  . الوقائي يف مدينة غزةاألمن يف اشتباكات وقعت يف حميط مقر جهاز قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ تل اهلوى ذكر ٢٤ ب. إ. ح ٣٨٥
  
 

 الوقائي الذي يعمل فيه يف      األمنس على مقر جهاز      من حركة محا   أم يف اهلجوم الذي نفذه مسلحون يعتقد        قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٣ ن. ع. ع ٣٨٦
 .مدينة خان يونس

 من كتائب القسام بعد اختطافهم له وتسليمه الحدى العائالت حبجة أنه أم من قبل مسلحني يعتقد قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٠ غ. س. ر ٣٨٧
 .قتل ابنهم

 من حركيت فـتح     أمل اشتباكات وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد            بالرصاص خال  قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس   ٢٢ أ. خ. ح ٣٨٨
 .ومحاس

 مـن   أم بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف منطقة أبراج املقوسي بني مسلحني يعتقد              قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ١٨ ع. س. ك ٣٨٩



 ٢٨٩ 

 ظروف حادث القتل تاريخ الوفاة العنوان نساجل العمر رمز االسم الرقم

 .حركيت فتح ومحاس

 . من حركيت فتح ومحاسأم بالرصاص خالل اشتباكات وقعت يف مدينة رفح بني مسلحني يعتقد تلقُ ١٤/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ١٤ س. م. ص ٣٩٠

 االشتباكات اليت دارت بني حركيت فتح ومحاس اليت وقعت يف منطقة الشيخ رضوان           أثناء بالرصاص   قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٩ ي. ع. ط ٣٩١
 .مبدينة غزة، وهو مدين 

 الوقائي يف مدينة غزة خالل اهلجوم الذي تعرض له املقر من مسلحني علـى  األمن داخل مقر جهاز    قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ ةغز ذكر ٢٥ ج. ن. ف ٣٩٢
 . الوقائي األمنخلفية الصراع بني حركيت فتح ومحاس، واملذكور أحد عناصر جهاز 

زة خالل اهلجوم الذي تعرض له املقر  على خلفية الصراع  الوقائي يف مدينة غاألمن داخل مقر جهاز قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ ص. ع. م ٣٩٣
 . الوقائياألمنواملذكور أحد عناصر جهاز . بني حركيت فتح ومحاس

 الوقائي يف مدينة غزة خالل اهلجوم الذي تعرض له املقر من مسلحني علـى  األمن داخل مقر جهاز    قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢١ أ. إ. م ٣٩٤
 . الوقائياألمنواملذكور أحد عناصر جهاز . ركيت فتح ومحاسخلفية الصراع بني ح

 الوقائي يف مدينة غزة  خالل اهلجوم الذي تعرض له املقر على خلفية الصراع األمن داخل مقر جهاز قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ إ. ع. ع ٣٩٥
 . الوقائياألمنواملذكور أحد عناصر جهاز . بني حركيت فتح ومحاس

 الوقائي يف مدينة غزة خالل اهلجوم الذي تعرض له املقر على خلفية الصراع        األمن داخل مقر جهاز     قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ ث. ع. م ٣٩٦
 . الوقائياألمنواملذكور أحد عناصر جهاز . بني حركيت فتح ومحاس

زة خالل اهلجوم الذي تعرض له املقر على خلفية الصراع     الوقائي يف مدينة غ    األمن داخل مقر جهاز     قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٨ أ. ش. أ ٣٩٧
 . الوقائي األمنبني حركيت فتح ومحاس، واملذكور أحد عناصر جهاز 

 الوقائي يف مدينة غزة خالل اهلجوم الذي تعرض له املقر على خلفية الصراع        األمن داخل مقر جهاز     قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ خ. س ٣٩٨
 .سبني حركيت فتح ومحا

 . الوطيناألمن جهاز أفراد  خالل االشتباكات اليت دارت يف حميط السرايا مبدينة غزة، وهو من قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٤ أ. ك. ش ٣٩٩

 مـن  أمت بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف منطقة أبراج املقوسي بني مسلحني يعتقد    قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة أنثى ٢٨ ع. ع. إ ٤٠٠
 .يت فتح ومحاسحرك

 وجوده على شرفة مرتله حبي الصربة، حيث كانت جتري اشتباكات بني حركيت فتح ومحـاس،     أثناء قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٥ س. م. و ٤٠١
 .وهو مدين

 من حركيت فـتح  مأ بالرصاص  خالل اشتباكات وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد       قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٧ م. م. ي ٤٠٢
 . الوقائياألمنومحاس، وهو من أفراد جهاز 

 من حركيت فـتح     أم بالرصاص خالل اشتباكات وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد             قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٠ ش. م. ج ٤٠٣
  .ومحاس

 



 ٢٩٠ 
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 من حركيت فـتح     أم وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد           بالرصاص خالل اشتباكات   قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٣ ن. ح. م ٤٠٤
 .ومحاس

 من حركيت فـتح     أم بالرصاص خالل اشتباكات وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد             قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٧ ن. ع. م ٤٠٥
 .ومحاس

له يف مدينة غزة خالل االشتباكات اليت كانت جتري يف حميط مقر املخابرات العامة بني                وجوده قرب مرت   أثناء قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٤٩ ع. م. أ ٤٠٦
 .حركيت فتح ومحاس 

 .  خالل االشتباكات بني  حركيت فتح ومحاس اليت وقعت قرب برج مشتهى مبدينة غزة، وهو مدينقُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ خ. هـ. م ٤٠٧
 . الوطيناألمن جهاز أفراد خالل االشتباكات اليت دارت يف حميط السرايا مبدينة غزة  وهو من قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٤ ك. ف ٤٠٨
بني  تواجده قرب مرتله يف مدينة غزة خالل االشتباكات اليت كانت جتري يف حميط مقر املخابرات العامة                  أثناء قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٠ ع.أ.م ٤٠٩

 .حركيت فتح ومحاس 
 من قبل أفراد من عائلته على خلفية ثار، بعد خروجه ومئات من املوقوفني يف سجن غزة املركـزي،    قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٧ أ. ص. هـ ٤١٠

 .على اثر سيطرة حركة محاس على قطاع غزة

 فيه يف تل اهلوى مبدينة غزة يف  الوقائي الذي يعملاألمن خالل اشتباكات وقعت يف حميط مقر جهاز      قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ م. ع. ج ٤١١
 . من حركة محاسأماشتباك مع مسلحني يعتقد 

 . النارية والبيضاء على خلفية نزاع على مرياثاألسلحة خالل شجار عائلي استخدمت خالله قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة أنثى ٢٤ ق. س ٤١٢
 من حـركيت فـتح      أمكات اندلعت يف مدينة غزة بني مسلحني يعتقد          خالل اشتبا  إصابته جراء تويف ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ ب. ط. أ ٤١٣

 .ومحاس
 عودا من أداء االمتحان خالل اشتباكات وقعت يف مدينة غزة بني مسلحني يعتقد أثناءت بالرصاص  قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة أنثى ١٧ ش. م. ع ٤١٤

 . من حركيت فتح ومحاس، وهي طالبة يف الثانوية العامةأم

والقتيل .  من حركيت فتح ومحاس يف خميم الشاطيءأم بالرصاص خالل اشتباكات وقعت بني مسلحني يعتقد      قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ ع. ح. و ٤١٥
 .يعمل يف أمن الرئاسة

 الوقائي يف تل اهلوى، األمن يف االشتباكات املسلحة بني حركيت فتح ومحاس اليت جرت يف حميط مقر قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢١ خ. ف. ف ٤١٦
 . الوقائي األمنواملذكور أحد أفراد جهاز 

 الوقائي الذي يعمل فيه يف مدينة غزة خالل اهلجوم الذي تعرض له املقر من              األمن داخل مقر جهاز     قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٤ ع. م. و ٤١٧
 . من حركة محاسأمقبل مسلحني يعتقد 

 من حركيت فتح ومحاس يف حميط مقر جهـاز          أم يعتقد   أفراد بالرصاص يف اشتباكات مسلحة بني       قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ ع. أ. إ ٤١٨
 . الوقائي بتل اهلوى، وهو يعمل يف اجلهازاألمن



 ٢٩١ 
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 من حركيت فـتح ومحـاس يف خمـيم          أم بالرصاص خالل اشتباكات وقعت بني مسلحني يعتقد         قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ ع. م ٤١٩
 .طيء، والقتيل يعمل يف جهاز امن الرئاسةالشا

 الوقائي يف مدينة غزة  خالل اهلجوم الذي تعرض له املقر على خلفية الصراع األمن داخل مقر جهاز قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٤٥ ح. ع. ع ٤٢٠
 . الوقائياألمنواملذكور احد عناصر جهاز . بني حركيت فتح ومحاس

 الوقائي الذي يعمل فيه يف مدينة غزة خالل اهلجوم الذي تعرض له املقر من              األمن داخل مقر جهاز     قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ أ. ح. م ٤٢١
 . من حركة محاسأمقبل مسلحني يعتقد 

 افـراد    خالل االشتباكات اليت دارت يف حميط السرايا مبدينة غزة مع مسلحني من محاس، وهو من               قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٩ ز. م. ا ٤٢٢
 . الوطيناألمن

 من حركيت فـتح     أم بالرصاص خالل اشتباكات وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد             قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ٢٠ ب. ن. م ٤٢٣
 .ومحاس

جوم الذي تعرض له املقر  الوقائي يف مدينة غزة، وهو أحد عناصر اجلهاز، خالل اهل   األمن داخل مقر    قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ ن. م. هـ ٤٢٤
 . من حركة محاسأممن قبل مسلحني يعتقد 

 الوقائي يف مدينة غزة وهو أحد عناصر اجلهاز خالل اهلجوم الذي تعرض له             األمن داخل مقر جهاز     قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٠ أ. م. م ٤٢٥
 . من حركة محاسأماملقر من قبل مسلحني يعتقد 

 من حركة محاس وأفراد من القوة التنفيذيـة عقـب   أم يف خميم النصريات من قبل مسلحني يعتقد    قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ ةغز ذكر ٢٨ م. ع. س ٤٢٦
 .احتجازه

 الوقائي الذي يعمل فيه يف مدينة غزة خالل اهلجوم الذي تعرض له املقر من              األمن داخل مقر جهاز     قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٤٦ م. ح. ح ٤٢٧
 . من حركة محاسأمد قبل مسلحني يعتق

 . انفجار جسم مشبوهجراء قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ١٤ هـ. ع. م ٤٢٨

 . انفجار جسم مشبوهجراء قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ١٥ هـ. ع. ب ٤٢٩
 . انفجار جسم مشبوهجراء قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ١٤ م. خ. ع ٤٣٠

 . انفجار جسم مشبوهراءج قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ١٤ م. ز. م ٤٣١
 الوقائي يف مدينة غزة بـني مـسلحني   األمن بالرصاص خالل اشتباكات وقعت يف حميط مقر جهاز  قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ ج. ع. أ ٤٣٢

 . الوقائياألمن من حركة محاس وعناصر من جهاز أميعتقد 

 .مشبوه كان يعبث به انفجار جسم جراء قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ١٣ م. ز. ص ٤٣٣

 . من كتائب القسام يف خميم النصرياتأم يعتقد أفراد عقب اختطافه من قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٨ ز. أ. ح ٤٣٤



 ٢٩٢ 
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 الوقائي يف مدينة غزة بني مـسلحني        األمن بالرصاص  خالل اشتباكات وقعت يف حميط مقر جهاز           قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢١ ب. م. ز ٤٣٥
 . الوقائياألمن من حركة محاس وعناصر من جهاز مأيعتقد 

 الوقائي الذي يعمل فيه يف مدينة غزة خالل اهلجوم الذي تعرض له املقر من              األمن داخل مقر جهاز     قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ أ. م. ر ٤٣٦
 . من حركة محاسأمقبل مسلحني يعتقد 

 من حـركيت  أمص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف خميم النصريات بني مسلحني يعتقد          بالرصا قُتل ١٤/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ أ. ع.ج ٤٣٧
 .فتح ومحاس

 . من حركيت فتح ومحاسأم خالل اشتباكات وقعت يف خميم النصريات بني مسلحني يعتقد قُتل ١٥/٠٦/٢٠٠٧ خميم النصريات ذكر ٢٩ أ. م. إ ٤٣٨

مبدينة غزة، وهو مدير العمليـات يف       ) املنتدى(دما اقتحمت كتائب القسام مقر احلرس الرئاسي         عن قُتل ١٥/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٥٥ أ. ع. ن ٤٣٩
 . الوطيناألمنقوات 

مبدينة غزة، وهو أحـد     ) املنتدى(  من كتائب القسام مقر احلرس الرئاسي        أم عندما اقتحم مسلحون يعتقد      قُتل ١٥/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٠ د. ج. ع ٤٤٠
 .الوطين األمنأفراد قوات 

 . من حركيت فتح ومحاسأم خالل اشتباكات وقعت يف مدينة رفح بني مسلحني يعتقد قُتل ١٥/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ٢١ ن. ن. ح ٤٤١
 . على جثته وهو أحد أفراد حرس الرئاسة بالقرب من مسلخ بلدية غزة يف حي الزيتونعثر ١٥/٠٦/٢٠٠٧ خميم الشاطيء ذكر ٢٠ هـ. ع ٤٤٢
 . من حركيت فتح ومحاسأم خالل اشتباكات وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد قُتل ١٥/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ١٣ ق. س. م ٤٤٣

 . مسرية حلركة محاس يف خميم الربيج حدث خالهلا تبادل الطالق النار بني مسلحنيأثناء أمام مرتله قُتل ١٥/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ ص. إ. أ ٤٤٤

 األمن من كتائب القسام، وهو ضابط برتية نقيب يف جهاز أم بالرصاص من مقبل مسلحني يعتقد ب قُتل ١٥/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٣ ب.  ز. س ٤٤٥
 .الوقائي

سي  من كتائب القسام مقر احلرس الرئاأم النار الذي وقع لدى اقتحام مسلحني بعتقد بإطالق أثناء قُتل ١٥/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٥٥ أ. ع. ن ٤٤٦
 . الوطيناألمنواملذكور احد عناصر قوات . يف منتدى الرئيس يف مدينة غزة

 مـن   أم متأثرا جبراحه اليت أصيب ا خالل اشتباكات وقعت يف مدينة غزة بني مسلحني يعتقد                تويف ١٥/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٩ أ. م. إ ٤٤٧
  .حركيت فتح ومحاس

 
 . جسم مشبوه انفجارراءج قُتل ١٥/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٥ أ. ع. ت ٤٤٨

 . عقب اطالق النار عليه من قبل مسلحني عقب اختطافه من قبلهم يف مدينة نابلسقُتل ١٥/٠٦/٢٠٠٧ نابلس ذكر ٣٦ س. هـ. أ ٤٤٩
 غزة، وهو أحـد     مبدينة) املنتدى(  من كتائب القسام مقر احلرس الرئاسي        أم عندما اقتحم مسلحون يعتقد      قُتل ١٥/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٤٢ ع. س ٤٥٠

 . الوطيناألمنأفراد قوات 
 . الوقائياألمن من حركة محاس بعد توقيفه، وهو ضابط يف جهاز أم من قبل مسلحني يعتقد قُتل ١٦/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٤ م. ف. ع ٤٥١
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لى خلفية اامه التعاون مع سـلطات       النار عليه من قبل مسلحني يف مستشفى رفيديا ع         إطالق بعد   قُتل ١٦/٠٦/٢٠٠٧ نابلس ذكر ٢٦ ج. س. م ٤٥٢
 . عليه النار قبل ساعات من ذلك غري انه مل ميتأطلقواوكان مسلحون . االحتالل االسرائيلي

 . عقب اختطافه يف منطقة شارع النفق مبدينة غزة، وهو من احلرس الرئاسيقُتل ١٦/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٦ ن. م ٤٥٤
 من قبل مسلحني أطلقوا النار عليه يف منطقة الدوار وسط مدينة نابلس دون معرفة خلفيـة عمليـة     قُتل ١٦/٠٦/٢٠٠٧ خميم بالطة ذكر ١٩ س. م ٤٥٥

ية الفلسطينية اعتقلت شخصني للتحقيق معهم حول مالبسات        األمنوأضافت املصادر أن األجهزة     .قتلال
 احلادث وشرعت يف عملية التحقيق

 من حركيت فـتح     أم بالرصاص خالل اشتباكات وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد             لقُت ١٧/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٤ أ. ن. ن ٤٥٦
 .ومحاس

 مـن حـركيت فـتح     أم خالل اشتباكات وقعت يف مدينة رفح بني مسلحني يعتقد           إصابته جراء قُتل ١٧/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ٢٢ أ. إ. ن ٤٥٧
 .ومحاس

 من قبل مسلحني، وهو ضابط قُتلجثته ملقاة بالقرب من مسلخ بلدية غزة يف حي الزيتون، وقد وجدت  ١٧/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ ع. ن. أ ٤٥٨
 .يف جهاز حرس الرئاسة

 من حركة محاس وجهاز أم خالل اشتباكات وقعت يف مدينة غزة بني مسلحني يعتقد  إصابته جراء قُتل ١٨/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ ج. س. ع ٤٥٩
 . الوقائياألمن

أختطف من قبل مسلحني جمهولني بالقرب من منطقة مدينة عرفات للشرطة يف حي الرمال مبدينة غزة،                 ٢٠/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٨  د.ح. م ٤٦٠
 . بعدة رصاصاتأصيبت على جثته فيما بعد ملقاة وقد عثروهو يعمل يف قوات حرس الرئاسة، و

 مرتله ليال بعد أن هامجه عدد من إىل عودته أثناءص يف خميم العني غرب مدينة نابلس، وذلك        بالرصا قُتل ٢١/٠٦/٢٠٠٧ نابلس/ خميم العني ذكر ٣٢ أ. إ. ر ٤٦١
 . عليه عدة رصاصاتوأطلقوااملسلحني املقنعني 

ر بني  وجودها يف شرفة مرتهلا على خلفية شجاأثناء احد املسلحني   أطلقها بعيار ناري    إصابته جراءت  قُتل ٢١/٠٦/٢٠٠٧ جنني أنثى ٢٨ ض. م. ن ٤٦٢
 .املسلح وبني زوج القتيلة

 بعدة أعرية نارية على خلفية ثأر، وهو سجني أطلق سراحه ضمن السجناء الذين أفرج    إصابته جراء قُتل  ٢٢/٠٦/٢٠٠٧ رفح ذكر ٣٤ أ. ع. ع ٤٦٣
  .عنهم بعد سيطرة حركة محاس على سجن غزة املركزي

 
 . متأثرا جبراح كان قد أصيب ا يف حادثة انفجار جيب القوة التنفيذية يف مدينة جبالياتويف ٢٣/٠٦/٢٠٠٧ مدينة جباليا ذكر ٢٦ أ. أ. خ ٤٦٤

 أم بني مسلحني يعتقد الشاطئ اشتباكات مسلحة وقعت يف خميم أثناء اليت تعرض هلا بالرصاص اإلصابة جراء تويف ٢٤/٠٦/٢٠٠٧ خميم الشاطيء ذكر ٤٢ م. ع. ع ٤٦٥
 .من حركيت فتح ومحاس

 اليت تعرض هلا نتيجة سقوط قذيفة على مرتله خالل فترة االقتتال بني حركيت فـتح                اإلصابة جراء تويف ٢٤/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس/ بين سهيال ذكر ٣٥ س. ح. ح ٤٦٦
  .ومحاس
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 . انفجار جسم مشبوهجراء قُتل ٢٧/٠٦/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٤ ش. ع. م ٤٦٧
 عبثها بسالح يعود    أثناء داخل مرتهلا    ،انطلق عن طريق اخلطأ   ا بعيار ناري يف الرأس،      إصابته جراءت  قُتل ٣٠/٠٦/٢٠٠٧ رفح/ تل السلطان أنثى ٢٤ ح. ع. س ٤٦٨

 .لزوجها
 عليه النار أطلقوا على جثته ملقاة يف منطقة جحر الديك وعليها أثار ألعرية نارية، وكان جمهولون قد عثر ٣٠/٠٦/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ د. س. أ ٤٦٩

 .من منتدى الرئيس، غرب مدينة غزةبالقرب 
 . بطلق من نوع خرطوش من بندقية حملية الصنع كانت حبوزة شقيقهإصابته جراء قُتل ٠٢/٠٧/٢٠٠٧ سلفيت/ كفل حارس ذكر ١٧ ش. ع. ع ٤٧٠

 سريه بـالقرب  أثناء النار عليه بإطالق قيام مسلحني جمهولني كانوا يستقلون سيارة     جراء بالرصاص   قُتل ٠٣/٠٧/٢٠٠٧ رفح ذكر ١٩ ك. ن. هـ ٤٧١
 . معرب رفحإىلمن الطريق الشرقي يف املدينة واملؤدي 

 بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف منطقة حي الصربة من مدينة غزة بني مسلحني يعتقد     قُتل  ٠٣/٠٧/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٣ ق. مز ن ٤٧٢
 العائالت من جهة وإحدىإحدى الفصائل  من حركة محاس والقوة التنفيذية من جهة ومسلحني من أم

 .أخرى كانت ختتطف الصحفي الربيطاين ألن جونستون، حيث كان مارا قريبا من املكان

 .ت خنقا على خلفية ما يعرف بالقتل دفاعا عن شرف العائلةقُتل ٠٣/٠٧/٢٠٠٧ جنني/ اجلديدة أنثى ٢٦ م. ح. هـ ٤٧٣
 ا يف وقت سابق خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف حميط مرتل القيادي مجال     أصيب متأثرا جبراح    تويف ٠٥/٠٧/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٩ أ. ح. ع ٤٧٤

 اجلديان خالل فترة االقتتال اليت كان جرت بني حركيت فتح ومحاس يف بلدة بيـت الهيـا مشـال                  أبو
 .القطاع

 . القرية على خلفية تنازع ملكية قطعة أرض خالل شجار عائلي وقع يفقُتل ٠٧/٠٧/٢٠٠٧ بيت حلم/ الشواورة ذكر ٢٥ س. أ. خ ٤٧٥
 . خالل شجار عائلي وقع يف القرية على خلفية تنازع ملكية قطعة أرضقُتل ٠٧/٠٧/٢٠٠٧ بيت حلم/ الشواورة ذكر ٣٠ ح. إ. ي ٤٧٦

 .ت يف ظروف غامضةقُتل ٠٨/٠٧/٢٠٠٧ خميم الربيج أنثى ٢٣ أ. أ.أ. أ ٤٧٧

  بظروف غامضةقُتل ٠٩/٠٧/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٤ س. ت. خ ٤٧٨
 . احتجازه يف سجن غزة املركزي، وال تزال ظروف وفاته غامضةأثناء  تويف ١٠/٠٧/٢٠٠٧ دير البلح ذكر ٣١ د. م. ف ٤٧٩
 ، ومل األشـخاص  النار على مسرية تشييع أحد       بإطالق قيام جمهولني    جراء بعيار ناري    إصابته جراء قُتل ١١/٠٧/٢٠٠٧ رفح ذكر ١٨ ب. خ. ت ٤٨٠

  . النارإطالقتعرف خلفية 
 

 . بظروف غامضةقُتل ١١/٠٧/٢٠٠٧ غزة ذكر ٤٣ ر. خ. ف ٤٨١
 النار عليه على خلفية نزاع على ملكية قطعة أرض، حيث أصـيب بعيـار نـاري يف       إطالق جراء قُتل ١٢/٠٧/٢٠٠٧ اخلليل/ السموع ذكر ٢٢ د. ج. ر ٤٨٢

 .الصدر
 . النار عليه من قبل أحد األشخاص على خلفية ثأرإطالق نتيجة قُتل ١٤/٠٧/٢٠٠٧ اخلليل/ أوالبيت  ذكر ٢٥ ع. ب. ع ٤٨٣
 االشتباه يف تعرضه للتعذيب داخل سجن املشتل، وكان قد اعتقل وشقيقه من قبـل القـوة                 جراء تويف ١٥/٠٧/٢٠٠٧ غزة ذكر ٤٥ أ. س. و ٤٨٤
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 . من مرتهلما٢٠٠٧//٩/٧التنفيذية بتاريخ 
 على جثتها داخل مقربة الشهداء يف وادي السلقا شرق مدينة دير البلح حيث قام عـدة أشـخاص      عثر ٢١/٠٧/٢٠٠٧ غزة أنثى ١٦ ج. س. ن ٤٨٥

 حتقيقـات القـوة   أظهـرت  جثتها وجثيت شقيقتيها بعد قتلهما طعنا بالسكاكني يف املقربة، فيما         بإلقاء
 ".شرف العائلة"ت على خلفية احلفاظ على قُتلالتنفيذية أا 

 على جثتها داخل مقربة الشهداء يف وادي السلقا شرق مدينة دير البلح حيث قام عـدة أشـخاص      عثر ٢١/٠٧/٢٠٠٧ غزة أنثى ١٩ ج. س. س ٤٨٦
 حتقيقـات القـوة   أظهـرت  جثتها وجثيت شقيقتيها بعد قتلهما طعنا بالسكاكني يف املقربة، فيما         بإلقاء

 ".العائلةشرف "ت على خلفية احلفاظ على قُتلالتنفيذية أا 
 على جثتها داخل مقربة الشهداء يف وادي السلقا شرق مدينة دير البلح حيث قام عـدة أشـخاص      عثر ٢١/٠٧/٢٠٠٧ غزة أنثى ٢٢ ج. س. ل ٤٨٧

 حتقيقـات القـوة   أظهـرت  جثتها وجثيت شقيقتيها بعد قتلهما طعنا بالسكاكني يف املقربة، فيما         بإلقاء
 ".شرف العائلة"حلفاظ على ت على خلفية اقُتلالتنفيذية أا 

 بالرصاص يف االشتباكات اليت وقعت يف حرم جامعة النجاح الوطنيـة يف   إصابته يف املستشفى بعد     تويف ٢٧/٠٧/٢٠٠٧ طولكرم/ صيدا ذكر ٢٠ ر. ع. م ٤٨٨
 .مدينة نابلس

رب مدينة رفح وهو ضابط يف املخابرات العامة،        املستوطنات احملررة ق   أراضي على جثته بالقرب من      عثر ٣٠/٠٧/٢٠٠٧ رفح ذكر ٣٥ م. إ ٤٨٩
 حادة دون أن تعرف خلفية القتل، حيث كانـت          بأدوات تعرضه للتعذيب والطعن     جراء قُتلوتبني أنه   

 .٢٩/٧/٢٠٠٧أثاره اختفت يوم 
 . خالل شجار عائلي وقع يف البلدة بطلق ناري من بندقية خرطوش أطلق عليهإصابته جراء قُتل ٣١/٠٧/٢٠٠٧ قلقيلية/ عزون ذكر ٢٢ د. م. م ٤٩٠

ا بعيار ناري جمهول املصدر يف الرأس عندما كانت تلعب يف فناء مرتهلا مبنطقة السكة               إصابته جراءت  قُتل ٠١/٠٨/٢٠٠٧ خميم جباليا أنثى ٣ ش. م. م ٤٩١
 .شرق خميم جباليا

 قيادته سيارته متوجها لشاطيء البحـر دون أن        أثناء النار عليه    بإطالق   قيام مسلحني جمهولني   جراء قُتل ٠١/٠٨/٢٠٠٧ جباليا ذكر ٣٥ أ. ع. ط ٤٩٢
 . الوطيناألمنتعرف خلفية عملية القتل، والقتيل رائد يف قوات 

 خالل اشتباكات مسلحة اندلعت بالقرب من مسجد الرباط يف حي الزيتون بني القـوة التنفيذيـة         قُتل ٠٢/٠٨/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٠ د. ي. ن ٤٩٣
 على خلفية قيام هذه القوة مبحاولة اعتقال عدد مـن           اإلسالمي من حركة اجلهاد     أم يعتقد   ومسلحني

  .هؤالء املسلحني
 

 وهو أحد أفراد القوة التنفيذية خالل اشتباكات مسلحة اندلعت يف حي الشجاعية من مدينة غزة بني قُتل ٠٢/٠٨/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٤ أ. ك. ح ٤٩٤
 على خلفية قيام هذه القوة مبحاولة اعتقال        اإلسالمي من حركة اجلهاد     مأهذه القوة ومسلحني يعتقد     

 .عدد من هؤالء املسلحني
 مروره بسيارته من منطقة حي الزيتون يف مدينة غزة أثناء املذكور بعيارين ناريني يف الرقبة والظهر أصيب ٠٢/٠٨/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٩ ع. م. ص ٤٩٥

 من حركـة اجلهـاد      أم ومسلحني يعتقد    ةالتنفيذي من القوة    دأفرا وقوع اشتباكات مسلحة بني      أثناء
 .اإلسالمي
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 . النار عليه على خلفية ثأرإطالق جراء داخل مرتله يف مدينة نابلس قُتل ٠٣/٠٨/٢٠٠٧ جنني/ سيلة الظهر ذكر ٣٤ أ. م. ع ٤٩٦

/ عزبة بيت حانون أنثى ٩ ك. و. هـ ٤٩٧
 غزة

فجار غامض مبنطقة عزبة بيت حانون مشال قطاع غزة، وذلك عندما كانا يلهوان     ان جراءت وشقيقها   قُتل ٠٧/٠٨/٢٠٠٧
 .يف منطقة مفتوحة بالقرب من مرتهلما

 . انفجار غامض مبنطقة عزبة بيت حانون مشال قطاع غزة، وذلك عندما كانا يلهوانجراء وشقيقته قُتل ٠٧/٠٨/٢٠٠٧ غزة/ بيت حانون ذكر ٧ ع. و. و ٤٩٨
يف قرية عينابوس جنوب مدينة نابلس عن طريق اخلطـأ          " خرطوش" برصاصة من نوع     إصابته جراء قُتل ٠٧/٠٨/٢٠٠٧ نابلس/ عينابوس ذكر ١٢ ح. ن. ب ٤٩٩

 . خروجه يف رحلة صيد مع عدد من الصبيةأثناء

 أثنـاء ، )البلدة القدمية(لقدمية يف مدينة نابلس     انفجار عبوة ناسفة وضعت داخل احد املنازل ا        جراء قُتل ١١/٠٨/٢٠٠٧ نابلس/ سامل ذكر ٤٠ ع. ن. ر ٥٠٠
 .قيامه مع جمموعة من العمال بالعمل داخل املرتل املذكور

ت نتيجة الضرب على رأسها بآلة حادة، أدت إىل نزيف وتك يف الدماغ على خلفية مـا يـسمى             قُتل ١٣/٠٨/٢٠٠٧ غزة أنثى ٢٨ ض. أ. أ ٥٠١
 ".قضايا الشرف"بالقتل من اجل 

 بالرصاص خالل اشتباك مسلح اندلع بني القوة التنفيذية ومسلحني من عائلة دغمش يف حي الصربة              قُتل ١٤/٠٨/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٩ ج. م ٥٠٢
 .من مدينة غزة، وهو أحد أفراد القوة التنفيذية

سلحني من عائلة دغمش يف حي الصربة      بالرصاص خالل اشتباك مسلح اندلع بني القوة التنفيذية وم         قُتل ١٤/٠٨/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٧ س. خ. خ ٥٠٣
 .من مدينة غزة، وهو أحد أفراد القوة التنفيذية

 نار، وكان إطالق آثار املخالة اليت كانت تعرف بنتسارمي سابقا ووجد عليها األراضي يف  على جثته  عثر ١٨/٠٨/٢٠٠٧ خميم النصريات ذكر ٤٤ أ. ع. ن ٥٠٤
 .يم النصريات وسط القطاع، مل تعرف خلفية االختطاف والقتل من خمأيامالقتيل اختطف قبل حنو مثانية 

 من الليل مبخيم جباليا     متأخرة نارية أطلقت عليه من قبل جمهولني يف ساعة          أعرية بعدة   إصابته جراء قُتل ١٩/٠٨/٢٠٠٧ خميم جباليا ذكر ١٨ ت. م. س ٥٠٥
 . مشال قطاع غزة٤بلوك 

 بعدة عيارات نارية أطلقت عليه من قبل مسلحني من عائلة أخرى على خلفيـة ثـأر       إصابته عقب   قُتل ٢١/٠٨/٢٠٠٧ اخلليل ذكر ٤٠ ر. ر. م ٥٠٦
 .عائلي

 بعيار ناري يف القلب أطلق عليه من قبل أحد األشخاص خالل شجار وقع خالل أحد                إصابته جراء قُتل ٢٤/٠٨/٢٠٠٧ نابلس/ حوارة ذكر ٢٢ ض. م. د ٥٠٧
 .األفراح يف البلدة

 . النار عليه بعد خروجه من سجن جنيد بالكفالة، حيث كان موقوفاإطالق جراء قُتل ٢٩/٠٨/٢٠٠٧ نابلس/ عورتا ذكر ٥٥ ي. س. ش ٥٠٨
 . النار عليه خالل شجار بينهمابإطالق قيام أحد أفراد القوة التنفيذية جراء بالرصاص قُتل ٣٠/٠٨/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ١٨ م. إ. إ ٥٠٩
 بالرصاص خالل قيام القوة التنفيذية بتفريق مجوع املواطنني الذين حاولوا اقتحام بوابة معرب رفـح                قُتل ٠١/٠٩/٢٠٠٧ رفح ذكر ١٦ ق. ف. أ ٥١٠

 .احلدودي بني قطاع غزة ومصر
نة خان يونس داخـل   وجوده يف منطقة احلديدية من مديأثناء النار عليه بإطالق قيام مسلحني   جراء قُتل ٠٢/٠٩/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٣٤ ق. م. م ٥١١

 .سيارته العمومية، ومل تعرف خلفية احلادث
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 النار عليه، ويعتقد أن عملية القتل متت على خلفيـة  بإطالق قيام مسلحني جمهولني     جراء بالرصاص   قُتل ٠٣/٠٩/٢٠٠٧ جنني/ رمانة ذكر ٥٠ إ. أ. م ٥١٢
 .أخالقية

باجلراح اليت أصيب ا خالل اشتباكات وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني من عائلة كـوارع           متأثرا   تويف ٠٥/٠٩/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ١٤ م. م. إ ٥١٣
 .ومسلحني من القوة التنفيذية

 مـن   أم الفلسطينية ومسلحني يعتقد     األمن بالرصاص خالل اشتباك وقع بني قوات        إصابته نتيجة   قُتل ٠٥/٠٩/٢٠٠٧ خميم جنني ذكر ٤٥ أ. إ. أ ٥١٤
 . يف مدينة جننياألمن قاموا مبهامجة مقر قوات اإلسالميحركة اجلهاد 

 اليت تعرض هلا خالل قيام القوة بالتدخل لفض مشكلة        اإلصابة جراء وهو أحد أفراد القوة التنفيذية       تويف ٠٥/٠٩/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٥ م. ع. م ٥١٥
 .عائلية حدثت يف حارة زعرب يف منطقة بطن السمني جنوب خان يونس

 وجوده يف سيارته يف القريـة،       أثناء بعدة عيارات نارية أطلقت عليه من قبل مسلحني          إصابته جراء قُتل ٠٥/٠٩/٢٠٠٧ نابلس/ عينابوس ذكر ٣١ ع. هـ. ع ٥١٦
 .ويعتقد أن الفاعلني كانوا يستهدفون شقيقه نتيجة خالفات شخصية بينهم

ر على رأسه من مسافة قريبة من قبل جمهولني قاموا باختطافه من حي الصربة مبدينـة          النا إطالق عرب   قُتل ٠٦/٠٩/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٧ د. م. ط ٥١٧
 بعد وقت قصري من اختطافه، والقتيل يعمـل  قُتل على جثته قرب وادي غزة، حيث كان قد     عثرغزة، و 

 . الوقائياألمنيف جهاز 
 عودم مـن    أثناء املدارس اثر شجار وقع بينه وبني طالب أخر          دىإح طعنا بسكني وهو طالب يف       قُتل ٠٨/٠٩/٢٠٠٧ قلقيلية ذكر ١٤ أ. ط. أ ٥١٨

 .املدرسة
 أن بعـد    قُتـل املخالة قرب مدينة رفح، وتبني أنه       " نتسارمي" على جثته ملقاة يف أراضي مستوطنة        عثر ١١/٠٩/٢٠٠٧ رفح ذكر ٣٥ ن. م. ط ٥١٩

ثته بيومن من قبـل مـسلحني    نارية، حيث كان قد اختطف قبل العثور على ج  أعرية عليه عدة    أطلقت
 .جمهولني، ومل تعرف خلفية القتل

 أشخاص منهم والدا خبنقها، حيث قام هـؤالء     أربعة قيام   جراءت وكان عمرها ال يتجاوز اليومني       قُتل ١٢/٠٩/٢٠٠٧ غزة أنثى   أ. أ. أ. أ ٥٢٠
 اغتصاا عدة مـرات   بعد خنقها بدفنها يف أرض زراعية للتخلص منها كوا ولدت لفتاة مت        األشخاص

 . وابن عمهاأخيهامن قبل 
 .ت عرب ضرا بفأس ومن مث حرقها داخل مرتهلا ومل تعرف خلفية القتلقُتل ١٥/٠٩/٢٠٠٧ نابلس/ عورتا أنثى ٣٢ ع. م. أ ٥٢١
 ا يف وقت سابق، وكان قد أصيب حبجر بأصي وهو أحد أفراد القوة التنفيذية متأثراً جبراحه اليت         تويف  ١٦/٠٩/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٤ ع. خ. ن ٥٢٢

 . مشاركته يف مهمة للقوة التنفيذية يف خان يونسأثناءيف الرأس 

 . حجر كبري على رأسه من قبل شقيقهإلقاء بعد قُتل ١٦/٠٩/٢٠٠٧ أرحيا ذكر ٢٨ ق. أ. م ٥٢٣

 النار عليه وهـو     أطلقواوكان مسلحني من عائلته     .  ا يف ساعات الليل    أصيب متأثرا باجلراح اليت     تويف ١٨/٠٩/٢٠٠٧ خميم النصريات ذكر ٤١ د. س. و ٥٢٤
 . مرتله، وذلك على خلفية شجار داخل نفس العائلةأمامجيلس 

ذية، وذلك  بعيار ناري يف الصدر وهو احد أفراد القوة التنفيإصابته اثر  متأثرا باجلراح اليت أصيب اتويف ٢٣/٠٩/٢٠٠٧ خميم الشاطيء ذكر ٢١ م. س. ع ٥٢٥
 . قيامه حبراسة مقر اخلدمات الطبية العسكرية غرب خميم الشاطئأثناء أطالق النار عليه، جراء
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 .ات نارية أطلقت عليه على خلفية نزاع عائلي حول توزيع مرياث بثالثة عيارإصابته جراء قُتل ٢٧/٠٩/٢٠٠٧ اخلليل/ السموع ذكر ٤٠ خ. ع. ب ٥٢٦
يف االنفجار أيضا، ومل تعـرف  رين قتال  آخ انفجار داخل سيارة كان يستقلها برفقة شخصني         جراء قُتل ٠٢/١٠/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٣ خ. س. هـ ٥٢٧

 .خلفية احلادث، وذلك يف منطقة شارع الرشيد قرب ميناء الصيادين مبدينة غزة
 قتال باحلادث أيضا، ومل تعرف خلفيـة        آخرين انفجار داخل سيارة كان يستقلها وشخصني        جراء قُتل ٠٢/١٠/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ س. ن. ي ٥٢٨

 .احلادث، وذلك يف منطقة شارع الرشيد قرب ميناء الصيادين مبدينة غزة
 قتال باحلادث أيضا، ومل تعرف خلفيـة        آخرين انفجار داخل سيارة كان يستقلها وشخصني        جراء قُتل ٠٢/١٠/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ ق. ع. م ٥٢٩

 .لرشيد قرب ميناء الصيادين مبدينة غزةاحلادث، وذلك يف منطقة شارع ا
 انفجار داخل سيارة كان يستقلها ثالثـة أشـخاص،   جراء لدى مروره يف أحد شوارع مدينة غزة     قُتل ٠٢/١٠/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ أ. ب ٥٣٠

 .وذلك يف منطقة شارع الرشيد قرب ميناء الصيادين مبدينة غزة

 النار عليه من قبل مسلحني ملثمني بالقرب من حمطة          إطالق بعدة عيارات نارية نتيجة      إصابته عقب   قُتل ٠٦/١٠/٢٠٠٧ نابلس/ كفر قليل ذكر ٣٢ أ. ج. هـ ٥٣١
 . على خلفية ثارقُتلوقود على شارع القدس املؤدي لقريته كفر قليل، ويعتقد أنه 

 يف الرأس والصدر، وذلك بالقرب من منطقة زراعية          بعيارين ناريني  إصابته جراء عليه مقتوال وذلك     عثر ٠٧/١٠/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ ع. خ. ر ٥٣٢
 .يف منطقة حي الزيتون دون أن تعرف خلفية القتل

 . النار عليه من قبل جمهولني أمام مرتله يف البلدة، ومل تعرف خلفية عملية القتلإطالق نتيجة قُتل ١٠/١٠/٢٠٠٧ اخلليل/ صوريف ذكر ٢٥ أ. م. ج ٥٣٣
/ لنصرياتخميم ا ذكر ٢٨ ع. أ. ر ٥٣٤

 طولكرم
 يف مدينة طولكرم، وذلـك      األمن بعيار ناري يف الظهر أطلق عليه من قبل أفراد قوات            إصابته جراء قُتل ١٠/١٠/٢٠٠٧

 . قيادته لسيارة اشتبه بكوا غري قانونيةأثناءبعد أن رفض االنصياع لطلب هذه القوات بالتوقف 

 مسلحون صوب مرتله عقب شجار مع       أطلقه بالرصاص يف البطن     إصابته يف أحد املستشفيات بعد      تويف ١١/١٠/٢٠٠٧ غزة/ الشجاعية ذكر ١٥ ع. ج. م ٥٣٥
 .والده الذي طلب من هؤالء املسلحني عدم زرع عبوة ناسفة بالقرب من مرتهلم

 ساحة مرتله يف مدينة اخلليل حيث        وجوده يف  أثناء األشخاص النار عليه من قبل أحد       إطالق نتيجة   قُتل ١٢/١٠/٢٠٠٧ اخلليل ذكر ٣٠ ر. ي. ن ٥٣٦
 . على خلفية ثأرقُتلأصيب بعيار ناري يف الصدر، ويعتقد أنه 

 الوطين وذلك بعد رفضه االنصياع ألوامرهم بالتوقف        األمن النار عليه من قبل  قوات        إطالق جراء قُتل ١٣/١٠/٢٠٠٧ قلقيلية ذكر ٢٢ أ. و. ح ٥٣٧
 .وا غري قانونية يف أحد شوارع مدينة قلقيلية قيادته لدراجة نارية اشتبه بكأثناء

 بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت بني مواطنني من عائلة املواطن حسام أبو عصب وقوات               قُتل ١٣/١٠/٢٠٠٧ قلقيلية ذكر ٥ ع. ز. ي ٥٣٨
 . الدراجة اليت كان يقودها مسروقةأن الوطين اليت كانت تالحقه الشتباهها األمن

 جهاز الشرطة اليت يعمل فيها ومسلحني مـن         أفراد بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت بني        قُتل ١٧/١٠/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٠ أ. م. ي ٥٣٩
 .إحدى العائالت يف حي الشجاعية من مدينة غزة عقب حماولة الشرطة توقيف عدد من أفراد هذه العائلة
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تباكات مسلحة وقعت بني جهاز الشرطة ومسلحني من إحدى العائالت يف حي  بالرصاص خالل اشقُتل ١٧/١٠/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٠ ح. ع. إ ٥٤٠
 .الشجاعية من مدينة غزة عقب حماولة الشرطة توقيف عدد من أفراد هذه العائلة

  بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت بني جهاز الشرطة ومسلحني من إحدى العائالت يف حيقُتل ١٧/١٠/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٠ ح. ر. س ٥٤١
 .الشجاعية من مدينة غزة عقب حماولة الشرطة توقيف عدد من أفراد هذه العائلة

 بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت بني جهاز الشرطة ومسلحني من إحدى العائالت يف حي قُتل ١٧/١٠/٢٠٠٧ غزة ذكر ٣٠ ح. ع. ح ٥٤٢
 .العائلةالشجاعية من مدينة غزة عقب حماولة الشرطة توقيف عدد من أفراد هذه 

 بعيار ناري خالل تدريبات ليلية للقوة التنفيذية اليت يتبعها يف احد مواقع التـدريب يف   إصابته جراء قُتل ١٩/١٠/٢٠٠٧ دير البلح ذكر ٢٠ ب. ف. ق ٥٤٣
 .مدينة دير البلح

 النار بشكل عشوائي على جمموعـة مـن     القبإط قيام قوات الشرطة     أثناء بعيار ناري    إصابته جراء قُتل ٢٠/١٠/٢٠٠٧ غزة ذكر ٨ م. س. خ ٥٤٤
 إحدى لالعتداء من قبل     أفرادهااملواطنني يف منطقة شارع املنصورة من حي الشجاعية بعد تعرض احد            

 .العائالت
قة حي  العائالت يف منطىإحد  اشتباكات مسلحة بني القوة التنفيذية ومسلحني من     جراء بالرصاص   قُتل ٢٠/١٠/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٥ س. ف. م ٥٤٥

 .الشجاعية من مدينة غزة
 العائالت يف منطقة حي إحدى اشتباكات مسلحة بني  القوة التنفيذية ومسلحني من جراء بالرصاص قُتل ٢٠/١٠/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ ح. س. م ٥٤٦

 .الشجاعية من مدينة غزة
 مـن   أـم اكات وقعت يف مدينة رفح بني مسلحني يعتقد         ا بعيار ناري خالل اشتب    إصابته جراءت  قُتل ٢٠/١٠/٢٠٠٧ رفح أنثى ٥١ ص. أ. هـ ٥٤٧

 .اإلسالميمحاس واجلهاد  حركيت
 على جثته ملقاة يف أحد املزارع يف منطقة الرميضة يف بين سهيال وعليها أثار تعذيب، وكـان قـد           عثر ٢٠/١٠/٢٠٠٧ خان يونس/ خزاعة ذكر ٦٥ أ. م. ع ٥٤٨

 . من كتائب القسام يف اليوم السابقأمسلحني يعتقد اختطف هو وأحد أوالده وابن شقيقه من قبل م

 من حركيت   أم بعيار ناري خالل اشتباكات وقعت يف مدينة رفح بني مسلحني يعتقد             إصابته جراء قُتل ٢١/١٠/٢٠٠٧ رفح/ خميم الشابورة ذكر ٢٥ ع. ب. م ٥٤٩
 . من القوة التنفيذيةأفراد إىل إضافةفتح وكتائب القسام، 

 مصابة بعيارين نـاريني علـى   أا على جثتها مدفونة يف مكب للنفايات شرق مدينة قلقيلية، وتبني  عثر ٢٢/١٠/٢٠٠٧ قلقيلية أنثى ٢٩ و. ع. و ٥٥٠
 .خلفية ما يسمى بالقتل دفاعا عن شرف العائلة

خـالل اشـتباكات بـني    جبراح أصيب ا متأثراً  ، إسرائيلعسقالن داخل   " ادل" يف مستشفى    تويف ٢٢/١٠/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٢ د. ت. م ٥٥١
وقالت العائلة . من حركة فتح والشرطة الفلسطينية يف احلكومة القائمة يف قطاع غزة        أممسلحني يعتقد   
 . يف املستشفى اإلسرائيلي أمس األولتويف ابنها أننسخة منه " معا"يف بيان تلقت 

لقاة يف منطقة اخلط الشرقي شرق مدينة غزة ، وكانت مقيدة ومصابة بعدة أعرية نارية     على جثتها م   عثر ٢٤/١٠/٢٠٠٧ غزة أنثى ٢٣ ص. ف. ل ٥٥٢
وكانـت القتيلـة اختطفـت بتـاريخ        . يف أحناء خمتلفة من اجلسم دون أن تعرف خلفية عملية القتل          

 . من أحد املطاعم يف شارع عمر املختار مبدينة غزة من قبل مسلحني٢٢/١٠/٢٠٠٧



 ٣٠٠ 

 ظروف حادث القتل تاريخ الوفاة العنوان نساجل العمر رمز االسم الرقم

 النار عليهما على خلفية ما يـسمى        إطالقت مع شقيقتها داخل مرتهلما يف مدينة قلقيلية عن طريق           قُتل ٢٥/١٠/٢٠٠٧ لقيليةق أنثى ٢٦ أ. م. س ٥٥٣
 .بالقتل على خلفية شرف العائلة

ى خلفية ما يـسمى      النار عليهما عل   إطالقت مع شقيقتها داخل مرتهلما يف مدينة قلقيلية عن طريق           قُتل ٢٥/١٠/٢٠٠٧ قلقيلية أنثى ٢٧ أ. م. إ ٥٥٤
 .بالقتل على خلفية شرف العائلة

 انفجار عبوة ناسفة يف بلدة القرارة من حمافظة خان يونس دون أن تتضح أسباب االنفجار أو جراءت قُتل ٢٨/١٠/٢٠٠٧ خان يونس/ القرارة أنثى ٣ س. ت. ب ٥٥٥
 املرتل اللتان قتلتا باالنفجـار  خلفياته، والقتيلة كانت برفقة عمتها ختام السمريي يف زيارة ابنة صاحب          

 .أيضا
 انفجار عبوة ناسفة كبرية يف مرتل عائلتها الكائن يف بلدة القرارة من حمافظة خان يونس دون   جراءت  قُتل ٢٨/١٠/٢٠٠٧ خان يونس/ القرارة أنثى ١٨ أ. ن. س ٥٥٦

 .أن تتضح أسباب االنفجار أو خلفياته

 انفجار عبوة ناسفة يف بلدة القرارة من حمافظة خان يونس دون أن تتضح أسباب االنفجار أو جراءت قُتل ٢٨/١٠/٢٠٠٧ نسخان يو/ القرارة أنثى ١٨ س. ي. خ ٥٥٧
 .ت باالنفجار أيضاقُتلخلفياته، والقتيلة كانت يف زيارة ابنة صاحب املرتل اليت 

 مقارها يف بلدة الشوكة مبدينة بإخالء قيام القوة أثناءفلت من سالح زميله  بعيار ناري انإصابته جراء قُتل ٢٩/١٠/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٣ أ. ي. ص ٥٥٨
 .رفح

 املذكور عقب تعرضه للتعذيب على يد القوة التنفيذية ليت اختطفته قبل وفاته بأربعة أيام ونقلته ملقر    تويف ٠٢/١١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٥٢ ب. ص. س ٥٥٩
املذكور يعمل يف جهاز الشرطة قبل سيطرة محاس على     وكان  ). املخابرات سابقا (توقيف وحتقيق املشتل    

 .القطاع
 اليت تعرض هلا بالرصاص عندما خرجت رصاصة بطريق اخلطأ من سالح كان حيمله              اإلصابة جراء تويف ٠٣/١١/٢٠٠٧ نابلس/ كفر قليل ذكر ٣٠ م. ب. ب ٥٦٠

 .ابن خالته الذي كان برفقته
دير / وادي السلقا ذكر ٢٥ أ. س. أ ٥٦١

 لبلحا
 النار علـى قـوات      إطالق بعيار ناري أطلق عليه من قبل مسلحني حاول ثنيهم عن            إصابته جراء تويف ١١/١١/٢٠٠٧

 . تواجدهم بالقرب من مرتلهأثناءاالحتالل 
شاركني يف مسرية نظمتـها   الشرطة بتفريق امل   أفراد قيام   أثناء بعيارين ناريني يف الرأس      إصابته جراء تويف ١٤/١١/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢١ ن. ز. م ٥٦٢

 .حركة فتح مبناسبة الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات
 اإلسـالمي  بتفريق مسرية نظمها حزب التحريـر        األمن بعيار ناري خالل قيام قوات       إصابته جراء قُتل ٢٧/١١/٢٠٠٧ اخلليل ذكر ٣٨ ب. ن. هـ ٥٦٣

 .مناهضة النعقاد مؤمتر أنابوليس
 إحياء سريه يف مسرية للمشاركة يف مهرجان        أثناء الشرطة   أفراد النار عليه من     إطالق بالرصاص بعد    قُتل ١١/١٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٩ ن. م. ط ٥٦٤

 .ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات يف مدينة غزة

ملواطنني الذين كانوا يشاركون يف مهرجـان   النار على مجوع ابإطالق قيام الشرطة جراء بالرصاص  قُتل ١١/١٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٩ ع. ب. ح ٥٦٥
 . ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفاتإحياء



 ٣٠١ 

 ظروف حادث القتل تاريخ الوفاة العنوان نساجل العمر رمز االسم الرقم

 النار على مجوع املواطنني الذين كانوا يشاركون يف مهرجـان  بإطالق قيام الشرطة جراء بالرصاص  قُتل ١١/١٢/٢٠٠٧ بيت حانون ذكر ١٠ أ. م. إ ٥٦٦
 .عرفات ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر إحياء

 الذين كانوا يشاركون يف مهرجـان   النار على مجوع املواطننيبإطالق قيام الشرطة جراء بالرصاص  قُتل ١١/١٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٦٧ م. أ. م ٥٦٧
 .حياء ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفاتإ

 النار على مجوع املواطنني الذين كانوا يشاركون يف مهرجـان  بإطالقطة  قيام الشرجراء بالرصاص  قُتل ١١/١٢/٢٠٠٧ غزة/ حي الشجاعية ذكر ١٩ ز. م. ك ٥٦٨
 . ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفاتإحياء

 النار على مجوع املواطنني الذين كانوا يشاركون يف مهرجـان  بإطالق قيام الشرطة جراء بالرصاص  قُتل ١١/١٢/٢٠٠٧ دير البلح ذكر ١٩ أ. خ. ي ٥٦٩
 .ستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات ذكرى اإحياء

 . من قبل الشرطة بتهمة القتل٥/١٢/٢٠٠٧سجن غز املركزي، وكان قد اعتقل بتاريخ  داخل تويف ١٣/١٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٧ خ. م. ر ٥٧٠

 .لى خلفية نزاع على مرياث النارية والبيضاء عاألسلحة خالل شجار عائلي، استخدمت فيه قُتل ١٤/١٢/٢٠٠٧ القدس/ حزما ذكر ٨٠ ك. ع. م ٥٧١
 النارية والبيضاء على خلفية نزاع علـى  األسلحة خالل شجار داخل ذات العائلة استخدمت خالله       قُتل ١٤/١٢/٢٠٠٧ القدس/ حزما ذكر ٣٥ ك. م. ع ٥٧٢

 .مرياث
وع املواطنني الذين كانوا يشاركون بتـشييع   بشظايا قنبلة حملية الصنع انفجرت بني مج    إصابته جراء قُتل ١٤/١٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٨ م. ف. م ٥٧٣

 .أحد الشهداء
 بشظايا قنبلة حملية الصنع انفجرت بني مجوع املواطنني الذين كانوا يشاركون بتـشييع      إصابته جراء قُتل ١٤/١٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٧ ع. ع. ز ٥٧٤

 .أحد الشهداء
 قنبلة حملية الصنع انفجرت بني مجوع املواطنني الذين كانوا يشاركون بتـشييع      بشظايا إصابته جراء قُتل ١٤/١٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٩ أ. أ. ي ٥٧٥

 .أحد الشهداء
 . النار عليه يف بلدة يطا على خلفية شجار عائليإطالق جراء قُتل ١٩/١٢/٢٠٠٧ اخلليل/ يطا ذكر ٤٥ ج. ع. خ ٥٧٦
 .قة يف بلدة نوبا، ومل تعرف أداة أو خلفية عملية القتل على جثته حمروعثر ٢٧/١٢/٢٠٠٧ اخلليل/ والبيت أ ذكر ٣٦ س. ع. س ٥٧٧
 . بالرصاص يف ظروف غامضةقُتل ٢٧/١٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ خ. م. ح ٥٧٨
 . بالرصاص خالل شجار عائلي وقع يف البلدة بني عائلته وعائلة أخرىقُتل ٢٨/١٢/٢٠٠٧ اخلليل/ ذناإ ذكر ٣٣ أ. م. أ ٥٧٩

 . على جثتها بالقرب من قرية نوبا مبحافظة اخلليل ومل تعرف هويتهاعثر ٢٩/١٢/٢٠٠٧  اخلليل/نوبا أنثى ١٧ أ. أ. أ. أ ٥٨٠

 بالرصاص خالل االشتباكات اليت اندلعت يف مدينة غزة بني شرطة السلطة القائمة يف قطاع غـزة                 قُتل ٣١/١٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٢٥ م. ح ٥٨١
ة أخرى على خلفية حماولة الـشرطة منـع         وعدد من املسلحني من جهة،  وعدد من املسلحني من جه          

 .نشطاء فتح من االحتفال بذكرى انطالقة فتح الثالثة واألربعني



 ٣٠٢ 

 ظروف حادث القتل تاريخ الوفاة العنوان نساجل العمر رمز االسم الرقم

 من حركيت فـتح     أم بالرصاص خالل اشتباكات وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد             قُتل ٣١/١٢/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٥٨ أ. ش. م ٥٨٢
 .شطاء من حركة فتح من االحتفال بذكرى انطالقتها حماولة الشرطة منع نأثناءومحاس، وذلك 

وهو أحد أفراد شرطة ( بالرصاص يف مدينة خان يونس عقب تعرض سيارة الدورية اليت كان يقودها   قُتل ٣١/١٢/٢٠٠٧ خان يونس ذكر ٢٤ ع. ع. ع ٥٨٣
 . النار على الطريق الواصل بني عبسان وخزاعةإلطالق) احلكومة املقالة

 من حـركيت    أم بالرصاص يف اشتباكات مسلحة وقعت يف مدينة خان يونس بني مسلحني يعتقد              قُتل ٣١/١٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ١٢ أ. أ. م ٥٨٤
  .محاس وفتح، وذلك خالل احتفال نشطاء فتح بذكرى انطالقة احلركة

 من حركة محاس    أممسلحني يعتقد    بالرصاص خالل اشتباكات مسلحة وقعت يف مدينة غزة بني           قُتل ٣١/١٢/٢٠٠٧ غزة ذكر ٧٨ أ. م. إ ٥٨٥
 من حركة فتح من جهة أخرى يف منطقة حي أم الشرطة من جهة ومسلحني يعتقد أفرادومسلحني من 

  .لحتفااألفراد ملنعهم من اال حماولة الشرطة توقيف عدد من أثناءالصربة من مدينة غزة، وذلك 
 

  

  
  



 ٣٠٣ 

   موزعة حسب الشهراألمينخلي والفلتان إحصائية حول قتلى أحداث االقتتال الداجدول ) ٢( 
  ٢٠٠٧ واملنطقة والفئة خالل عام 

  
 الشهر

  
 العدد

  
 الغربية الضفة

  
 قطاع غزة

  
 أطفال

  
 نساء

  
 رجال

 ٦٢ ٤ ١٠ ٦٩ ٧ ٧٦ كانون ثاين

 ٤٢ ٧ ٧ ٤٩ ٧ ٥٦ شباط

 ٢١ ٣ ٥ ٢٥ ٤ ٢٩ آذار

 ٢١ ٤ ٥ ٢٢ ٨ ٣٠ نيسان

 ٦٩ ٥ ٨ ٧٢ ١٠ ٨٢ أيار

 ١٦٠ ٨ ٢٢ ١٨٢ ٨ ١٩٠ حزيران

 ٧ ٥ ٤ ١١ ٥ ١٦ متوز

 ١١ ١ ٦ ١٣ ٥ ١٨ آب

 ١٤ ١ ٤ ١١ ٨ ١٩ أيلول

 ١٦ ٧ ٨ ٢٢ ٩ ٣١ تشرين أول

 ١٣ ٠ ٤ ١٢ ٥ ١٧ تشرين ثاين

 ١٧ ٠ ٤ ١٥ ٦ ٢١ كانون أول

 ٤٥٣ ٤٥ ٨٧ ٥٠٣ ٨٢ ٥٨٥ اموع

  



 ٣٠٤ 



 ٣٠٥ 

  
  إحصائية حول حاالت القتل حبسب نوع السالح املستعمل فيهاجدول ) ٣ (

  
 اموع أخرى تعذيب أدوات حادة سالح متفجر ريسالح نا

٥٨٥ ٣٢ ٤ ٢٠ ٣٩ ٤٩٠ 

  
  

  إحصائية حول حاالت القتل حبسب أعمار القتلىجدول ) ٤ (
  

  العمر
 ١٨-١ من  

  العمر
 ٣٥-١٩ من 

  العمر
 ٥٠-٣٦ من 

  العمر
  فما فوق٥١ من 

٢٨ ٧٥ ٣٩٥ ٨٧ 

 
  
  
  
  
  



 ٣٠٦ 



 ٣٠٧ 

  القتلإحصائية حول حاالت القتل حبسب خلفية جدول ) ٥(
  

  صراعات  الشهر
 سياسية

  شجارات
  عائلية وثأر

  سوء استخدام
 السالح

  إفراط يف 
 استخدام القوة

 اموع أخرى غامضة تعذيب امين شرف

 ٧٦ - ١٠ ١ ١ ١ - ٦ ٧ ٥٠ كانون ثاين

 ٥٦ - ٧ - ٢ ١ ١ ٣ ٨ ٣٤ شباط

 ٢٩ - ٥ - - ٣ ١ ٧ ٥ ٩ آذار

 ٣٠ ١ ٥ - - ٢ ١ ٦ ١٥ - نيسان

 ٨٢ ١ ٦ - - ٢ - ٨ ٧ ٥٩ أيار

 ١٩٠ - ٥ - ١ - ١ ٧ ٧ ١٦٩ حزيران

 ١٦ - ٢ ٢  ٥ - ٢ ٣ ٢ متوز

 ١٨ - ٢ - - ١ - ٤ ٦ ٥ آب

 ١٩ - ٧ - - - - ٢ ٨ ١ أيلول

 ٣١ - ٦ ١ - ٣ ٨ - ٣ ١٠ تشرين أول

 ١٧ - ١ - - - ٨ ٤ ٤ - تشرين ثاين

 ٢١ ١ ٢ ١ - - - ٤ ٥ ٧ كانون أول

 ٥٨٥ ٣ ٥٨ ٥ ٤ ١٨ ٢٠ ٦٥ ٧٨ ٣٤٦ اموع

  



 ٣٠٨ 

 



  

  
  
  
  
  

  ثــــق الثالـــامللح
  

  ٢٠٠٧ام ــة للعــة للهيئــة السنويــزانياملي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٤٠ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٤١ 

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف  امليزانية           
  

        ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي        

              املوجودات
               متداولة غريموجودات

 ٧٧٣,٧٧٩   ٧٦٥,١٤٠        ت، ممتلكات ومعداتآال

       ٧٧٣,٧٧٩   ٧٦٥,١٤٠ 

             موجودات متداولة
 ٢٨,١٦٢   ٣٠,٦٩٢        ذمم مدينة

 ١,٤٠٠,٢٠٢   ٩٢,٥٨٩        مستحق من جهات ماحنة 
 ١,١٢٧,٨٠٠   ١,١٥٦,٦٥٥        النقد والنقد املعادل

        ٢,٥٥٦,١٦٤   ١,٢٧٩,٩٣٦ 

 ٣,٣٢٩,٩٤٣   ٢,٠٤٥,٠٧٦        جمموع املوجودات
             

             املطلوبات وصايف املوجودات 
             صايف املوجودات 

 ٦٧٠,٣٠١   ٦٦٩,١٣٣        صايف املوجودات غري املقيدة 
 ٦٧٠,٣٠١   ٦٦٩,١٣٣        صايف املوجودات  جمموع 

  
  
             



 

٣٤٢ 

        ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي        
  
  
  

             مطلوبات غري متداولة
 ٥٦٣,٩٢٥   ٧١٨,٩٧٠        خمصصات املوظفني

 ١٢٩,٨٤٩   ١٤٢,٠٢٩        مؤجلةإيرادات 

        ٦٩٣,٧٧٤   ٨٦٠,٩٩٩ 
             مطلوبات متداولة

 ١,٨٧٠,٦٨٨   ٤٩٠,٠٠٠         مقيدة مؤقتاًمنح
 ٩٥,١٨٠   ٢٤,٩٤٤        ذمم دائنة

 ٢,٦٥٩,٦٤٢   ١,٣٧٥,٩٤٣        املطلوباتجمموع 

جمموع صايف املوجودات 
 ٣,٣٢٩,٩٤٣   ٢,٠٤٥,٠٧٦        املطلوبات و

  



 

٣٤٣ 

  والتغري يف صايف املوجودات قائمة النشاطات
  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف 

  
      ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي      

            اإليرادات
 ١,٠٩٧,١٢٨   ١,٣٥٤,٧٦٨      إيرادات متحققة من املنح املقيدة مؤقتاً

 ٨٠,١٧٢   ١٤,١١٢     منح وتربعات غري مقيدة
 ١٩,١٦٨   ٣٥,١٦٠      إيرادات مؤجلة متحققة 

 ١٣,١٧١   ٥,٥٣٩     أرباح حتويل عمالت أجنبية
 ١,٢٠٩,٦٣٩   ١,٤٠٩,٥٧٩      جمموع اإليرادات

           املصاريف 
 ١,٠٩٧,١٢٨   ١,٣٥٤,٧٦٨      مصاريف تشغيلة

 ٣٩,٣٩٣   ٥٤,٩٤٦      استهالكات
 -   ١,٠٣٣      آالت، ممتلكات ومعداتخسائر شطب 

 ١,١٣٦,٥٢١   ١,٥٨٤,٨٣٤      جمموع املصاريف

 ٧٣,١١٨    )١,١٦٨(       يف صايف املوجوداتالزيادة) النقص(
 ٥٩٧,١٨٣   ٦٧٠,٣٠١      صايف املوجودات يف بداية السنة

 ٦٧٠,٣٠١   ٦٦٩,١٣٣      صايف املوجودات يف اية السنة
  
  
  



 

٣٤٤ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٤٥ 

  قائمة التدفقات النقدية
  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف 

  
    ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    

          التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
 ٧٣,١١٨   )١,١٦٨(     يف صايف املوجودات الزيادة) النقص(
          

          : تعديالت
 ٣٩,٣٩٣   ٥٤,٩٤٦    إستهالكات

 -   ١,٠٣٣    خسائر شطب آالت، ممتلكات ومعدات
 ١٦٣,٥٧٠   ١٩٠,١٧٥    خمصصات املوظفني

 )١٩,١٦٨(   )٣٥,١٦٠(    رادات مؤجلة متحققة إي
    ٢٥٦,٩١٣   ٢٠٩,٨٢٦ 

         التغري يف رأس املال العامل
 ١,٣٠٢,٨٦٩   ١,٣٠٧,٦١٣     جهات ماحنةمنمستحق 
 ١,١٨١   )٢,٥٣٠(    ذمم مدينة

 )١,٢٤٣,٣٧٥(   )١,٣٨٠,٦٨٨(    منح مقيدة مؤقتاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٤٦ 

 ٨١,٥٦٧   ٤٧,٣٤٠    إيرادات مؤجلة
 ٣٠,٩٥٦   )٧٠,٢٣٦(    ة ذمم دائن

 )١٩,٨٠٣(   )٣٥,١٣٠(    خمصصات املوظفني املدفوعة 
 ٤١٠,٣٠٨   ٧٦,١٩٥     التشغيل من أنشطة املتدفقنقدصايف ال

         
         التدفق النقدي من أنشطة اإلستثمار
 )٥٥٧,٥٢٥(   )٤٧,٣٤٠(    شراء آالت، ممتلكات ومعدات

 ٣٢٩,٣٤٩   -    مشاريع حتت التنفيذ
 )٢٢٨,١٧٦(   )٤٧,٣٤٠(     اإلستثماريف أنشطة ستخدمامل دصايف النق

         
 ١٨٢,١٣٢   ٢٨,٨٥٥     والنقد املعادلالزيادة يف النقد

 ٩٤٥,٦٦٨   ١,١٢٧,٨٠٠    النقد والنقد املعادل يف بداية السنة
 ١,١٢٧,٨٠٠   ١,١٥٦,٦٥٥    النقد والنقد املعادل يف اية السنة

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  يـــق الثانــامللح

  
  اجلداول امللحقة بالباب الثالث

  
   املكاتب والتوزيع اجلغرايف حسب٢٠٠٧عدد الشكاوى خالل العام  جدول حول .١
   وفقاً لكيفية تلقيها وتوزيعها على املكاتب٢٠٠٧حول عدد الشكاوى خالل العام  جدول .٢
  ٢٠٠٧لعام  جدول حول توزيع الشكاوى حسب اجلهات وتقييم تعاوا ل.٣
  ٢٠٠٧ جدول حول عدد اإلنتهاكات وفقاً للشكاوى الواردة للعام .٤
  .٢٠٠٦ و٢٠٠٧ جدول مقارن لعدد الشكاوى حسب اجلهات ما بني العامني .٥
  .٢٠٠٦ و٢٠٠٧ جدول مقارن لعدد اإلنتهاكات وفقاً للشكاوى ما بني العامني .٦
  ٢٠٠٦ جدول حول وضع الشكاوى املدورة من العام .٧
  ٢٠٠٧دول حول السجون وأماكن اإلحتجاز ومراكز الرعاية اإلجتماعية اليت زارا اهليئة يف العام  ج.٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١٠

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ٣١١

 

   حسب املكاتب والتوزيع اجلغرايف٢٠٠٧خالل عام  اهليئة لقتها اليت تشكاوىعدد ال جدول حول) ١( 
  

  
عدد 
  الشكاوى

كانون 
  الثاين

تشرين   تشرين أول  أيلول  آب  متوز  حزيران  أيار  نيسان  ذارآ  شباط
  ثاين

كانون 
  أول

  اموع

مكتب 
  ١اخلليل

٣٥٥  ١١  ٢٤  ٣٧  ٢٦  ٤٧  ٦٤  ٣٢  ٢٣  ٢٣  ٢٦  ١٨  ٢٤  

  ٦٢٦  ٤٤  ٧١  ٥٣  ٩١  ١٦٥  ٨٩  ٨  ٢٢  ٣٤  ٣٠  ١١  ٨  ٢مكتب غزة

مكتب رام 
  ٣اهللا

٣٠٨  ٢٠  ٢١  ٢٢  ٣٠  ٤١  ٣٣  ٢٠  ٢٧  ٣٣  ٢١  ١٧  ١٨  

مكتب 
  ٤نابلس

٤٤١  ٣٢  ٣٣  ٥٤  ٦٣  ٦٤  ٣٠  ٤١  ٣٨  ٢٨  ٢٣  ١٨  ١٧  

مكتب بيت 
  ٥حلم

٢٧٧  ١١  ٩  ٢٢  ٢٣  ٢٧  ٢٠  ١٤  ٢١  ٢٩  ٦٦  ٢٥  ١٠  

اموع                         
  الكلي

٢٠٠٧  

  
  

                                                
  )حمافظة اخلليل( ١
  )حمافظة غزة( ٢
  )قرى غرب القدس واألغوار وأرحياوحمافظة حمافظيت رام اهللا والبرية، ( ٣
  )سلفيتوطوباس، وطولكرم، ويلية، قلقوجنني، وحمافظات نابلس، ( ٤
  )قرى شرق القدسوحمافظة بيت حلم، ( ٥



 ٣١٢

 



 ٣١٣

 

 
   وفقاً لكيفية تلقيها وتوزيعها على املكاتب٢٠٠٧حول عدد الشكاوى خالل العام جدول ) ٢ (

  
كانون   الشهـــر

  الثاين
تشرين   أيلول  آب  متوز  نحزيرا  أيار  نيسان  آذار  شباط

  أول
تشرين 
  ثاين

كانون 
  أول

  اموع

  مكتب غزة
  عدد الشكـــاوى

٦٢٦  ٤٤  ٧١  ٥٣  ٩١  ١٦٥  ٨٩  ٨  ٢٢  ٣٤  ٣٠  ١١  ٨  

  
  

  ٩٧  ٨  ١٤  ٥  ١٩  ٢٣  ١٠  ٢  ١  ٦  ٦  ٣  ٠  للمكتب مباشرة

 بواسطة الباحث  
  امليداين
  

٥٢٩  ٣٦  ٥٧  ٤٨  ٧٢  ١٤٢  ٧٩  ٦  ٢١  ٢٨  ٢٤  ٨  ٨  

  
  مكتب نابلس
  وىعـدد الشكــا

٤٤١  ٣٢  ٣٣  ٥٤  ٦٣  ٦٤  ٣٠  ٤١  ٣٨  ٢٨  ٢٣  ١٨  ١٧  

  ٩٢  ١٤  ١٢  ١٣  ٢٢  ١٦  ١  ٧  ٣  ١  ٢  ١  ٠  للمكتب مباشرة  

 بواسطة الباحث  
  امليداين

٣٤٩  ١٨  ٢١  ٤١  ٤١  ٤٨  ٢٩  ٣٤  ٣٥  ٢٧  ٢١  ١٧  ١٧  

  
  مكتب اخلليل

  عـدد الشكـاوى
٣٥٥  ١١  ٢٤  ٣٧  ٢٦  ٤٧  ٦٤  ٣٢  ٢٣  ٢٣  ٢٦  ١٨  ٢٤  

  
  

  ١٧٨  ٩  ١٠  ٢٣  ١٢  ٢١  ٣٦  ١٢  ١١  ١٢  ١٠  ٧  ١٥  للمكتب مباشرة

  بواسطة الباحث  
  امليداين

١٧٧  ٢  ١٤  ١٤  ١٤  ٢٦  ٢٨  ٢٠  ١٢  ١١  ١٦  ١١  ٩  

  
  

  



 ٣١٤

 

كانون   الشهـــر
  الثاين

تشرين   أيلول  آب  متوز  حزيران  أيار  نيسان  آذار  شباط
  أول

تشرين 
  ثاين

كانون 
  أول

  اموع

  مكتب رام اهللا
  عـدد الشكـاوى

٣٠٨  ٢٠  ٢١  ٢٢  ٣٠  ٤١  ٣٣  ٢٠  ٢٧  ٣٣  ٢١  ١٧  ١٨  

  
  

  ٤٨  ٤  ٣  ٤  ٦  ١٠  ٦  ٢  ٢  ٥  ٢  ٢  ٢  للمكتب مباشرة

  بواسطة الباحث  
  امليداين

٢٦٠  ١٦  ١٨  ١٨  ٢٩  ٣١  ٢٧  ١٨  ٢٥  ٢٨  ١٩  ١٥  ١٦  
  

                            

كانون   الشهـــر
  الثاين

تشرين   أيلول  آب  متوز  حزيران  أيار  نيسان  آذار  شباط
  أول

تشرين 
  ثاين

كانون 
  أول

  اموع

  مكتب بيت حلم
  لشكــاوىعـدد ا

٢٧٧  ١١  ٩  ٢٢  ٢٣  ٢٧  ٢٠  ١٤  ٢١  ٢٩  ٦٦  ٢٥  ١٠  

  ١٠٤  ٦  ٥  ٩  ١١  ١٦  ٨  ٩  ٧  ١٠  ١٠  ١٠  ٣  للمكتب مباشرة  

 بواسطة الباحث  
  امليداين

١٧٣  ٥  ٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٢  ٥  ١٤  ١٩  ٥٦  ١٥  ٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣١٥

 

  ٢٠٠٧جدول حول توزيع الشكاوى حسب اجلهات وتقييم تعاوا للعام   )٣(
  
  

 مغلق مفتوح  وعما ةـــــــــاجله
تعاون بنتيجة 
 مرضية

تعاون بنتيجة 
 عدم املتابعة عدم التعاون غري مرضية

 ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٢٧ ٢٩ جملس الوزراء
 ١ ٩ ٧ ١٧ ٣٤ ٨٢ ١١٦ وزارة الصحة
 ٠ ٠ ٠ ٢٢ ٢٢ ٢٤٧ ٢٦٩ وزارة املالية

 ١ ٠ ٥ ٢٧ ٣٣ ٤٥ ٧٨ وزارة الشؤون اإلجتماعية
 ٠ ٤ ٣ ٢١ ٢٨ ٤٩ ٧٧ وزارة التربية والتعليم العايل

 ١٩ ٨ ١٠ ٢٤ ٦١ ٣٣٥ ٣٩٦ وزارة الداخلية
 ٠ ٠ ٠ ٣٣ ٣٣ ١٧ ٥٠  واحملررينوزارة شؤون األسرى
 ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٣٣ ٣٤ وزارة العمل

 ٠ ٠ ٠ ٣ ٣ ٢٢ ٢٥  احلكم احملليوزارة
 ١ ٠ ٢ ٠ ٣ ٢٠ ٢٣ وزارة األوقاف

 ٠ ٤ ١ ٣ ٨ ٤ ١٢ وزارة النقل واملواصالت
 ١ ٠ ١ ٢ ٤ ٦ ١٠ لوجيا املعلوماتوزارة اإلتصاالت وتكنو

 ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٥ ٧ وزارة األشغال واإلسكان
 ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٦ ٧ وزارة اإلقتصاد والتجارة

 ١ ١ ٢ ١ ٥ ١ ٦ وزارة الزراعة



 ٣١٦

 

 مغلق مفتوح  وعما ةـــــــــاجله
تعاون بنتيجة 
 مرضية

تعاون بنتيجة 
 عدم املتابعة عدم التعاون غري مرضية

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ وزارة الشؤون املدنية
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ وزارة الشباب والرياضة

 ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ وزارة الثقافة
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ وزارة العدل
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ وزارة التخطيط
 ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ وزارة السياحة
 ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ وزارة شؤون املرأة

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ات الرمسيةئاملؤسسات واهلي
 ٠ ١ ١ ١٦ ١٨ ١٨ ٣٦ جملس القضاء األعلى
 ٠ ٠ ٦ ٢٧ ٣٣ ٢٠ ٥٣ اهليئات احمللية

 ٠ ١ ٣ ٦ ١٠ ٢٦ ٣٦ ديوان املوظفني العام
 ٠ ٠ ١ ١ ٢ ١٩ ٢١ هليئة العامة للتأمني واملعاشاتا

 ٠ ١ ٣ ١ ٥ ٥ ١٠ اجلامعات
 ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٤ ٦ احملافظات

 ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٣ ٤ قاضي القضاة الشرعي
 ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢ ٤ مؤسسة رعاية أسر الشهداء

 ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٣ ٤ سلطة الطاقة



 ٣١٧

 

 مغلق مفتوح  وعما ةـــــــــاجله
تعاون بنتيجة 
 مرضية

تعاون بنتيجة 
 عدم املتابعة عدم التعاون غري مرضية

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٣ اهليئة العامة للبترول
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ شركة كهرباء اخلليل

 ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٣ ٤ سلطة النقد
 ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ مكتب الرئيس الفلسطيين
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ سلطة جودة البيئة

 ١ ٠ ٠ ١ ٢ ٠ ٢ هيئة اإلذاعة والتلفزيون
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ بكدار

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ كلية الشهيد أبو جهاد
 ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ شركة اإلتصاالت الفلسطينية

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ منينقابة احملا
 ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ديوان الرقابة املالية واإلدارية

 ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ١ سلطة األراضي
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ الدفاع املدين

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ شركة كهربا القدس
 ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ١ منظمة التحرير الفلسطينية
 ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ١ هيئة احلج والعمرة

 ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ م بيت حل-سلطة املياه وااري 



 ٣١٨

 

 مغلق مفتوح  وعما ةـــــــــاجله
تعاون بنتيجة 
 مرضية

تعاون بنتيجة 
 عدم املتابعة عدم التعاون غري مرضية

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ اإلغاثة الكاثوليكية
 ٠ ٥ ٤ ١٢ ٢١ ١٩ ٤٠ النيابة العام

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ األجهزة األمنية
 ٣ ٣٥ ٣٥ ٧٧ ١٥٠ ١٣٤ ٢٨٤ الشرطة املدنية
 ٢ ١٨ ٨ ٤٣ ٧١ ٦٩ ١٤٠ األمن الوقائي
 ٠ ١٨ ٣ ١٦ ٣٧ ٣٢ ٦٩ املخابرات العامة

 ٠ ١ ١ ١٢ ١٤ ٣٢ ٤٦ اخلدمات الطبية العسكرية
 ٠ ٣ ٣ ٩ ١٥ ١٢ ٢٧ االستخبارات العسكرية

 ٠ ٣ ٠ ٣ ٦ ١٩ ٢٥ األمن الوطين والقوة املشتركة
 ٥ ٠ ٠ ٣ ٨ ٨ ١٦ ١٧القوة /  قوات حرس الرئاسة

 ١ ٠ ١ ٠ ٢ ٧ ٩ هيئة التنظيم واإلدارة
 ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٢ ٤ )النيابة العسكرية(القضاء العسكري 

 ٣٦ ١١٥ ١٠٨ ٣٩٤ ٦٥٣ ١٣٥٤ ٢٠٠٧ اموع الكلي
  
  
  

  
  
  

  



 ٣١٩

 

  ٢٠٠٧جدول حول عدد اإلنتهاكات وفقاً للشكاوى الواردة للعام )  ٤( 
  
 

  
ةــــــالضف  زةــــــغ     

 نوع اإلنتهاك
١٤/٦ – ١/١  

٢٠٠٧  
٣١/١٢ – ١٥/٦  

٢٠٠٧ 
١٤/٦ – ١/١  

٢٠٠٧ 
٣١/١٢ – ١٥/٦  

 اموع ٢٠٠٧
           احلق يف احلياة
 لتحقيقا/ املوت أثناء التوقيف 

٥ ٤ ١ ٠ ٠ 
 سوء إستخدام السالح

١٥ ٦ ٢ ٦ ١ 
 القتل باستغالل الوظيفة

٢ ٠ ١ ١ ٠ 
 ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ احلق يف احلماية من االختفاء القسري

 ٢ ٠ ٠ ١ ١ احلق يف اللجوء إىل حمكمة خمتصة ومستقلة
 ٦٥ ٢٣ ٣ ١٩ ٢٠ احلق يف إجراءات قانونية كاملة

 االعتقال التعسفي
٢٢ ٧ ٧ ٦ ٢ 

ام باطل أو غري جديإ 
٢٩ ١٥ ٦ ٥ ٣ 

 دون عرض املتهم على املدعي العام أو قاضي
١٥٩ ١٠٥ ٣ ٤٤ ٧ 

 دون الئحة إام
١١ ٦ ٠ ٣ ٢ 

 دون حماكمة
٢٨ ٥ ١ ١٣ ٩ 

 دون مذكرة
١٧٧ ١٥٧ ٥ ١١ ٤ 



 ٣٢٠

 

  
ةــــــالضف  زةــــــغ     

 نوع اإلنتهاك
١٤/٦ – ١/١  

٢٠٠٧  
٣١/١٢ – ١٥/٦  

٢٠٠٧ 
١٤/٦ – ١/١  

٢٠٠٧ 
٣١/١٢ – ١٥/٦  

 اموع ٢٠٠٧
 " على خلفية سياسية" التعسفياالعتقال

١٦٤ ٣٨ ٠ ١٢٥ ١ 
 التعويض عن االعتقال التعسفي

١ ٠ ٠ ١ ٠ 
 تفتيش دون مذكرة

١١ ٨ ٠ ٣ ٠ 
 الظروف املعيشية يف مراكز التوقيف

٣٢ ١٠ ٤ ١٢ ٦ 
 ٥٠ ١٢ ٢ ٢٢  ١٤ الفصل بني السجناء

 احلق بالرعاية الطبية داخل مراكز التوقيف
١٠٧ ٠ ٢ ٤٣ ٦٢ 

 ٥  ٠ ٠ ٤ ١  احلق بتوكيل حمامي أو تعيني حمامي من قبل احملكمة
 ميإنتهاك احلق بزيارة األهل أو احملا

١٣٧ ١٦ ٤ ٩٨ ١٩ 
 احلق يف إفتراض الرباءة حلني ثبوت التهمة

٥ ٠ ٠ ٢ ٣ 
 ٢٢ ٠ ١ ١٨ ٣ عدم إحترام القضاء

           حق املواطن يف األمان على شخصه
 العنف أو الضغط اجلسدي أو املعنوي

٧١ ٢٤ ٥ ٢١ ٢١ 
 املعاملة القاسية والالإنسانية أثناء التوقيف

١٤٦ ١٢ ٧ ٥٢ ٧٥ 
 ب أثناء التوقيفالتعذي

٢٧٤ ١٤٣ ١١ ٧٤ ٤٦ 
 ٤ ١ ٠ ٣ ٠ احلق بعدم التدخل باحلياة اخلاصة



 ٣٢١

 

  
ةــــــالضف  زةــــــغ     

 نوع اإلنتهاك
١٤/٦ – ١/١  

٢٠٠٧  
٣١/١٢ – ١٥/٦  

٢٠٠٧ 
١٤/٦ – ١/١  

٢٠٠٧ 
٣١/١٢ – ١٥/٦  

 اموع ٢٠٠٧
 ٤ ٠ ٠ ١ ٣ احلق يف السفر والتنقل

 ١ ٠ ٠ ١ ٠ حرية الفكر والعقيدة واالنتماء السياسي
 ٢٣ ١٨ ٠ ٥ ٠ حرية التعبري عن الرأي وحرية وسائل االعالم

 ٢ ١ ٠ ١ ٠ احلق يف التجمع السلمي
 ٣٩ ٤ ١ ٣١ ٣ نشاء اجلمعيات والنقابات املهنيةاحلق يف إ

 ١ ٠ ٠ ٠ ١ احلق يف الترشيح واالنتخاب
احلق يف املشاركة يف إشغال الوظائف العامة 

 وحقوق شاغليها
 
٠ 

 
٠ 

 
٠ ٠ ٠ 

 خرق مبدأ التنافس الرتيه
٢١ ٠ ١ ٥ ١٥ 

 إنتهاك حقوق املواطن العام
٥٥٤ ١٨٤ ٢٦ ١٧٧ ١٦٧ 

 ٨١  ٢ ٤ ٥٩ ١٦  فصل تعسفي
 ٣١ ٠ ٠ ٢٩ ٢ احلق يف العمل

            احلق يف الرعاية الصحية 
 احلق يف احلصول على اخلدمة الطبية دون متييز

٥٠ ٤ ٢ ٢١ ٢٣ 
 الصحة العامة

١ ١   ٠ ٠ 
  املسؤولية عن األخطاء الطبية

١١ ٠ ١ ٤ ٦ 



 ٣٢٢

 

  
ةــــــالضف  زةــــــغ     

 نوع اإلنتهاك
١٤/٦ – ١/١  

٢٠٠٧  
٣١/١٢ – ١٥/٦  

٢٠٠٧ 
١٤/٦ – ١/١  

٢٠٠٧ 
٣١/١٢ – ١٥/٦  

 اموع ٢٠٠٧
 ٢٠ ٠ ١١ ١ ٨ احلق يف التمتع ببيئة نظيفة

 ٢٠ ٢ ١ ١١ ٦ احلق يف التعليم
 ٢ ٠ ٠ ٠ ٢ حلق يف التنميةا

 ٥٨ ٨ ٦ ٢٧ ١٧ حقوق الطفل
 ٧ ٠ ٠ ٣ ٤ احلق يف امللكية 
 ٦ ٠ ٠ ٢ ٤ احلق يف السكن

 ١٠٨ ٦٣ ١٦ ١٤ ١٥ التعسف يف استعمال السلطة
 ١ ١ ٠ ٠ ٠ االعتداء على املال العام

 ٢٨ ٢ ٠ ١٥ ١١ عدم احلصول على الوثائق الرمسية وفقاً للقانون
 ٢٥ ٥ ٠ ١٠ ١٠ قوق املالية للمواطناالعتداء على احل

 ٨٥ ١ ٠ ٥٥ ٢٩ احلق يف الضمان االجتماعي
 ١٠٣ ٤ ٢٤ ٢٥ ٥٠ إنتهاك احلق يف احلصول على خدمة عامة

 ٣٥ ٠ ٠ ١٢ ٢٣ حفوق املعاق
 ٢٧ ٠ ١ ١٦ ١٠ عدم حماسبة املخالفني
 ٥ ٠ ٠ ٤ ١ إستغالل املنصب العام

  
  



 ٣٢٣

 

  ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ العامني هات ما بنيجدول مقارن لعدد الشكاوى حسب اجل) ٥(
  

 ٢٠٠٧عام  ٢٠٠٦عام  اجلهة
 ٢٩ ٣ جملس الوزراء
 ٣٩٦ ٣٦ وزارة الداخلية
 ٢٦٩ ٢٩ وزارة املالية
 ١١٦ ٦٩ وزارة الصحة

 ٧٧ ٥٨ وزارة التربية والتعليم العايل
 ٧٨ ٤٤ االجتماعيةوزارة الشؤون 

 ٥٠ ٠  واحملررينوزارة شؤون األسرى
 ٣٤ ٦٧ وزارة العمل

 ٢٥ ١٧ وزارة احلكم احمللي
 ٢٣ ٩ وزارة األوقاف

 ١٠ ١٠ وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 ١٢ ١٠ وزارة النقل واملواصالت
 ٧ ٩ وزارة األشغال واإلسكان
 ٢ ٢ وزارة الشؤون املدنية
 ٢ ٦ وزارة الشباب والرياضة

 ٧ ١ وزارة االقتصاد والتجارة 
 ٦ ٩ وزارة الزراعة
 ١ ٠ وزارة العدل

 ١ ٠ وزارة التخطيط
 ١ ١  وزارة السياحة



 ٣٢٤

 

 
 ١ ٢ وزارة شؤون املرأة

 ٠ ١ وزارة الشؤون اخلارجية
 ١ ٠ وزارة الثقافة
 ٥٣ ٧٠ اهليئات احمللية

 ٣٦ ٤٧ ديوان املوظفني العام
 ٣٦ ١٦ جملس القضاء األعلى

 ١٠ ٣ اجلامعات
 ٦ ١٢ احملافظات

 ٤ ١ ءمؤسسة رعاية أسر الشهدا
 ٤ ٠ سلطة النقد

 ٣ ٢ اهليئة العامة للبترول
 ٤ ١ سلطة الطاقة

 ٢١ ٣ اهليئة العامة للتأمني واملعاشات
 ٢ ١ شركة كهرباء اخلليل
 ١ ٢ سلطة جودة البيئة
 ٤ ٠ قاضي القضاة
 ٠ ٠ نادي األسري

 ٢ ١ هيئة اإلذاعة والتلفزيون
 ١ ١ بكدار

 ١ ٠ كلية الشيهد أبو جهاد
 ١ ٠ الفلسطيينالرئيس مكتب 



 ٣٢٥

 

 
 ١ ١ نقابة احملامني

 ٠ ١ مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين
 ١ ٠ ديوان الرقابة املالية واإلدارية

 ١ ١ سلطة األراضي
 ١ ٠ الدفاع املدين

 ٠ ٤ طينيةشركة الكهرباء الفلس
 ١ ٢ شركة كهرباء القدس

 ١ ٠ منظمة التحرير الفلسطينية
 ١ ٠  الكاثوليكيةاإلغاثة

 ١ ١ هيئة احلج والعمرة
 ٠ ٣  املركزيةاالنتخاباتجلنة 

 ٠ ٢ نقابة األطباء
 ٠ ٢  احملليةلالنتخاباتاللجنة العليا 

 ٠ ١ سلطة املياه
 ١ ٢ االتصاالتشركة 

 ١ ١  بيت حلم-سلطة املياه وااري 
 ٤٠ ٧٨ النيابة العامة
 ٢٨٤ ٢٣٣ الشرطة املدنية
 ١٤٠ ٥٦ األمن الوقائي
 ٦٩ ٢٣ املخابرات العامة

 ٤٦ ٩ اخلدمات الطبية العسكرية



 ٣٢٦

 

 
 ٢٧ ٢ االستخبارات العسكرية

 ٢٥ ٠ األمن الوطين والقوة املشتركة
 ١٦ ٤ ١٧القوة /قوات حرس الرئيس 

 ٩ ٠ هيئة التنظيم واإلدارة
 ٠ ١ الشرطة اخلاصة
 ٤ ٥ القضاء العسكري
 ٢٠٠٧ ٩٧٥ اموع الكلي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ٣٢٧

 

  ٢٠٠٦ و٢٠٠٧شكاوى ما بني العامني جدول مقارن لعدد اإلنتهاكات وفقاً لل) ٦(
  

 ٢٠٠٧عام  ٢٠٠٦عام  نوع اإلنتهاك

 ٠ ٠ احلق يف احلياة

 ٥ ٠ التحقيق/ املوت أثناء التوقيف 

 ١٥ ٩ سوء إستخدام السالح

 ٢ ٢ القتل باستغالل الوظيفة

 ٢ ٤ احلق يف احلماية من االختفاء القسري

 ٢ ٧ يف اللجوء إىل حمكمة خمتصة ومستقلةاحلق 

 ٦٥ ٤٣ احلق يف إجراءات قانونية كاملة

 ٢٢ ١١٠ االعتقال التعسفي

 ٢٩ ٢٠ إام باطل أو غري جدي

 ١٥٩ ٤٥ دون عرض املتهم على املدعي العام أو قاضي

 ١١ ٧ دون الئحة إام

 ٢٨ ٢٣ دون حماكمة

 ١٧٧ ١٣ دون مذكرة

 ١٦٤ ٠ "ى خلفية سياسيةعل"  التعسفياالعتقال



 ٣٢٨

 

 ٢٠٠٧عام  ٢٠٠٦عام  نوع اإلنتهاك

 ١ ٠ التعويض عن االعتقال التعسفي

 ١١ ٠ تفتيش دون مذكرة

 ٣٢ ٨ الظروف املعيشية يف مراكز التوقيف

 ٥٠ ٢٧ الفصل بني السجناء

 ١٠٧ ٦٦ احلق بالرعاية الطبية داخل مراكز التوقيف

 ٥ ٢ احلق بتوكيل حمامي أو تعيني حمامي من قبل احملكمة

 ١٣٧ ٨ زيارة األهل أو احملاميإنتهاك احلق ب

 ٥ ٣ احلق يف إفتراض الرباءة حلني ثبوت التهمة

 ٢٢ ٦ عدم إحترام القضاء

 ٠ ٠ حق املواطن يف األمان على شخصه

 ٧١ ٣٦ العنف أو الضغط اجلسدي أو املعنوي

 ١٤٦ ١٠٤ املعاملة القاسية والالإنسانية أثناء التوقيف

 ٢٧٤ ٥٢ التعذيب أثناء التوقيف

 ٤ ١ احلق بعدم التدخل باحلياة اخلاصة

 ٤ ٢ احلق يف السفر والتنقل

 ١ ٢ حرية الفكر والعقيدة واالنتماء السياسي



 ٣٢٩

 

 ٢٠٠٧عام  ٢٠٠٦عام  نوع اإلنتهاك

 ٢٣ ١ حرية التعبري عن الرأي وحرية وسائل االعالم

 ٢ ٤ احلق يف التجمع السلمي

 ٣٩ ٤ احلق يف إنشاء اجلمعيات والنقابات املهنية

 ١ ٠ احلق يف الترشيح واالنتخاب

 ٠ ٠ احلق يف املشاركة يف إشغال الوظائف العامة وحقوق شاغليها

 ١٥ ٢٣ خرق مبدأ التنافس الرتيه

 ١٦٧ ١٦٣ إنتهاك حقوق املواطن العام

 ١٦ ١٦ فصل تعسفي

 ٣١ ٧٣ احلق يف العمل

 ٠ ٠ احلق يف الرعاية الصحية 

 ٥٠ ٣١ احلق يف احلصول على اخلدمة الطبية دون متييز

 ١ ٣ عامةالصحة ال

 ١١ ١١  املسؤولية عن األخطاء الطبية

 ٢٠ ١٩ احلق يف التمتع ببيئة نظيفة

 ٢٠ ٧ احلق يف التعليم

 ٢ ٠ احلق يف التنمية



 ٣٣٠

 

 ٢٠٠٧عام  ٢٠٠٦عام  نوع اإلنتهاك

 ٥٨ ١٦ حقوق الطفل

 ٧ ١ احلق يف امللكية 

 ٦ ٦ احلق يف السكن

 ١٠٨ ٤٧ التعسف يف استعمال السلطة

 ١ ٠ االعتداء على املال العام

 ٢٨ ١١ على الوثائق الرمسية وفقاً للقانونعدم احلصول 

 ٢٥ ١٦ االعتداء على احلقوق املالية للمواطن

 ٨٥ ١٢ احلق يف الضمان االجتماعي

 ١٠٣ ١٥١ إنتهاك احلق يف احلصول على خدمة عامة

 ٣٥ ٧ وق املعاقحق

 ٢٧ ٢٧ عدم حماسبة املخالفني

 ٥ ٠ إستغالل املنصب العام
  
  

  
  
  

  



 ٣٣١

 

  
  ٢٠٠٦ع الشكاوى املدورة من العام  جدول حول وض) ٧(

  
  

  
  
  
  
  

  
  

                                                
 .شكاوى أغلقت لعدم املتابعة يف قطاع غزة لظروف وأحداث أحاطت بالشكوى ٦

تعاون بنتيجة   مغلق  مفتوح  اموع الكلي
  مرضية

تعاون بنتيجة غري 
  مرضية
  

  ٦عدم املتابعة  عدم التعاون 

١٩٩  ٣٤٧  
  

٤  ٢٣  ٤٩  ٧٢  ١٤٨  



 ٣٣٢

 



 ٣٣٣

 

  االجتماعية ومراكز الرعاية االحتجازجدول حول السجون وأماكن  )٨(
  ٢٠٠٧ اليت زارا اهليئة يف العام 

  
  احملافظة      مراكز اإلصالح والتأهيل
  رام اهللا  مركز إصالح وتأهيل رام اهللا
 نابلس  مركز إصالح وتأهيل نابلس
  أرحيا  مركز إصالح وتأهيل أرحيا
  جنني  مركز إصالح وتأهيل جنني
  اخلليل  مركز إصالح وتأهيل الظاهرية
  غزة  مركز إصالح وتأهيل غزة

    جهزة األمنيةمراكز االحتجاز التابعة لأل
  طولكرم  نظارة شرطة طولكرم
  أرحيا  نظارة شرطة أرحيا

  بيت حلم  مركز توقيف األمن الوقائي بيت حلم
  رام اهللا  نظارة شرطة رام اهللا
  رام اهللا  نظارة شرطة بريزيت
  رام اهللا  رام اهللا/ دار األمل لرعابة األحداث 
  قلقيلية  نظارة شرطة قلقيلية



 ٣٣٤

 

  غزة  غزة/ رات العامة مركز توقيف املخاب
  بيت حلم  دار آمر/ نظارة شرطة بيت حلم 

  غزة  غزة/ مؤسسة الربيع لألحداث 
  غزة  غزة/ سجن االستخبارات العسكرية 
  سلفيت  نظارة شرطة سلفيت
  رام اهللا  رام اهللا/ مركز توقيف األمن الوقائي 
  قلقيلية  قلقيلية/ مركز توقيف األمن الوقائي 

  غزة  غزة/ من الوقائي مركز توقيف األ
  سلفيت  سلفيت/ مركز توقيف األمن الوقائي 

  نابلس  نابلس/ نظارة شرطة املباحث العامة 
  أرحيا  أرحيا/ مركز توقيف املخابرات العامة 
  نابلس  نابلس/ مركز توقيف املخابرات العامة 
  رام اهللا  رام اهللا/ نظارة شرطة ضواحي القدس 
  أرحيا  أرحيا/ ي  مركز توقيف األمن الوقائ

  نابلس  نابلس/ مركز توقيف األمن الوقائي 
  سلفيت  سلفيت/ مركز توقيف املخابرات العامة 
  قلقيلية  قلقيلية/ مركز توقيف املخابرات العامة 
  نابلس  مركز حتقيق شرطة نابلس

  نابلس  نابلس / ١٧مركز توقيف القوة 



 ٣٣٥

 

  طوباس  نظارة شرطة طوباس
  جنني  جنني/ قائي مركز توقيف األمن الو

  جنني  جنني/ مركز توقيف االستخبارات العسكرية 
  جنني  جنني/ مركز توقيف املخابرات العامة 
  اخلليل  اخلليل/ مركز توقيف األمن الوقائي 
  طولكرم  طولكرم/ مركز توقيف األمن الوقائي 

  بيت حلم  بيت حلم/ دار رعاية الفتيات 
  سلفيت  سلفيت/ مركز توقيف األمن الوطين 

  بيت حلم  بيت حلم/ مركز توقيف املخابرات العامة 
  رام اهللا  رام اهللا/ مركز توقيف االستخبارات 
  نابلس  نابلس/ مركز توقيف االستخبارات 
  غزة  غزة/ سجن الشرطة العسكري 
  اخلليل  نظارة شرطة نوبا
  اخلليل  نظارة شرطة دورا
  اهللارام   رام اهللا/ نظارة شرطة املباحث العامة 

  دير البلح  نظارة شرطة دير البلح
  رفح  نظارة شرطة رفح
  غزة  نظارة شرطة العباس

  خانيونس   شرطة خانيونسنظارة 



 ٣٣٦

 

  الربيج   الوسطىنظارة شرطة املعسكرات
  غزة  مركز توقيف املشتل

  الوسطى  قع جننيمركز مو
  جباليا  نظارة شرطة جباليا
  غزة  مركز حطني
  رام اهللا  رام اهللا/ عامة مركز توقيف املخابرات ال

  جنني  سجن جنني العسكري
  طوباس  طوباس/ مركز توقيف املخابرات العامة 
  طوباس  طوباس/ مركز توقيف األمن الوقائي 

  غزة  نظارة شرطة بيت حانون
  غزة  غزة/ نظارة مكافحة املخدرات 

  غزة  غزة/ نظارة املباحث العامة 
  أرحيا  نظارة مباحث أرحيا

  غزة  طة الشجاعيةنظارة شر
  الوسطى  نظارة شرطة احملافظات الوسطى
  طولكرم  طولكرم/ مركز توقيف االستخبارات العسكرية 

    مراكز الرعاية االجتماعية ودور اإليواء
  أرحيا  مجعية الرب بأبناء الشهداء
  بيت حلم  )حمور(مركز محاية ومتكني األسرة 



 ٣٣٧

 

  أرحيا  اهلالل األمحر
  القدس  وذوكسي العريبامللجأ اخلريي األرث

  بيت حلم  مستشفى الدهيشة
  القدس  مدرسة دار األيتام اإلسالمية الصناعية

  بيت حلم   العبيدية / مركز األمل
  نابلس  مجعية رعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

  أرحيا   املرأةطوارئمركز 
  قلقيلية   املرابطات اخلرييةمجعية

  ةقلقيلي  مجعية قلقيلية للتأهيل
  نابلس  مجعية مركز املنهل الثقايف
  نابلس  مجعية رعاية الكفيف

  سلفيت  مجعية سلفيت النسائية اخلريية
  سلفيت  االحتاد العام للمعاقني

  اخلليل  خميم الفوار / اللجنة احمللية لتأهيل املعاقني
  بيت حلم  اخلضر/ مجعية رعاية الطفل

  بيت حلم  بيت الرجاء للمكفوفني
  طولكرم  اد النسائي العريبمجعية االحت

  طولكرم  مجعية دار اليتم العريب
  القدس  املدرسة الصناعية/ دار األيتام اإلسالمية 



 ٣٣٨

 

  القدس  مجعية املكفوفني العربية
  رام اهللا  مجعية يامسني اخلريية
  رام اهللا  مركز محاية الطفولة

  بيت حلم  مركز غراس
  بيت حلم  مجعية دار الشيوخ

  جنني  ني واملعوقني بيت املسنمجعية
  اخلليل   دورا اإلسالمية لرعاية األيتاممجعية

  القدس  العيزرية / املدرسة الصناعية/ دار األيتام اإلسالمية 
  بيت حلم  حضانة الكريش

  رام اهللا   أصدقاء الكفيفمجعية
  القدس  جلنة اليتيم العريب
  قباطية  مجعية املعاقني

  جنني  مجعية رعاية الكفيف
  جنني  كفيف اخلريية المجعية

  اخلليل   اهلالل األمحر–مركز التربية اخلاصة 
  اخلليل  مجعية الكفيف اخلريية
  اخلليل  مجعية األمل اخلريية للصم

  



                          
  نبذة عن اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان  
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 ٣٤٩

    فلسطني-نسان اهليئـة املستقلة حلقوق اإل
  
  

در عن الرئيس مرسوم صا/  بقرارٍ)اهليئة(اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان أنشئت 
اء وقد نشر قرار اإلنش. ٣٠/٩/١٩٩٣رمحه اهللا، بتاريخ الراحل ياسر عرفات 

، حتت ) اجلريدة الرمسية للسلطة الوطنية الفلسطينية (الوقائع الفلسطينيةالحقاً يف 
  .١٩٩٥لعام ) ٥٩(رقم 

 
متابعة : " حتددت مهام ومسؤوليات اهليئة على النحو التايلمبوجب القرار

وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان يف خمتلف القوانني والتشريعات 
ة، ويف عمل خمتلف الدوائر واألجهزة واملؤسسات يف دولة واألنظمة الفلسطيني

 مهمة وضع نظامها للهيئةوترك القرار ". فلسطني ومنظمة التحرير الفلسطينية 
 متارس نشاطاا يف بداية اهليئةوقد بدأت . األساسي مبا يضمن استقالهلا وفعاليتها

 صاحبة ، وكان مفوضها العام األول الدكتورة حنان عشراوي،١٩٩٤عام 
  .الفكرة واحملرك األول لتأسيسها

  
  الرسالة 

) أمبودزمان( الوطنية حلقوق اإلنسان وديوان املظامل اهليئة بصفتها اهليئةتقوم 
مبتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان يف خمتلف القوانني 
والتشريعات الفلسطينية، ويف عمل خمتلف الدوائر واألجهزة واملؤسسات يف 

ويشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، . لسلطة الوطنية الفلسطينيةا
والشكاوي اليت يقدمها املواطنون بشأن االنتهاكات النامجة عن سوء اإلدارة يف 
السلطة، نشر الوعي القانوين، املراقبة، وبشكل عام تضمني حقوق اإلنسان يف 

 .التشريعات واملمارسات الفلسطينية
  

   احملددة األهداف
ة ، وكهيئ(Ombudsman) كديوان للمظامل اهليئةتثبيت وتعزيز دور  .١

 .وطنية حلقوق اإلنسان
ترويج املبادئ القانونية واملرتبطة حبقوق اإلنسان يف القطاعات املتعددة  .٢

للمجتمع الفلسطيين، وتثقيف املواطنني الفلسطينيني بشأن حقوقهم 
 .توحريام، وآليات محايتها من االنتهاكا

مراجعة القوانني الفلسطينية ومشاريع القوانني لضمان توافقها مع املعايري  .٣
 .الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان

توسيع وتطوير القدرة املؤسسية والتنظيمية والعملياتية للهيئة، لاللتزام  .٤
 .بشكل كفؤ وفعال بنطاق عملها ومسؤولياا

 مشاة عديدة  وشراكتها مع مؤسساتاهليئةتطوير وترويج عالقات  .٥
 .على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل

  



 ٣٥٠

  : جماالت عمل اهليئة
  

  متابعة الشكاوى
 الشكاوى بشأن سوء اإلدارة اليت تؤدي إىل خرق حقوق اإلنسان اهليئةتتابع 

وتتباين . فقط إذا كان الطرف املشتكى عليه مؤسسة أو هيئة عامة أو شبه عامة
. ، لكنها ال خترج عن املفهوم العام لسوء اإلدارةاهليئةالشكاوى اليت تتابعها 

وتشمل االعتقال والتوقيف دون اتباع : ومنها شكاوى تتعلّق باألجهزة األمنية
وتقاعس أو عدم قيام السلطات العامة بواجباا القانونية . اإلجراءات القانونية

فة إىل قضايا جتاه املواطنني يف جمال تقدمي اخلدمات املنصوص عليها قانونيا، إضا
التمييز يف تطبيق القانون . التعيني والتوظيف اليت ال تتبع فيها اإلجراءات القانونية

العتبارات اجلنس أو الديانة أو العرق أو اللون أو األفكار السياسية وكل ما 
يتعلق انتهاك احلريات األساسية للمواطن من قبل أي من أجهزة السلطة، سواء 

 منذ نشأا وحىت اية شهر اهليئةهذا وقد تلقت وتابعت . األمنية أو املدنية
  ). شكوى١٠٤٩٩ (٢٠٠٧كانون األول 

 
وخترج عن نطاق اختصاص اهليئة بصورة عامة كل ما هو مرتبط بالرتاعات 
بني األفراد أو املؤسسات اخلاصة وكل القضايا املنظورة أمام احملاكم، إضافة 

إضافة إىل . ا الفترة القانونية لالعتراضإىل القرارات اإلدارية اليت مرت عليه
الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات اإلسرائيلية وذات العالقة باملساعدات 
اإلنسانية وتلك اليت مرت على وقوعها أكثر من سنة إال إذا كان هناك 

  .استمرارية لالنتهاك
  

  التدريب والتوعية اجلماهريية
دريب والتوعية اجلماهريية كافة  من خالل نشاطات برنامج التاهليئةتستهدف 

شرائح اتمع الفلسطيين مع إعطاء األولوية إىل األشخاص املكلفني بإنفاذ 
وتعمل القانون، وحسب اخلطط السنوية املستندة إىل دراسة الواقع واحتياجاته، 

  :على حتقيق األهداف التالية
يا حقوق زيادة املعرفة والوعي لألشخاص املكلفني بإنفاذ القانون بقضا .١

اإلنسان لضمان احترام هذه احلقوق خالل أداء مهامها باالستناد إىل 
 .التشريعات الوطنية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني املواطنني الفلسطينيني مبختلف فئام،  .٢
وذلك، انطالقا من قناعة مفادها أنّ محاية حقوق اإلنسان تبدأ مبعرفة 

وتستقى . طنني حبقوقهم وبآليات محايتها من أي اجتزاء أو انتهاكاملوا
مادة التوعية والتثقيف من اإلعالنات واملواثيق الدولية اخلاصة حبقوق 

  .اإلنسان



 ٣٥١

إثارة مسألة حقوق اإلنسان كقضية عامة على الصعيد الوطين، ووضعها  .٣
 .على سلم أولويات السلطة الوطنية واملواطنني على السواء

اتمع الفلسطيين يف صورة حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني، وضع  .٤
وبشكل خاص ما يتعلق منها بالضمانات املتوفرة الحترام هذه احلقوق، 
وضرورة احترامها من قبل اجلميع، أفراداً ومجاعات ومؤسسات 

 .وسلطات عامة
 يف متابعة اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسانالتعريف بالدور الذي تقوم به  .٥

عاجلة شكاوى املواطنني مع السلطات العامة الفلسطينية، سواء املدنية وم
 .منها أو األمنية

  
  مراجعة وتطوير القوانني الفلسطينية

 هو التأكيد على االنسجام بني التشريعات الوطنية من جهة، اهليئةإن هاجس 
حيث تعترب .ومعايري ومعاهدات حقوق اإلنسان املعتمدة دولياً من جهة أخرى

اجعة القوانني ومشاريع القوانني الفلسطينية، والتأكد من التزامها مبعايري حقوق مر
 اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان املتفق عليها دولياً، من اختصاصاإلنسان 

 "... اهليئةاملنصوص عليها يف قرار تشكيلها الرئاسي والذي ينص على أن تتوىل 
متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان يف خمتلف القوانني 

  ...". والتشريعات واألنظمة الفلسطينية
  

 يف هذا اال على متابعة مشاريع القوانني اليت يناقشها الس اهليئةوتعمل 
ا أثناء مرورها بالقراءات املتعددة داخل ا لس، التشريعي، والعمل على التأثري

إضافة إىل دراسة بعض القوانني والتشريعات السارية لتسليط الضوء عليها 
. وتوضيح مواطن اخللل اليت تعتريها، واخلروج بتوصيات باجتاه إلغائها أو تعديلها

 عملية وضع أنظمة ولوائح تنفيذية للقوانني اليت تصدر وتنشر يف اهليئةكما تتابع 
  .اجلريدة الرمسية

  
  التقرير السنوي

.  تقريراً سنوياً عن حالة حقوق اإلنسان الفلسطيين خالل كل عاماهليئةتصدر 
يعطي التقرير السنوي صورة متوازنة وشاملة عن حالة حقوق اإلنسان، عن 

كما . التقدم والتراجع، وكذلك عن نتائج تقييم عمل املؤسسات ذات العالقة
ية للسلطات الثالث، مما يوثّق التقرير بدقة ومشولية التطورات السلبية واإلجياب

ويؤخذ التقرير السنوي جبدية كبرية . جيعله مرجعاً مهماً بالنسبة للباحثني واملعنيني
من قبل األطراف الرمسية وغري الرمسية، خاصة وأنه يقدم إىل كل من رئيس 

من القانون ) ٣١(السلطة الوطنية ورئيس الس التشريعي التزاماً بأحكام املادة 



 ٣٥٢

 حىت اآلن مبا يشمل هذا التقرير اهليئةهذا وقد أصدرت . فلسطييناألساسي ال
  .تقريراً سنوياً باللغتني العربية واإلجنليزية) ١٣(

  
  التقارير القانونية والتقارير اخلاصة وتقارير تقصي احلقائق

  
  التقارير القانونية. أ

/  تقارير ودراسات حول قضايا اهليئة، تصدر "سلسلة تقارير قانونية"ضمن 
دف هذه التقارير والدراسات إىل إغناء . حقوقية خمتلفة/ مواضيع قانونية 
احلقوقية الفلسطينية والعربية من جهة، وإىل تثقيف القراء / املكتبة القانونية 

املعنيني، من أكادمييني ومشرعني وحمامني وصحفيني ومهنيني آخرين، باألبعاد 
هذا وقد . يت تعاجلها مثل هذه التقاريراملواضيع ال/ واجلوانب النظرية للقضايا 
  .٢٠٠٧تقريرا حىت اية شهر كانون األول ) ٦٨(صدر ضمن هذه السلسلة 

  
  التقارير اخلاصة. ب

 تقارير دف إلقاء الضوء على  اهليئة، تصدر"سلسلة تقارير خاصة"ضمن 
 مشاكل أو قضايا ملحة متس حقوق وحريات اإلنسان ، السياسية أو املدنية أو
االقتصادية أو االجتماعية، حبيث تقوم بتعريف املشكلة أو القضية قيد املعاجلة، 

هذا وقد . ومن مث اخلروج باستنتاجات وإدراج توصيات إلجياد احللول املناسبة
تقريراً ضمن هذه السلسلة حىت اية شهر كانون األول ) ٦٠ (اهليئةأصدرت 
٢٠٠٧.  

  
  تقارير الرصد وتقصي احلقائق. ج

، "تقارير الرصد وتقصي احلقائق" سلسلة ٢٠٠٦ يف صيف العام اهليئةدثت استح
دف إلقاء الضوء على حالة أو قضية بعينها متس حقوق وحريات اإلنسان، 
حبيث تقوم بتعريف احلالة املستهدفة، ومعرفة اإلجراءات املتخذة من قبل اجلهات 

ات هلذه اجلهات للقيام الرمسية بشأا، ومن مث اخلروج باستنتاجات ووضع توصي
تقارير ضمن هذه السلسلة ) ٥ (اهليئةهذا وقد أصدرت . بدورها جتاه هذه احلالة

  .٢٠٠٧حىت اية شهر كانون األول 
  

  مكتبة اهليئة
 هي واحدة من املكتبات املتخصصة على مستوى الوطن يف جماالت اهليئةمكتبة 

ات املكتبة على املوضوعات وتركز مقتني. حقوق اإلنسان، القانون والدميقراطية
حقوق اإلنسان، القانون الدويل بفروعه، اتمع املدين والدميقراطية، : التالية

  .احلكم الصاحل، القضاء املستقل، الفصل بني السلطات، اجلرمية وعلم اإلجرام
 



 ٣٥٣

مقتنيات املكتبة يف تزايد مستمر حيث يتم رفدها بكلّ ما هو حديث 
) ٧٠٠٠(املقتنيات من الكتب حىت اية العام ومتخصص، وقد جتاوز عدد 

، وهناك فرع )libsys(كما أنّ املكتبة حموسبــة علــى برنامــج . وثيقة
 يف مدينة غزة، مربوط بقواعد البيانات يف املكتب اهليئةللمكتبة يف مكتب 
  .الرئيسي يف رام اهللا

  
ل على توثيق حتافظ املكتبة على االشتراك بأهم الدوريات املتخصصة ، وتعم

وسيتم إدراج املكتبة على . اهليئة األخرى ذات العالقة بعمل التعاون مع املكتبات
  .الصفحة االلكترونية للهيئة لتسهيل عملية البحث والتواصل

  
 مكاتبها ومتويلها: إدارة اهليئة

مكاتب فرعية يف كل من للهيئة  يف مدينة رام اهللا، ويوجد للهيئةاملقر الرئيسي 
  .ابلس، بيت حلم، واخلليلغزة، ن

  
 :املرجعية اإلدارية للهيئة . ١

مفوضاً ميثلون ) ١٧(تعود املرجعية اإلدارية إىل جملس املفوضني الذي يتكون من 
وينبثق عن جملس املفوضني مكتب . الشعب الفلسطيين يف خمتلف أماكن تواجده

 العام ، يرأسه املفوضاهليئةتنفيذي يشرف بصورة مستمرة على عمل وأداء 
.  ومتويلهااهليئةاملنتخب من قبل جملس املفوضني، والذي يشرف على إدارة 

، أما املدير العام فهو املسؤول املباشر للهيئةويعترب املفوض العام العنوان الرئيسي 
.  وعن أداء العاملني يف املكتب الرئيسي والفروعاهليئةعن إدارة مجيع أقسام 

  . هليئة املفوضني لفترة حمدودة من الزمنويعني من قبل املكتب التنفيذي
  
 : التمويل. ٢

 على متويلها من دول ومؤسسات دعم دولية ملتزمة بقيم الدميقراطية اهليئةحتصل 
 غري مشروط وال ميس اهليئةوالدعم الذي تستقبله . ومحاية حقوق اإلنسان

اص ا إىل بعد إعداد القانون اخلاهليئة استقالهلا أو جمال اختصاصها، وتتطلع 
 .متويلها من قبل السلطة الوطنية

 ممدوح العكر. د :املفوض العام
    رندة سنيورة.أ: املدير العــام
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