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دولة فلسطينية مستقلة ُتعزز فيها سيادة القانون والمساواة، 

وُتحترم فيها حقوق اإلنسان وحريات جميع األفراد

قانون – حق – حريات
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تقديم: 
يرشفني بداية، ويف معرض تقييم وضع حقوق اإلنسان يف فلسطني، كام يعكسه التقرير السنوي السابع عرش 
للعام 2011، أن أخاطبكم ألول مرة كمفوض عام للهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان إثر انتخايب لهذا املوقع 
منذ بداية العام الحايل، بعد انتهاء الفرتة القانونية للدكتور ممدوح العكر، الذي قاد مسرية الهيئة كمفوض 
عام لدورتني متتاليتني ملدة مثاين سنوات بكل كفاءة ومتيز واقتدار ونكران للذات يف سبيل تحقيق األهداف 
النبيلة للهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، يف تعزيز وضامن توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان يف فلسطني. 
وتنظر الهيئة بإيجابية عالية لهذه الخطوة كمثال يُحتذى لالنتقال الدميقراطي والقانوين للحاكمية الرشيدة 

يف مختلف مؤسسات الوطن.

أما يف معرض الحديث عن حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية، فال نجد مناصاً من التأكيد عىل أن 
استمرار االحتالل االرسائييل وانتهاكاته للقانون الدويل اإلنساين، من خالل مامرسة أعامل القتل واالعتقال 
وتدمري البيوت والحصار )وبخاصة القدس وقطاع غزة( وعزل القرى واملدن الفلسطينية ومصادرة األرايض 
الحقوق األساسية لإلنسان يف فلسطني. وإىل جانب  آثاراً مدمرة عىل منظومة  الفلسطينية، كل ذلك يرتك 
استمرار جميع االنتهاكات املذكورة، فقد شهد العام 2011 تطورات مخيفة لبعض أمناط هذه االنتهاكات، 
املمنهجة  حمالتهم  تصعيد  يف  املستوطنني  وتغّول  األرض  ومصادرة  االستيطان  وتسارع  تكثيف  يف  متثلت 
بالقتل والرتويع وإحراق املساجد وتدمري املمتلكات، باإلضافة إىل توسع سلطات االحتالل بتطبيق القانون 
اإلداري«،  »باالعتقال  ما يسمى  بشأن  الربيطاين  االنتداب  الطوارئ يف زمن  قوانني  املوروث عن  االرسائييل 
وهو احتجاز »املشتبه« قيد االعتقال اإلداري دون توجيه أية تهمة له ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد بشكل 
رأي  وقادة  الفلسطيني  الترشيعي  املجلس  أعضاًء يف  االرسائيلية  اإلدارية  االعتقاالت  وقد طالت  متواصل. 
وكتّاباً وصحافيني فلسطينيني. ويجدر يب الذكر هنا أن الهيئة تدرس إمكانية مالحقة االنتهاكات االرسائيلية 

لحقوق اإلنسان وفق القانون الدويل واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان.

كارثية عىل منظومة حقوق اإلنسان يف  وقد يبدو من التكرار اململ القول بأن لالنقسام الفلسطيني آثاراً 
الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى بات هذا االنقسام مهدرة لهذه الحقوق ومسكتا لنبضها. فمعظم االنتهاكات 
املرتبطة باالحتجاز التعسفي واشرتاط »السالمة األمنية« عند تقلّد الوظائف العامة، وعدم تنفيذ قرارات 
املحاكم، وتلك االنتهاكات املرتبطة بحرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة والسالمة البدنية )التعذيب وسوء 
املعاملة داخل أماكن االحتجاز( ميكن إرجاعها بشكل أو بآخر إىل تطورات ونتائج هذا االنقسام السيايس.  

الذي   2011 العام  يف  االنتهاكات  هذه  مثل  حدة  تراجع  إىل  بإيجابية  ننظر  املستقلة  الهيئة  يف  أننا  ومع 
يغطيه التقرير السنوي السابع عرش، ونثمن وقف عرض املدنيني عىل القضاء العسكري واالنخفاض امللحوظ 
للشكاوى بالتعذيب يف سجون الضفة الغربية )لقد بقي مستوى هذين االنتهاكني عىل حاله يف قطاع غزة وال 
تزال الحكومة الفلسطينية املقالة يف غزة متنع الهيئة من زيارة السجون وأماكن االحتجاز(، إال أننا نعرب عن 
قلقنا الشديد إلبقاء حالة حقوق اإلنسان ومنظومة الحقوق والحريات رهناً بالقرار السيايس لطريف االنقسام 

والتجاذبات السياسية بينهام، واستمرار هذه االنتهاكات ولو بوتائر متفاوتة.

يرصد التقرير السنوي السابع عرش وضع حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ويوثق 
جميع أمناط االنتهاكات لحقوق اإلنسان وأنواعها يف تصاعد حدتها أو هبوطها، ويقدم االستنتاجات والتوصيات 
املناسبة برضورة معالجتها وفقاً ألحكام القانون األسايس والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، ولكن أجد لزاماً 
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عيّل كمفوض عام للهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان أن أبرز قضيتني أساسيتني، شَكل استمرار التعامل معهام 
يف العام 2011 انتهاكات واضحة لحقوق اإلنسان، وقلقاً متزايداً يف أوساط الرأي العام الفلسطيني، أال وهام 
عدم تنفيذ قرارات املحاكم، واستمرار العمل برشط ما يسمى »السالمة األمنية« يف تقلّد الوظائف العامة يف 
الضفة الغربية، واستمرار اإلقصاء الوظيفي والتعيينات يف الوظيفة العامة عىل أسس سياسية يف قطاع غزة.

لقد شهد العام املنرصم عدم تنفيذ عرشين من قرارات املحاكم املختلفة بالرباءة واإلفراج عن محتجزين 
لدى األجهزة األمنية، ومثانية من أحكام للمحاكم النظامية يف مواضيع مدنية، سبعة منها صادرة عن محكمة 
العدل العليا مل تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها. )ويجدر التنويه بأنه قد تم تنفيذ أربعٍة من قرارات املحاكم 
الثالث عرش من شباط 2012، وهذه خطوة  بإطالق رساح أربعة من املحتجزين لدى األجهزة األمنية يف 
البند  الفلسطينية وإسقاط هذا  لتنفيذ كامل قرارات املحاكم  الطريق  الهيئة عىل  إيجابية ومبرشة تثمنها 
الحازم  الهيئة مجدداً عىل موقفها  تؤكد  الصدد،  باملستقبل(، ولكن، ويف هذا  قامئة مطالباتنا  بالكامل من 
بوجوب احرتام قرارات املحاكم، وتطالب السلطة التنفيذية بشقيها األمني واملدين بتنفيذها دون تأخري أكرث 
لتحقيق العدالة املتوخاة من ورائها. إن عدم تنفيذ قرارات املحاكم مخالفة رصيحة ألحكام القانون األسايس 
الفلسطيني، وتحديداً املادة )106( منه، والتي تنص عىل أن »األحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن 
تنفيذها أو تعطيل تنفيذها عىل أّي نحو يُعاقَب عليه بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظفاً 
وتضمن  املختصة  املحكمة  إىل  مبارشة  الدعوى  رفع  الحق يف  له  وللمحكوم  عامة،  بخدمة  مكلفاً  أو  عاماً 
بهيبة  خطرياً  يشكل مساساً  املحاكم  قرارات  تنفيذ  أن عدم  عدا عن  له«.  كامالً  تعويضاً  الوطنية  السلطة 

القضاء واستقالليته والثقة به. 
ومن ناحية أخرى تطالب الهيئة بإلغاء إجراء »املسح األمني« أو ما يسمى أحياناً »توصية الجهات املختصة« 
تويل  يف  املواطن  لحق  انتهاكاً  والعتباره  الفلسطيني،  األسايس  والقانون  املدنية  الخدمة  قانون  ملخالفته 
رئيس  الذي قطعه  بالوعد  اإلشادة  بنا  املساواة ودون متييز. وتجدر  الدولة عىل قدم  العامة يف  الوظائف 
الوزراء العام املايض بأن يصبح املسح األمني جزءاً من املايض، ونأمل بأن يتحقق ذلك رسيعاً عىل أرض الواقع 
وإنصاف جميع املواطنني الذين أُجِحف بحقوقهم، سواًء بالفصل التعسفي أو بالحرمان من الحق يف تقلد 

الوظيفة العامة عىل قاعدة تكافؤ الفرص.  

إن القضاء املستقل والنزيه هو الضامنة األوىل لحقوق اإلنسان، وما يثار من شكاوى وهواجس وما أشارت 
إليه نتائج دراسة سابقة صادرة عن مجلس القضاء األعىل حول النظام القضايئ يف فلسطني بتعرض القضاة 
لضغوط وتدخالت من قبل السلطة التنفيذية بشقيها األمني واملدين، لهو أمر يف غاية الخطورة نظراً لتبعاته 

السلبية عىل استقالل القضاء ونزاهته وسياق تحقيق العدالة.

ويف مجمل استعراضنا للتقرير السابع عرش للعام 2011، ال بّد من اإلشارة إىل بعض املواضيع التي أشغلت 
الرأي العام املحيل رمبا أكرث من غريها، وبخاصة يف الربع األخري من العام املايض، وبالتحديد قضيتا تأجيل 
االنتخابات املحلية إىل أجل غري مسمى وقانون الرضيبة الجديد. وقد عرّبت الهيئة عن موقفها القانوين يف 

حينه لدى السلطة التنفيذية إزاء هذين املوضوعني.

وعىل الرغم من إدراك الهيئة للبيئة السياسية مثار الجدل، إال أن الهيئة تعيد وتؤكد أن االنتخابات املحلية 
انتخاب  الدميقراطي يف  املواطن  بحق  االستحقاق يشكل مساساً  قانوين ودستوري، وتجاوز هذا  استحقاق 
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ممثليه يف املؤسسات املحلية األكرث متاساً بحياته اليومية واألكرب من بني بواعث تعزيز النهج الدميقراطي يف 
مساراته االجتامعية والثقافية والسياسية، وليس أدّل عىل ذلك مام ورد يف قرار املحكمة العليا بشأن املوضوع 
ذاته بأن »إجراء االنتخابات هو استحقاق دميقراطي وأنه ال يهدد السلم واألمن..«، وما شهدناه منذ ذلك 

الحني من تطورات يؤكّد صواب قرار املحكمة.

بأهمية  الهيئة  اعرتاف  ومع  الجديد،  الرضيبة  قانون  مع  يتناىف  الذي  القانوين  الهيئة  موقف  عن  ومبعزل 
العائدات الرضيبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، إال أنها ترى رضورة بأن تتخذ السلطة الفلسطينية جملة 
من الخطوات قبل إصدارها لقانون جديد للرضيبة، منها التأكد من إقرارات الذمة املالية لجميع املعنيني 
االحتياجات  لتغطية  منه  وما يرصف  املواطنني،  دخل  نسبة  مسبقة حول  دراسات  وإعداد  للقانون،  وفقاً 
التأكيد عىل حق  القروض األخرى، هذا مع وجوب  األساسية، ومقارنتها مبعدالت غالء املعيشة والتزامات 
املواطن يف املشاركة يف تقرير أوجه رصف العائدات الرضيبية وإعطاء األولويات ملا يعزز حقوقه يف الصحة 

والتعليم والحياة الكرمية وباقي الخدمات التي عىل السلطة التنفيذية تقدميها. 

وإلغاء  املحاكم  قرارات  تنفيذ  لعدم  الرتاكمية  اآلثار  بأن  آن(  يف  )والتحذير  االستنتاج  من  مناص  ال  وهنا 
القرارات والتوسع يف  الرقابة واملصادقة عىل  الترشيعي يف  بتعطل دور املجلس  األمنية« مقرتنًة  »السالمة 
إصدار القرارات بقانون يف ظل االنقسام السيايس غري الحميد، كل ذلك يعمل عىل انهيار القانون األسايس 

الفلسطيني كمرجعية دستورية وقانونية وحقوقية ناظمة لعمل السلطة التنفيذية.

وهناك أمر آخر ال بّد من التنبيه إليه، وهو وضع مراكز اإلصالح والتأهيل– السجون- يف فلسطني. فمن خالل 
التقارير والزيارات امليدانية للهيئة وشكاوى النزالء يتبني مدى صعوبة األوضاع الحياتية واملعيشية بسبب 
االكتظاظ ولعدم وجود بنية تحتية مالمئة يف أغلب هذه املراكز متّكن من االستجابة ملتطلبات حقوق النزالء. 
التي تحويها،  البنايات  من الالفت للنظر أن أغلب هذه املراكز املستخدمة حتى اآلن تقع يف أسوأ أجزاء 
هذا مع وجوب اإلشادة بالتقدم الذي حققته الحكومة يف هذا املجال ببناء مركز التأهيل واإلصالح يف أريحا 
ومركز التأهيل واإلصالح )قيد اإلنشاء( يف نابلس وفقاً ملعايري دولية من منظور حقوق اإلنسان. وترى الهيئة 
أن عىل الحكومة أن تستكمل هذه الجهود بتطبيق القانون الخاص بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل- السجون- 
وتعطي اهتامماً أكرب باإلصالح والتأهيل بإدراج النفقات املطلوبة لهذا البند يف املوازنة العاّمة وفقاً لرؤية 

حقوقية ملتطلبات ودور هذه املراكز.

الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان املظامل« بوافر  أتقدم باسمي وباسم مجلس مفويض  الختام،  ويف 
يف  العاملني  وجميع  الرئييس  البحث  وفريق  التنفيذية  واملديرة  للهيئة  التنفيذي  للفريق  والتقدير  الشكر 
الهيئة، ملا أبدوه من جهد وحرص ومثابرة يف إعداد هذا التقرير عىل أفضل وجه، مؤكداً عىل دور الهيئة 
الحيوي ودوام استمراره يف تعزيز حقوق اإلنسان يف فلسطني وضامن متطلبات صيانتها عىل الطريق لخلق 

رأي عام متبرص لحقوقه وواجباته يف إطار سيادة القانون. 

املفوض العام
أحمد حرب
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املقدمة

لدى  الراسخ  االعتقاد  اإلنسان يف سياق  لحقوق  املستقلة  للهيئة  السابع عرش  السنوي  التقرير  يأيت 

الهيئة باعتبار الحقوق األساسية ركيزة حقوق اإلنسان، ومتالزمة رضورية لتمكني املواطن الفلسطيني من 

مامرسة حقوقه األخرى. كام تعترب الحريات العامة ركيزة الدميقراطية، وهناك ارتباط وثيق بينها وبني التطور 

السيايس والدميقراطي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية سلباً وإيجاباً.

عام  الفلسطينية خالل  األرايض  اإلنسان يف  تؤثر عىل وضع حقوق  التي  املتغريات  التقرير  ويتناول 

اإلنسان،  حقوق  عىل  وأثرها  الفلسطينية  لألرايض  اإلرسائييل  االحتالل  استمرار  تداعيات  وهي:   ،2011

القيام  واالنعكاسات السلبية للسياسات اإلرسائيلية املمنهجة عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عىل 

وحرياته  حقوقه  وصون  له  الخدمات  توفري  حيث  من  الفلسطيني  املواطن  تجاه  ومسؤولياتها  مبهامها 

وحاميتها، واستمرار حالة االنقسام السيايس بني حركتي فتح وحامس، عىل الرغم من توقيع اتفاق املصالحة 

االنتخابات  الدعوة إلجراء  وتعرث  املحلية،  االنتخابات  تأجيل  ثم  عام 2011، ومن  أيار من  الطرفني يف  بني 

الترشيعية والرئاسية.

وتشمل:  والقانونية،  السياسية  بالبيئة  تأثرت  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أبرز  الهيئة  ورصدت 

الحق يف الحياة، والحق يف الحرية واألمان الشخيص، والحق يف املحاكمة العادلة، واالمتناع عن تنفيذ قرارات 

تشكيل  يف  والحق  السلمي،  التجمع  يف  والحق  والتعبري،  الرأي  )وتضم حرية  العامة  والحريات  املحاكم، 

الجمعيات، وحرية السفر والتنقل(. وأخريا، تم تتبع التطورات القانونية عىل مستوى الترشيعات يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة، وصوالً للنتائج التي ترتبت عىل مجمل تلك األوضاع.

ومع أن الهيئة الحظت من خالل واقع الشكاوى التي تلقتها خالل عام 2011 تناقصاً يف أعداد تلك 

هذه  أمناط  عىل  ملموٌس  تغرٌي  يطرأ  مل  أنه  إال  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  من  بالعديد  املتعلقة  الشكاوى 

االنتهاكات التي لطاملا دأبت الهيئة عىل رصدها وتوثيقها ونرشها خالل السنوات الخمس املاضية. ولعل 

ما تجدر اإلشارة إليه بشكل خاص استمرار العمل مبا بات يُعرف بـ«رشط السالمة األمنية« يف العديد من 

مناحي الحياة الفلسطينية، سواء املرتبطة بالوظيفة العمومية أو الحصول عىل جوازات السفر وغريها من 

املعامالت الرسمية، وذلك العتبارات سياسية ناجمة عن حالة االنقسام السيايس، ما أدى إىل االستمرار يف 

إيالء االعتبارات األمنية األولوية عىل منظومة الحقوق والحريات العامة.

وعىل الرغم من تفاؤل املواطن الفلسطيني وارتفاع آماله وطموحاته يف تحسن واقع حقوق اإلنسان 

املصالحة  التفاق  توقيع  من  عنها  نجم  وما  السيايس  االنقسام  حالة  بإنهاء  املستمرة  مطالباته  ضوء  عىل 

الوطنية، خاصة يف ظل ما شهدته املنطقة العربية من تغريات سياسية مهمة مع الربيع العريب، إال أن هذه 

اآلمال بدأت تتبدد تدريجياً مبرور الوقت، لعدم ترجمة تلك املصالحة- عىل أرض الواقع- إىل تحسن إيجايب 

وملموس يف وضع حقوق اإلنسان وحرياته.

وترى الهيئة أن االلتزامات الخاصة بالحقوق السياسية واملدنية ال تتطلب توافر املوارد املالية والتكلفة 

العالية لتحقيقها، وإمنا تحتاج إىل اإلرادة السياسية لدى الحكومتني يف الضفة الغربية وقطاع غزة إلعاملها 

واالحتجاز  للتعذيب  املواطنني  تعريض  وعدم  الشخصية  الحرية  احرتام  مثل  الحق،  انتهاك  عن  واالمتناع 

فالسلطة  األخرى،  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  السلطة  التزامات  بشأن  أما  التعسفي..الخ. 
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مطالبة بأن ترشع يف إعاملها )دون تأجيل( باتخاذ التدابري الالزمة لضامن التمتع التدريجي بها، حيث ترى 

التنمية بشكل كامل بني فئات  الهيئة أن هذه الحقوق لن تأخذ كامل مداها إال يف ظل إعامل الحق يف 

الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية.

ويرصد تقرير الهيئة السنوي التطورات اإليجابية والجوانب السلبية ويحللها ويوضح أبعادها مدلالً 

عليها بالنامذج والوقائع املوثقة، وقد تبدو الطبيعة السلبية غالبة عىل النتائج بفعل األمر الواقع بالطبع. 

ويف هذا الخصوص، يالحظ التقرير- رغم بعض اإليجابيات هنا وهناك- استمرار انتهاك الحقوق األساسية 

مبعدالت متقاربة يف بعض األحيان، ومنخفضة يف أحيان أخرى عن عام 2010، كادعاءات االحتجاز التعسفي. 

غري أن التطور األبرز الذي رصدته الهيئة متثل بتوقف عرض املدنيني عىل القضاء العسكري، عىل الرغم من 

بعض الحاالت املسجلة يف الربع األخري من عام 2011.

وقد جاء هذا التقرير يف ثالثة أبواب، يستعرض الباب األول- يف الفصل األول منه- أبرز املعطيات السياسية 

الدالة عىل حالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية، وما واكبها من تعطل للمجلس الترشيعي، إضافًة 

لتتبع التقرير أبرز االنتهاكات التي تعرضت لها منظومة الحقوق والحريات خالل عام 2011، وما نتج عنها. 

ويحلل الفصل الثاين من هذا الباب أثر االنتهاكات اإلرسائيلية عىل أداء السلطة الوطنية الفلسطينية، وقدرتها 

عىل توفري متطلبات إعامل الحقوق املختلفة.  

انتهاكات الحقوق األساسية ظلت  الثاين املتعلق بـ”الحقوق والحريات” إىل أن  الباب  التقرير يف  ويتوصل 

مستمرة عىل نحو مقلق، نتيجة الستمرار حالة االنقسام السيايس، كام يسجل التقرير مواصلة انتهاك الحق يف 

الحياة بإصدار وتنفيذ حكم اإلعدام مبواطنني يف محاكامت افتقرت إىل ضامنات املحاكمة العادلة، وتحديداً 

يف قطاع غزة، ويُظهر التقرير كذلك استمرار انتهاك الحق يف السالمة الجسدية واألمان الشخيص، مبعدالت 

ملحوظة، ويتوقف أيضا عند ادعاءات املحتجزين يف مراكز التوقيف بالتعذيب وسوء املعاملة.

الرأي، والحريات الصحافية، حيث يشري إىل االستمرار يف تضييق هامش إبداء  التقرير إىل حرية  ويتطرق 

الوطن،  التوزيع يف شقي  الصحف من  الصحافية األخرى، من خالل منع بعض  والتعبري، والحريات  الرأي 

وكذلك سجل التقرير العديد من الحاالت التي ُمنع فيها املواطنون من مامرسة حقهم يف التجمع السلمي يف 

الضفة الغربية وقطاع غزة. أما يف موضوع الجمعيات فقد رصد التقرير حل بعضها، وتغيري الهيئات اإلدارية 

لبعضها اآلخر، والبطء يف إجراءات التسجيل بشكل مخالف لقانون الجمعيات، من خالل اشرتاط متطلبات 

جديدة كرباءة الذمة للمؤسسني. 

الثالث انخفاض عدد الشكاوى املقدمة للهيئة خالل عام 2011 والتي اشتملت  التقرير يف الباب  ويلحظ 

عىل ادعاءات انتهاكات مختلفة، حيث تلقت الهيئة من خالل مكاتبها وباحثيها خالل العام )2876( شكوى، 

مقارنة بـ)3828( شكوى يف عام 2010، وتبني من هذه األرقام انخفاض يف عدد الشكاوى يف عام 2011 عن 

عام 2010 بنسبة مقدارها )%33(، ويعود ذلك بشكل رئييس إىل استجابة النيابة العسكرية واملدنية لتوصية 

الهيئة برضورة وقف تقديم املدنيني للقضاء العسكري يف الضفة الغربية. كذلك عرض التقرير يف فصله الثاين 

من الباب الثالث، إلجراءات املساءلة واملحاسبة واإلفالت من العقاب، مبيناً مراوحة املكان يف اتخاذ التدابري 

واإلجراءات الكافية للتحقيق يف ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة، ويف تطوير آليات املراقبة املستقلة عىل 

األجهزة األمنية، وعدم محاسبة منتهيك حقوق اإلنسان وتحديداً يف جرائم التعذيب، واقتصار العقوبات- إن 

التأديبية واإلدارية دون العقوبات الجزائية. ويبني التقرير عىل وجه التحديد أن  وجدت- عىل العقوبات 
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املحاكم العسكرية يف الضفة الغربية مل تصدر أحكاماً جزائية بحق منتهيك املخالفات الجسيمة كالتعذيب 

مثالً، وأن املحاكم العسكرية نظرت فقط يف قضية واحدة من هذا القبيل ما زالت حتى اآلن قيد البحث. أما 

يف قطاع غزة، فيبني التقرير أنه مل يتم التجاوب مع الهيئة يف الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة، خاصة 

تلك املتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء املعاملة، وشكلت يف بعض األحيان لجان تحقيق، خاصة يف حاالت 

الوفيات داخل السجون ومراكز اإلصالح، إال أنه مل يتم يف أي من الحاالت نرش نتائج هذه التحقيقات، ومل 

يتم يف أي من الحاالت محاسبة منتهكيها أو مساءلتهم.  

يف  اإلنسان  حقوق  أوضاع  يف  اإلنسان  لحقوق  املستقلة  الهيئة  نظر  وجهة  يعرض  وهو  التقرير  هذا  إن 

فلسطني لعام 2011، فهو يقرر أن النتائج التي توصلت إليها الهيئة إمنا تعود للمعلومات التي حصل عليها 

الوطنية  اإلنسان، والقوانني  الدولية لحقوق  املعايري  بتحليلها عىل ضوء  قام  لها والتي  التابع  العمل  فريق 

الفلسطينية التي تحكم منظومة الحقوق والحريات يف فلسطني، ويف مقدمتها القانون األسايس. وترجو الهيئة 

أن يساعد هذا التقرير عىل لفت االنتباه إىل حقيقة مهمة، مفادها أن التنمية املستدامة عامدها اإلنسان، 

وبغري احرتام هذا اإلنسان وكرامته، وبغري ضامن متتعه بحقوقه، فإنه ال قيمة وال معنى للحديث عن أي 

نوع من أنواع التنمية.

ويف الختام، أود أن أتوجه بجزيل الشكر واالمتنان لفريق العمل الربنامجي واإلداري يف الهيئة عىل الجهد 

الكبري الذي بذله واستعداده العايل للعمل تحت الضغط ولساعات طويلة ومتواصلة وخارج ساعات الدوام 

الرسمي إلنجاز هذا التقرير، باعتامده عىل جهد الطاقم امليداين يف كل من برنامجي الضفة الغربية وقطاع 

غزة، يف رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ومتابعتها والتحقق منها لضامن الدقة واملصداقية يف التقرير، 

وأخص بالشكر قائد الفريق وفريق البحث الرئييس والفريق التنفيذي والفريق املساند، كام أتقدم بجزيل 

وإبداء  التقرير  مسودات  مراجعة  يف  الحثيثة  جهودهم  عىل  املفوضني  ومجلس  العام  للمفوض  الشكر 

املالحظات القيمة عليه لضامن صحة ومصداقية ما ورد فيه، حفاظاً عىل املكانة املتميزة التي تتمتع بها 

الهيئة كمؤسسة وطنية دستورية عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. وهذا الجهد الكبري يعكس 

قناعة راسخة لدى الطاقم بثقافة حقوق اإلنسان وانتامئه لقضاياه، كام يعكس جهداً جامعياً ترجم من خالل 

العمل بروح الفريق الواحد.

رندة سنيورة

املديرة التنفيذية



14



15

 

الباب األول

البيئة السياسية والمتغيرات الدالة على

وضع حقوق اإلنسان

في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

خالل عام 2011
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الفصل األول 

البيئة السياسية والقانونية وأثرها عىل حقوق اإلنسان

ال تزال أوضاع حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية خالل عام 2011 -رغم وجود بعض املؤرشات اإليجابية- 

بعيدة عن الصورة التي التزمت السلطة الوطنية الفلسطينية ومكوناتها بتحقيقها تحديداً يف الباب الثاين 

من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 »باب الحقوق والحريات«2، سواء أكانت هذه األوضاع 

نتيجة مامرسات وانتهاكات عملية أم نتيجة النعكاسات املتغريات السياسية والترشيعية عىل مجمل تلك 

األوضاع. 

أوالً: املعطيات السياسية 
استقطبت قضية الدميقراطية وحقوق اإلنسان اهتامما كبريا خالل عام 2011، بفعل ما بات يعرف بالربيع 
العريب، وما نتج عنه من سقوط لألنظمة املستبدة التي أدى سقوط بعضها إىل إعادة األمل لشعوب املنطقة 
بأن تنعم بأنظمة دميقراطية يتمتع فيها املواطن بحقوقه وحرياته األساسية التي حرم منها لسنوات عديدة. 

يأيت هذا يف الوقت الذي حافظت فيه البيئة السياسية املحيطة بحقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية 
الفلسطينية عىل ثباتها النسبي الذي ساد خالل األعوام القليلة السابقة، مع استمرار حالة االنقسام السيايس 

والجغرايف بني قطاع غزة والضفة الغربية.

كام يأيت هذا يف ظل تواصل االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية منذ عام 1967 وخاصة يف مدينة القدس، 
الفلسطيني، معطِّلًة- بعدة أشكال-  الحياة للشعب  التمييزية والعنرصية عىل مقومات  وهيمنة سياساته 
قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عىل قيامها بواجبها، وذلك بشكل يخالف القانون الدويل والقانون الدويل 
اإلنساين، مع انسداد الطريق أمام املفاوضات السياسية بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل، نتيجة لتعنت 

سلطات االحتالل ورفضها التوقف عن بناء املستوطنات يف الضفة الغربية3. 

الواضح عىل  الهيئة خالل عام 2011، والتي كان لها األثر  التي رصدتها  السياسية  أما عن هذه املعطيات 
منظومة الحقوق والحريات يف األرايض الفلسطينية، فهي عىل النحو التايل:

2- جاء يف املادة )5( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 أن نظام الحكم يف فلسطني نظام  دميقراطي، ويجب أن يقوم عىل أساس احرتام 

الحريات العامة والحرية الشخصية وحقوق اإلنسان عامة، وبالنظر إىل الباب الثاين من القانون األسايس الفلسطيني املعدل والذي تم تكريسه لهذه الحقوق 

معرتفا بها ومتعهدا باالنضامم دون إبطاء إىل اإلعالنات واملواثيق الدولية واإلقليمية التي تحمي حقوق اإلنسان، نجده ينص رصاحة عىل احرتام حرية الرأي 

واملعتقد واملساواة يف الحقوق والواجبات أمام القانون )املادة 9( والحرية الشخصية )املادة 11(، وعدم إمكان القبض عىل أحد إال وفقا ألحكام القانون 

)املادة 12(، وحظر اإلكراه والتعذيب )املادة13(، وأكد عىل حرية الرأي )املادة 19( وحرية اإلقامة والتنقل )املادة 20( وحرمة املنزل والحياة الخاصة )املادة 

17 (، وحق العمل والسكن وحق املشاركة السياسية )املادة 26( والحريات اإلعالمية )املادة 27(. 

3-  وفقاً للقانون الدويل اإلنساين، ال تزال إرسائيل يف وضع احتالل حريب لألرايض التي احتلتها يف حرب حزيران 1967. ونتيجة لذلك، تنطبق معاهدة جنيف 

الرابعة والبنود األخرى للقانون اإلنساين الدويل عىل هذه األرايض. وهذا يشمل أيضاً القدس الرشقية التي ما زالت أرضاً محتلة، حيث تنتهك السياسات 

واملامرسات االستيطانية اإلرسائيلية املادة 49، الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر عىل القوة املحتلة نقل مجموعات من سّكانها املدنيني إىل 

األرايض التي تحتلها.
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1- تصاعد إجراءات االحتالل اإلرسائييل
السياسات  واستمرت  الفلسطيني،  اإلنسان  لحقوق  انتهاكاتها   2011 عام  خالل  االحتالل  دولة  واصلت 

واملامرسات اإلرسائيلية التي قّوضت من فرص تحقيق التنمية عىل مختلف الصعد يف األرايض الفلسطينية، 

ففرضت حصاراً خانقاً عىل أرايض السلطة الوطنية، وواصلت اجتياحاتها للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية، 

وكثفت من مصادرة األرايض وتوسيع املستوطنات وبناء جدار الضم والتوسع العنرصي، ومضت يف سياسة 

االعتقاالت اإلدارية التعسفية. 

فقد أقرت سلطات االحتالل خالل عام 2011  بناء )26837( وحدة استيطانية، وصادرت )15525(   دومنا، 

وهدمت )495( منزال ومنشأة، واقتلعت )18764( شجرة واعتقلت حوايل )3300(مواطن، وقتلت خالل هذا 

العام )180( مواطنا بينهم )21( من األطفال4.

2- جهود املصالحة إلنهاء االنقسام السيايس بني الضفة الغربية وقطاع غزة
نتيجة للجهود املتواصلة التي بذلتها العديد من األطراف املحلية والعربية والدولية، وتقدميها أكرث من جهد 

للمصالحة بني فتح وحامس، وتطلع الشعب الفلسطيني بكامله إىل إنهاء االنقسام، وبعد انعقاد العديد من 

الفلسطينية  التحرير  التي أبرزها، ملف منظمة  العالقة،  النزاع ملناقشة امللفات  جلسات الحوار بني طريف 

واألجهزة األمنية، وتشكيل الحكومة الفلسطينية تم يف أيار من عام 2011 توقيع اتفاق املصالحة إلنهاء أربع 

سنوات من االنقسام والقطيعة بني الحركتني. 

وتأمل الهيئة إمتام املصالحة لتنتهي معها ملفات ما زالت الهيئة تتلقى الشكاوى واالدعاءات باستمرارها، 

كاالحتجاز التعسفي، واشرتاط السالمة األمنية عند تقلد الوظائف العامة، واملامطلة والتأخري يف تنفيذ بعض 

قرارات املحاكم، إضافة إىل تلقى الهيئة العديد من شكاوى التعذيب وسوء املعاملة يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة.

3- تأجيل موعد إجراء االنتخابات املحلية
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 22/8/2011 قراًرا رئاسيًّا يقيض بتأجيل موعد إجراء االنتخابات 
املحلية يف املحافظات الشاملية )الضفة الغربية( التي كان من املقرر إجراؤها بتاريخ 22/10/2011م، وقد 
جاء يف ديباجة القرار أنه صدر »باإلشارة إىل تأجيل تشكيل الحكومة للمساهمة يف جهود إنهاء االنقسام 
وتحقيق  االنقسام  إلنهاء  املبذولة  والعربية  الوطنية  للجهود  ودعام  الوطنية،  والوحدة  املصالحة  وتحقيق 
املصالحة والوحدة الوطنية ولغايات توفري األجواء لتحقيق ذلك، وإلعطاء الفرصة للجنة االنتخابات املركزية 
الستكامل الجاهزية إلجراء االنتخابات يف كافة محافظات الوطن، ...، وبناء عىل ما تقتضيه املصلحة العليا 

وتحقيقا للمصلحة العامة«.

يأيت هذا القرار بالتأجيل بعد قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 17/5/2011 القايض بتأجيل االنتخابات 

املحلية التي كانت مقررة يف 17/7/2011 تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، إىل 22/10/2011. 

4-  تقرير “شعب تحت االحتالل” الصادر عن دائرة العالقات الدولية يف منظمة التحرير الفلسطينية يف رام الله بتاريخ 28/12/2011.  

ل 
ألو

ل ا
ص

لف
ا

الباب األول



18

حيث نص قرار مجلس الوزراء أن التأجيل جاء »عىل ضوء عدم متكن لجنة االنتخابات من البدء باإلجراءات 

الفنية إلجراء االنتخابات املحلية يف قطاع غزة، وتنفيذا لقانون االنتخابات املحلية رقم 15 لسنة 2005 بإجراء 

االنتخابات يف كافة األرض الفلسطينية يف يوم واحد، ويف ظل توقيع اتفاق املصالحة، وتوفر األجواء املناسبة 

إلجراء االنتخابات يف كافة األرض الفلسطينية وفق القانون«.

بإلغاء  يقيض   13/12/2010 بتاريخ  قرارا  أصدرت  قد  الفلسطينية  العليا  العدل  محكمة  كانت  وقد  هذا 
قرار مجلس الوزراء املتعلق بتأجيل إجراء االنتخابات املحلية، وجاء يف حيثيات قرار املحكمة »إن إجراء 
االنتخابات هو استحقاق دميقراطي وانه ال يهدد السلم واألمن بناء عىل ما قدمته النيابة العامة بخصوص 
ذلك، مؤكدة أن الدعاوى املرفوعة بذلك محقة يف جميع الجوانب والعنارص القضائية الخاصة بالطعن يف 
قرار الحكومة وحيثياته، وحيث إن االنقسام كان قامئا قبل صدور قرار تحديد موعد االنتخابات املحلية مل 
يطرأ أي جديد يف هذا الشأن يف الفرتة بني نيسان 2010 وقرار تأجيلها يف 10 حزيران 2010«، كذلك أكدت 
املحكمة يف قرارها أن االنتخابات حق دستوري وأن إجراءها ال يهدد األمن والسلم األهيل، بل يعززه خصوصا 
أن كافة األجهزة األمنية، والجهات ذات االختصاص كانت جاهزة إلجرائها يف موعدها يف 17/7/2010، كذلك 

مل تطلب لجنة االنتخابات املركزية تأجيلها.

ثانياً: أثر استمرار حالة االنقسام عىل وضع حقوق اإلنسان )أبرز أشكال االنتهاكات(
 عىل الرغم من جهود املصالحة املبذولة بني حركتي فتح وحامس عىل مدار عام 2011، وتسجيل الهيئة 
النخفاض االدعاءات والشكاوى املقدمة لديها، إال أن استمرار حالة االنقسام، وانسداد األفق السيايس، حّمال 
الهيئة خالل عام  النزاع السيايس بني طريف الرصاع، فقد رصدت  الفلسطينيني يف الضفة وغزة عبء نتائج 
2011 جملة من انتهاكات حقوق اإلنسان يف الضفة الغربية من قبل الحكومة الفلسطينية يف الضفة الغربية، 

ويف قطاع غزة من قبل الحكومة الفلسطينية القامئة هناك:

انتهاكات الحق يف الحياة – صدور أحكام باإلعدام دون توفري ضامنات املحاكمة العادلة -. 1
رصدت الهيئة صدور )9( أحكام باإلعدام يف قطاع غزة، منها حكم واحد صادر عن املحاكم املدنية، و)8( 
أحكام صدرت عن املحاكم العسكرية، غري أن التطور األخطر الذي حدث يف موضوع عقوبة اإلعدام هو 
تنفيذ الحكومة يف قطاع غزة حكام باإلعدام بتاريخ 4/5/2011، خالفاً ألحكام القانون األسايس الفلسطيني، 
الذي يشرتط مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عىل أحكام اإلعدام التي تصدرها املحاكم املدنية 

أو العسكرية قبل تنفيذها.
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انتهاكات الحق بالسالمة الجسدية- ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة5. 2
تلقت الهيئة خالل عام 2011 )214( شكوى تضمنت ادعاءات بالتعرض للتعذيب و/أو إساءة املعاملة، كان 
منها )112( شكوى يف الضفة ضد األجهزة األمنية، و)102( شكوى يف قطاع غزة ضد األجهزة األمنية هناك، 
وتبني للهيئة من خالل زياراتها الدورية ملراكز التوقيف واالحتجاز وشكاوى املواطنني تعرض بعض املوقوفني 
الهيئة ال تزال  التنويه إىل أن  يف تلك املراكز للتعذيب أو سوء املعاملة بحسب اإلفادات املقدمة لها، مع 

ممنوعة من القيام بزيارات يف قطاع غزة. 

املعاملة  وسوء  للرضب  واالحتجاز  التوقيف  مراكز  يف  املحتجزين  لتعرض  بالغة  بخطورة  الهيئة  وتنظر 
سوء  أشكال  كل  الهيئة  وتعد  األمنية،  األجهزة  أفراد  قبل  من  معهم  والتحقيق  توقيفهم  أثناء  والتعذيب 
املعاملة والتعذيب أعامالً محظورة يجب تحرميها، والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، باعتبارها 

أعامالً ُمَجرمة، وال تسقط بالتقادم، وميكن مالحقة مرتكبيها حتى بعد تركهم لوظائفهم الرسمية.  

انتهاكات الحق يف الحرية الشخصية وسالمة اإلجراءات القانونية “االحتجاز التعسفي”. . 3
شكل استمرار االحتجاز التعسفي6 أحد املؤرشات الدالة عىل تدهور منظومة الحقوق والحريات العامة يف 
أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية، عىل الرغم من النفي املتكرر لوجود »محتجزين بشكل تعسفي عىل 
اعتبارات سياسية« لدى األجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، عىل اعتبار أن عمليات االحتجاز تتم 
بدوافع أمنية وليس عىل خلفية حرية الرأي والتعبري أو االنتامء السيايس، إال أن واقع الحال يشري إىل أمناط 
االنتهاكات التي صاحبت وما زالت تصاحب حاالت االحتجاز التعسفي من حيث عدم توجيه تهم حقيقية 
للمحتجزين7، وعدم متكني ذويهم من زيارتهم بصورة حرة8، وعدم متكن محاميهم من االتصال بهم بالطرق 

املتاحة قانونًا. 

5-ينص التعريف األسايس للتعذيب ، كام هو وارد يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التعذيب )1984( وطبقا للامدة األوىل )1( عىل انه: 
“أي عمل متعمد من شأنه أن يلحق بشخص ما أملا أو معاناة شديدة ، سواء أكانت بدنية أم عقلية، وذلك ألغراض مثل الحصول منه أو من طرف ثالث 
عىل معلومات أو اعرتاف، أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف ارتكابه من قبله أو من قبل طرف ثالث، أو إرهابه أو إجباره عىل الطاعة هو أو طرف 
ثالث، أو ألي سبب قائم عىل أساس متييز من أي نوع، وذلك عندما يكون هذا األمل أو املعاناة قد ألحقت بالشخص بتحريض أو موافقة أو إذعان من 
مسؤول رسمي أو شخص آخر ميثل سلطة رسمية، وال يشمل التعذيب األمل أو املعاناة الناشئة عن، أو التي متثل جزءا من، أو التي تأيت مصادفة مع عقوبات 
قانونية”. وكانت الجمعية العامة لألمم املتحدة قد اعتمدت يف 9 كانون األول 1975 إعالن حامية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من رضوب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وورد يف املادة الثانية من هذا اإلعالن ما ييل: “يعترب أي عمل من أعامل التعذيب أو غريه من رضوب 
املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة امتهانا للكرامة اإلنسانية يدان بوصفه إنكارا ملقاصد األمم املتحدة وانتهاكا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية 

املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان”.
6-  حسب صحيفة الوقائع بشأن فريق األمم املتحدة املعني باالحتجاز التعسفي، فإن االحتجاز يكون تعسفياً يف الحاالت التالية:

أ- إذا كان من املستحيل التذرع بأي أساس قانوين لتربير الحرمان من الحرية.
ب- إذا كان الحرمان من الحرية ناجام عن مامرسة الحقوق والحريات الواردة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق 
والحق يف  السلمية،  الجمعيات  تشكيل  والحق يف  والتفكري،  الرأي  والحق يف حرية  القانون،  أمام  املساواة  كالحق يف  والسياسية؛  املدنية 

املشاركة يف الشؤون العامة وتقلد الوظيفة العمومية، والحق يف التنقل. 
ج- إذا تم انتهاك املعايري الدولية للمحاكمة العادلة.

7-  من خالل متابعات الهيئة ورصدها للتهم املوجهة للمحسوبني عىل حركة حامس، فقد تكرر توجيه تهمة إثارة النعرات الطائفية املوصوفة يف قانون 
العقوبات األردين لسنة 60 املطبق يف الضفة الغربية، عىل الرغم من أن عنارص هذه الجرمية غري مكتملة يف الواقع الفلسطيني خصوصا أن تحققها يتطلب 

وجود طوائف معرتف بها يف القانون وأن هذه التهمة قامت كنتيجة إلثارتها فيام بينها بشكل مقصود.
8-  توجب القواعد النموذجية الدنيا يف معاملة السجناء أن يسمح للمتهم بأن يقوم فورا بإبالغ أرسته بنبأ احتجازه، ويعطى كل التسهيالت املعقولة لالتصال 
الجرمية ومعاملة  املتحدة ملنع  األمم  املعتمدة من قبل مؤمتر  السجناء  الدنيا ملعاملة  النموذجية  القواعد  )املادة 92 من  بأرسته وأصدقائه وباستقبالهم 
املجرمني، املعقود يف جنيف عام 1955(. كذلك أكدت املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 
عىل حق الشخص املحتجز يف زيارة أفراد أرسته، وأن تتاح له فرصة كافية لالتصال بالعامل الخارجي )املبدأ 19 من املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص 

الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن الذي اعتمد بقرار من الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1988(.
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يف الوقت الذي سجلت الهيئة فيه توقف عرض املدنيني أمام القضاء العسكري منذ مطلع عام 2011 يف 
الضفة الغربية، إال أنها سجلت )8( من هذه الحاالت يف الربع األخري من عام 2011، وتحديداً يف منطقة 
 15/9/2011 بتاريخ  قرارها  يف  الفلسطينية  النقض  محكمة  تصدي  من  بالرغم  ذلك  يأيت  الضفة.  جنوب 
القانون  املادة )101( من  الوارد يف  العسكري  الشأن  الجزائية رقم 7/2010، إىل تفسري  القضية  الصادر يف 
األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003، ومام جاء يف الحكم »أن األصل بانعقاد االختصاص والوالية للمحاكم 
النظامية، يف حني أن االستثناء يخرج هذا االختصاص للمحاكم العسكرية، وأن هذا االستثناء جاء يف حدود 
ضيقة ... وأن القول بخالف ذلك من شأنه أن يخرج النصوص من مضمونها ويجردها من محتواها، ويف ذلك 

تفريط باألصل وإفراط باالستثناء«.9  

ولعل التطور اإليجايب الذي تسجله الهيئة هو تراجع االدعاءات باالحتجاز التعسفي التي تلقتها الهيئة من 
)1880( انتهاكاً خالل عام 2010، إىل )1106( خالل عام 2011، يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي 
الضفة الغربية كانت الهيئة قد رصدت )1559( انتهاكاً وذلك يف العام 2010، أما يف العام 2011 فقد سجلت 
الهيئة تراجعاً يف عدد االنتهاكات املتعلقة باالحتجاز التعسفي يف الضفة الغربية حيث رصدت )755( انتهاكاً. 
أما يف قطاع غزة فقد تراجعت االدعاءات باالحتجاز التعسفي التي رصدتها الهيئة من )321( انتهاك خالل 

عام 2010، إىل )271( انتهاك خالل العام 2011.

    

الوفاة داخل مراكز االحتجاز والتوقيف،. 4
سجلت الهيئة خالل عام 2011 خمًسا من حاالت الوفاة داخل أماكن االحتجاز يف قطاع غزة، ورغم مطالبتها 

الحكومة هناك بإجراء التحقيق الالزم بشأنها ونرش النتائج، إال أنها مل تحصل عىل نتائج تلك التحقيقات. 

عدم احرتام قرارات املحاكم، أو املامطلة يف تنفيذها،. 5
حيث رصدت الهيئة خالل عام 2011 )131( حكام صادراً عن املحاكم النظامية مل يتم تنفيذها يف حينه. 

ويُعد عدم تنفيذ قرارات املحاكم الفلسطينية مهام كانت درجتها، مخالفة رصيحة ألحكام القانون األسايس 

املادة )106( منه، فقد نصت تلك املادة عىل أن »األحكام القضائية واجبة التنفيذ،  الفلسطيني وتحديداً 

واالمتناع عن تنفيذها عىل أي نحو جرمية يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...«.

انتهاكات الحق يف تقلد الوظائف العامة وفق رشط السالمة األمنية،. 6
استمر خالل عام 2011 العمل مبا يعرف برشط »السالمة األمنية« يف الضفة الغربية، وبشكل خاص يف وزارة 

الرتبية والتعليم العايل، حيث استمرت يف إصدار قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيني بحق العاملني 

يف سلك الرتبية والتعليم العايل وفق هذا الرشط غري القانوين، فقد تلقت الهيئة خالل عام 2011 )36( شكوى 

بهذا الصدد، يف حني تلقت الهيئة )156( شكوى خالل عام 2010.

انتهاكات الحق يف التجمع السلمي. 7
 تعرض الحق يف التجمع السلمي خالل عام 2011 يف الضفة الغربية وقطاع غزة إىل العديد من االنتهاكات، 

ومن خالل الشكاوى التي وردت للهيئة وتوثيق باحثيها لبعض مظاهر التجمع السلمي من مسريات، متثلت 

9-  من قرار محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ 15/9/2011، يف القضية الجزائية رقم 7/2010.
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االنتهاكات يف:  أ- فض بعضها بالقوة من قبل األجهزة األمنية. ب- االعتداء عىل بعض املشاركني فيها. ج- 

احتجاز بعض املشاركني يف تلك التجمعات.

انتهاكات الحق يف تكوين الجمعيات. 8
 تعرض الحق يف تأسيس الجمعيات واالنضامم إليها يف الضفة الغربية وقطاع غزة، خالل عام 2011 للعديد 

من االنتهاكات، فقد رصدت الهيئة مجموعة من هذه االنتهاكات، منها ما يتعلق بتسجيل الجمعيات، من 

خالل إضافة رشوط جديدة للتسجيل مل ترد يف القانون؛ كرشط السالمة األمنية وبراءة الذمة للمؤسسني، 

ومنها انتهاكات متعلقة بعمل هذه الجمعيات، كالتدخل يف إدارتها وحلها.

انتهاكات الحق يف حرية التعبري والحريات الصحافية. 9
شهد عام 2011 العديد من االعتداءات عىل الحرية الشخصية للصحافيني الفلسطينيني، فقد رصدت الهيئة 

للحريات  تقييد  من  برمته،  الصحايف  والعمل  الصحافيون  لها  تعرض  التي  االنتهاكات  أمناط  من  سلسلة 

يف  األمنية  األجهزة  انتهجتها  وإجراءات  مامرسات  من خالل  وذلك  الصحايف،  للعمل  ومحارصة  الصحافية، 

الضفة الغربية أو يف قطاع غزة متثلت يف: أ- االعتقال ومالحقة الصحافيني بصورة غري قانونية، ب- استدعاء 

بعض  وتوزيع  طباعة  منع  ج-  حرياتهم،  وتقييد  ومحاكمتهم  عليهم  الضغط  ومامرسة  الصحافيني  بعض 

الصحف.

انتهاكات الحق يف التنقل والسفر. 10
 رصدت الهيئة منطني من هذا االنتهاك متثال يف: 

أ- االمتناع من قبل السلطة يف الضفة )وزارة الداخلية( عن إصدار جوازات السفر ملواطنني يف قطاع غزة.

ب- قيام الحكومة يف قطاع غزة مبنع سفر املواطنني هناك، أو اشرتاط إعالم الحكومة املسبق بسفر العاملني 

يف املنظامت األهلية.  

ثالًثا: السياسات الترشيعية وأثرها عىل حقوق اإلنسان خالل عام 2011
واعتقال  السيايس،   االنقسام  نتيجة الستمرار  التوايل  الرابع عىل  للعام  الترشيعي  املجلس  أعامل  تعطلت 

االحتالل اإلرسائييل املستمر للربملانيني الفلسطينيني، إذ مل يتمكن املجلس من عقد أي جلسة مكتملة النصاب 

وفقاً لنظامه الداخيل لعام 2004، ما أثر سلباً عىل دور املجلس الترشيعي يف اقرتاح القوانني والترشيعات 

التي متس نواحي حياة املواطن الفلسطيني وحقوقه كافة وتبنيها وإقرارها، والتي بدورها تعمل عىل تعزيز 

املجلس  قيام  عدم  غزة، عالوة عىل  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كل  الفلسطيني يف  القانوين  النظام  وحدة 

الثقة  ومنحها  الحكومة  مساءلة  عىل  مقدرته  وعدم  واإلداري،  املايل  الجانبني  يف  الرقايب  بدوره  الترشيعي 

اإلنسان  وانتهاكات مست حقوق  خروقات  يف  الحقائق  تقيص  أو  استجوابها،  أو  عنها،  الثقة  أو/و حجب 

الفلسطيني، وقعت خالل عام 2011، منها االنتهاكات املتعلقة بالحق يف الحياة والسالمة الجسدية، والتعرض 

للتعذيب وسوء املعاملة، والحرمان التعسفي من الحرية عىل خلفية االنتامء السيايس،  والفصل من الوظيفة 

العمومية، واإلقصاء الوظيفي، واالعتداء عىل الحريات اإلعالمية، والتضييق عىل الحقوق األساسية، كالحق يف 
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تكوين الجمعيات، والحق يف التنقل والتجمع السلمي. 

وإزاء حالة االنقسام وعدم متكن املجلس الترشيعي من االنعقاد، أصدر الرئيس محمود عباس خالل عام 

2011 تسعة قرارات بقوانني10، مستنداً يف إصدارها إىل املادة )43( من القانون األسايس الفلسطيني11. ويف 

ظل عدم وجود اتفاق قانوين أو قرار قضايئ يحسم الخالف حول مبدأ الرضورة التي يستند إليها الرئيس يف 

إصداره لتلك القرارات بقانون، ترى الهيئة أن تلك القرارات ستكون موضع مراجعة ونقاش جدي يف حال 

انعقاد املجلس الترشيعي.

    

كذلك تؤكد الهيئة عىل رضورة إجراء االنتخابات الترشيعية والرئاسية، باعتبارها مصدر الرشعية القانونية 

الثانية من القانون األسايس املعدل  للسلطة املنتخبة املستمدة من املواطنني، وهذا ما أكدت عليه املادة 

لعام 2003  بأن »الشعب مصدر السلطات وميارسها عن طريق السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية«.

الترشيعي من كتلة اإلصالح والتغيري خالل عام 2011 عقد  أما يف قطاع غزة، فقد واصل أعضاء املجلس 

جلسات للمجلس الترشيعي يف قطاع غزة، وإقرارهم للقوانني،12 مستندين يف ذلك إىل ما بات يعرف »بنظام 

التوكيالت«.

10- القرارات بقوانني الصادرة عن الرئيس الفلسطيني خالل عام 2011      
• قرار بقانون رقم )1( لسنة 2011م بشأن القضاء الرشعي صدر بتاريخ 06/01/2011م.	
• قرار بقانون رقم )2( لسنة 2011م بشأن تعديل قانون تشجيع االستثامر يف فلسطني رقم )1( لسنة 1998م بتاريخ 13/01/2011م.	
• قرار بقانون رقم )3( لسنة 2011 بشأن تعديل قانون االستمالك رقم )2( لسنة 1953م بتاريخ 01/02/2011م.	
• قرار بقانون رقم )4( لسنة 2011 بشأن املصادقة عىل تعيني رئيس لديوان املوظفني العام بتاريخ 09/02/2011م.	
• قرار بقانون رقم )5( لسنة 2011 بشأن املوازنة العامة للسنة املالية 2011م بتاريخ 31/03/2011م.	
• قرار بقانون رقم )6( لسنة 2011 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخريية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2000 بتاريخ 27/04/2011م.	
• قرار بقانون رقم )7( لسنة 2011 بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ يف املحافظات الشاملية وقانون العقوبات النافذ يف املحافظات الجنوبية بتاريخ 	

26/09/2011م.
• قرار بقانون رقم )8( لسنة 2011 “بشأن رضيبة الدخل لسنة 2011” ونرش يف الجريدة الرسمية بتاريخ 24/10/2011.	

انعقاد املجلس    التأخري، يف غري أدوار  التي ال تحتمل  الوطنية يف حاالت الرضورة  السلطة  القانون األسايس عىل أن: »لرئيس  املادة )43( من  11-  تنص 
الترشيعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها عىل املجلس الترشيعي يف أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات، وإال زال ما كان لها من 

قوة القانون، أما إذا عرضت عىل املجلس الترشيعي عىل النحو السابق ومل يقرّها زال ما يكون لها من قوة القانون«.
12- القوانني التي تم إقرارها ونرشها بالجريدة الرسمية عام 2011 يف قطاع غزة:

• قانون املوازنة العامة رقم 1 لسنة 2011	
• قانون الشباب الفلسطيني رقم 2 لسنة 2011	
• قانون القضاء الرشعي رقم 3 لسنة 2011	
• قانون رقم 4 لسنة 2011 معدل لقانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005	
• قانون رقم 5 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الزكاة رقم 9 لسنة 2008	
• قانون رقم 6 لسنة 2011 بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية	
• قانون رقم 7 لسنة 2011 بشأن نقل األعضاء البرشية وزراعتها	
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رابًعا: النتائج املرتتبة عىل املعطيات السياسية 
تركت املتغريات السياسية والقانونية عىل الساحة الفلسطينية أثرها املبارش عىل منظومة الحقوق والحريات 

العامة، التي ميكن لنا إجاملها بناًء عىل ما تم استعراضه عىل النحو التايل:

النتيجة األوىل:	•
إن استمرار االحتالل اإلرسائييل العسكري لألرايض الفلسطينية املحتلة، وسياساته العدوانية يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة والقدس، ظلت تشكل العوامل الرئيسة يف تدهور وضع حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية 

خالل عام 2011. فقد كان للسياسات اإلرسائيلية بالغ األثر يف تقويض جهود السلطة الوطنية الفلسطينية 

عن أداء مهامها وتحمل مسؤولياتها القانونية، يف املناطق الخاضعة تحت سيطرتها، وواجبها يف توفري األمن 

واألمان للمواطن الفلسطيني، وبسط سيادة القانون. ويف الوقت نفسه، ترفض دولة االحتالل التعامل مع 

السلطة الوطنية يف الضفة الغربية من منطلق سيادي، بل إنها تقوض جهودها املستمرة يف بسط سيادة 

الفلسطينيني  املواطنني  الفلسطينية، واغتيال  للمدن  املستمرة  الفلسطيني، وذلك عرب االجتياحات  القانون 

واعتقالهم، بحجة ذرائع أمنية واهية. 

 

النتيجة الثانية:	•
إن فشل جهود تحقيق املصالحة الوطنية، واستمرار االنقسام السيايس بني حركتي فتح وحامس يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة، انعكس سلباً عىل منظومة الحقوق والحريات العامة، التي تعرضت النتهاكات كثرية 

من قبل طريف االنقسام، أهمها عمليات الحرمان التعسفي من الحرية، وعدم سالمة اإلجراءات القانونية 

أحكام  احرتام  عليها، وعدم  والتضييق  العامة  الحريات  واالحتجاز ومصادرة  والتفتيش  القبض  يف عمليات 

املحاكم، وتقديم املدنيني إىل  القضاء العسكري، واالستمرار يف سياسة اعتبار الفحص األمني عرب ما يُعرف 

»بالسالمة األمنية« رشطاً لتقلد الوظيفة العمومية، ويف العديد من مناحي الحياة األخرى. كذلك يجب أن 

تنعكس املصالحة وإنهاء حالة االنقسام عىل حق املواطن الفلسطيني يف مامرسة دوره الدميقراطي واختيار 

ممثليه عىل كافة املستويات املحلية والترشيعية والرئاسية، دون تعطيل.

النتيجة الثالثة:	•
مع تسجيل الهيئة لرتاجع حدة االنتهاكات املدعى بها خالل األشهر القليلة التي أعقبت املصالحة، إال أنها 

تخىش بقاء التحسن يف حالة حقوق اإلنسان ومنظومة الحقوق والحريات يف األرايض الفلسطينية مرتبطاً 

بالقرار السيايس، أمام تشابه الظروف التي قد تساعد- فيام إذا استمرت- إىل عودة حدة االنتهاكات التي 

متيزت بها السنوات التي واكبت االنقسام.

النتيجة الرابعة:	•

إن استعادة الحريات األساسية واحرتام حقوق اإلنسان، واستعادة الحياة الدميقراطية بإجراء االنتخابات 

املحلية والترشيعية والرئاسية، مطلبان أساسيان من أجل مستقبل مستقر للجميع يف األرايض الفلسطينية، 

خصوصاً يف ظل بيئة تزداد فيها املطالبة بقضايا اإلصالح والتغيري والدميقراطية ومكافحة الفساد واحرتام 
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حقوق اإلنسان.

وترى الهيئة يف استمرار تعطل الدعوة إىل انتخابات ترشيعية ورئاسية13، مع تأخر إمتام املصالحة الوطنية 

ذات  تنفيذية  سلطة  وجود  يف  املتمثل  االستثنايئ  للوضع  واستمراراً  الدستورية،  املرشوعية  ملبدأ  تجاوزاً 

صالحيات واسعة، تغيب عنها الرقابة الترشيعية.

النتيجة الخامسة:	•
قد يؤدي الهاجس األمني لدى األجهزة األمنية يف بعض الظروف إىل انحراٍف يف عملها، نتيجة اإلحساس املبالغ 

فيه لدى القامئني عىل أمورها بكونهم املسؤولني عن تحديد املصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، 

إجراءات  فيه  تضمن  مل  الذي  الوقت  يف  القضائية،   أو  املنتخبة،  والترشيعية  السياسية  املؤسسات  وليس 

السلطة الوطنية الفلسطينية عمل األجهزة األمنية من حيث التزامها بالقانون، وصالحيات منتسبيها كضابطة 

مراكز  املعلومات، وإرشافها عىل  والتفتيش وجمع  واالحتجاز  القبض  تزال مامرساتها يف  ال  قضائية، حيث 

االحتجاز الخاصة بها بعيدة عن رقابة النيابة العامة املدنية، حيث أتاح غياب الرقابة عىل أعاملها مجاالً لها 

لتفسري القانون عىل طريقتها.

النتيجة السادسة:	•
القانون األسايس املعدل لعام  إىل املادة )43( من  القانون استناداً  إن االستمرار يف إصدار قرارات لها قوة 

2003، دون توفر حالة الرضورة فعليا، واستمرار كتلة اإلصالح والتغيري يف غزة بإقرار القوانني، قد يؤثر بشكل 

القوانني  أن منظومة  الفلسطينية، خصوصاً  األرايض  املطبقة يف  الترشيعية والقانونية  املنظومة  سلبي عىل 

املوروثة منذ عقود سابقة تناقضت بعضها مع بعض، فالقوانني التي بقيت سارية املفعول يف غزة اختلفت 

عن القوانني يف الضفة، يف الوقت الذي أكد القانون األسايس الفلسطيني عىل مساواة الفلسطينيني جميعا 

أمام القانون. 

 

13-  وفقاً للمرجعيات القانونية فإن مدة املجلس الترشيعي هي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، بحيث تجري االنتخابات مرة كل أربع سنوات و بصورة 

دورية، أما والية املجلس الترشيعي القائم فتنتهي بعد إجراء االنتخابات الترشيعية عند أداء أعضاء املجلس الجديد املنتخب اليمني  الدستورية،  فقد نصت 

املادة )47( من القانون األسايس املعدل  لسنة 2005  عىل أن: »مدة املجلس الترشيعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري االنتخابات مرة كل أربع 

سنوات بصورة دورية«. ثم أكدت املادة )47 مكرر( من القانون األسايس املعدل  لسنة 2005 أنه: »تنتهي مدة والية املجلس الترشيعي القائم عند أداء 

أعضاء املجلس الجديد املنتخب اليمني  الدستورية«. 
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الفصل الثاني

أثر االنتهاكات اإلرسائيلية خالل عام 2011 عىل حالة حقوق اإلنسان الفلسطيني14

ساهمت االنتهاكات اإلرسائيلية خالل عام 2011 بالتأثري سلبا عىل كافة مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية للشعب الفلسطيني، وعىل القطاعات الحيوية والخدمات املقدمة من قبل السلطة الفلسطينية 

التمتع  عىل  قدرته  لعدم  نظراً  الفلسطيني،  املواطن  حقوق  حالة  عىل  حاد  بشكل  وانعكست  ملواطنيها، 

بالحقوق والخدمات األساسية التي يجب أن توفرها السلطة الوطنية له، باإلضافة إىل العراقيل التي تضعها 

دولة االحتالل أمام جهود السلطة الفلسطينية للنهوض باألوضاع االقتصادية واملعيشية واألمنية للمواطنني، 

والجدار  الحواجز  وإزالة  غزة  قطاع  عىل  املفروضة  الحصار  وحالة  االحتالل  إنهاء  يتطلب  الذي  األمر 

واملستوطنات، ووقف االجتياحات والتوغالت واالعتقاالت.

وكان أبرز مستجدات االنتهاكات اإلرسائيلية التي ألقت بظاللها القامتة عىل الساحة الفلسطينية خالل عام 

2011 ما ييل:

أوالً: االنتهاكات اإلرسائيلية بحق األرسى واملعتقلني الفلسطينيني

1 - االعتقال اإلداري 

سلطات  قبل  من  الفلسطينيني  للمواطنني  التعسفي  اإلداري  االعتقال  ظاهرة   2011 عام  خالل  تفاقمت 
االحتالل اإلرسائييل، وهو اعتقال تلجأ إليه دولة االحتالل استنادا إىل أمر إداري دون محاكمة ودون سند 
قضايئ أو الئحة اتهام. ويتم وفقا لقانون الطوارئ الذي كان سائدا أثناء االنتداب الربيطاين يف عام 1945، 
قابلة  مختلفة  لفرتات  السجون  يف  وزجهم  الفلسطينيني  اعتقال  اإلرسائييل  االحتالل  لسلطات  يتيح  الذي 

للتجديد دون محاكامت أو إبداء لألسباب. 

كام استمرت سلطات االحتالل من جهة أخرى بإقرار العمل بقانون املقاتل غري الرشعي لعام 2002، وتم 
تفعيل القانون وترشيعه من قبل الكنيست اإلرسائييل بعد العدوان عىل قطاع غزة يف أواخر عام 2008، 
وهو يخولها اعتقال الفلسطينيني وزجهم يف السجون دون أن توجه لهم تهمة محددة ويستمر احتجازهم 

دون سقف زمني معروف. 

وقد قامت قوات االحتالل خالل عام 2011 بتحويل أكرث من 88 فلسطينياً إىل االعتقال اإلداري مبن فيهم 
رئيس املجلس الترشيعي الفلسطيني وعدد من نوابه، كام أصدرت  دولة االحتالل منذ عام 2000 ما يقارب 
بني  من  إدارياً  املعتقلني  عدد  فإن  غزة  يف  األرسى  وزارة  ملصادر  ووفقاً  اإلداري.  باالعتقال  قرار  ألف   20

املعتقلني الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية )320( معتقالً إداريا بعضهم معتقل بشكل مستمر بذريعة 

14-  تقترص الهيئة يف هذا الفصل عىل رسد االنتهاكات اإلرسائيلية من خالل اعتامدها عىل مصادر ثانوية، وتحليل تأثريها عىل أداء السلطة الفلسطينية، وال 

تدعي الهيئة أنها تغطي كامل االنتهاكات اإلرسائيلية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
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امللف الرسي. أما مصلحة السجون اإلرسائيلية فحددت عدد املعتقلني اإلداريني حتى نهاية كانون األول/ 

ديسمرب 2011 بـ 307 معتقلني15. 

وينظر القضاء اإلرسائييل يف قضايا االعتقال اإلداري يف محاكم صورية تسمى محاكم تثبيت واستئناف، حيث 

يتبنى القضاة يف الغالب وجهة نظر )الشاباك(16 ويجري تثبيت وتجديد االعتقال ورفض استئنافات املعتقلني 

عىل قرار محاكم التثبيت17. 

وطالت ظاهرة االعتقال اإلداري عددا من نواب املجلس الترشيعي الفلسطيني ومعظمهم منتمون إىل حركة 

حامس وذلك عىل خلفية االنتامء السيايس لهم، والناشطني سلميا عىل خلفية نشاطاتهم السلمية وآرائهم 

السلمية، ومنهم النشطاء ضد االستيطان وجدار الضم والتوسع، وطالت كذلك أكادمييني ونشطاء حقوقيني 

ونساء،  ويعاين املعتقلون القهر عند تجديد اعتقالهم إداريا. 

وتعمد دولة االحتالل فعليا إىل انتهاك القانون الدويل يف األرايض الفلسطينية املحتلة من خالل االستغالل 

السيئ للصالحيات املمنوحة للقادة العسكريني يف األمر العسكري، وذلك رغم االدعاء بأنه يتم إجراء االعتقال 

اإلداري بحق سكان الضفة الغربية فقط كوسيلة أمن رضورية وأن قرار اعتقال شخص إداريا يتم اتخاذه 

عندما ال متنع اإلجراءات القضائية أو الوسائل اإلدارية األقل حدة الخطر املرتتب عن املعتقل.  

الدويل  القانون  أحكام  خاصة  الدويل  القانون  أحكام  مع  التعسفي  اإلداري  االعتقال  سياسة  تتعارض  كام 

مبدأ  عىل  الحرب  وقت  املدنيني  حامية  بشأن   1949 لعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية  أكدت  حيث  اإلنساين، 

املحاكمة العادلة، حيث نصت املادة )71( من االتفاقية عىل عدم جواز إصدار أي حكم ضد األفراد الخاضعني 

لسلطة دولة االحتالل من املحاكم املختصة التابعة لدولة االحتالل إال إذا سبقته محاكمة قانونية، عىل أن 

يتم دون إبطاء إبالغ أي متهم تحاكمه دولة االحتالل كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل االتهامات املوجهة إليه. 

كام نصت املادة )72( من االتفاقية عىل أن أي متهم له الحق يف تقديم األدلة الالزمة لدفاعه، وعىل األخص 

التسهيالت  له  وتوفر  بحرية،  زيارته  ويستطيع  يختاره  االستعانة مبحام مؤهل  وله حق  الشهود.  استدعاء 

الالزمة إلعداد دفاعه. باإلضافة إىل املادة )73( التي نصت عىل حق املتهم يف استخدام وسائل االستئناف 

التي يقررها الترشيع الذي تطبقه املحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه يف االستئناف واملهلة املقررة ملامرسة هذه 

الحقوق.

وتعمل دولة االحتالل عىل توسيع نطاق تطبيق هذا االعتقال، فقد استعملت إرسائيل هذه األداة عىل مدار 

السنوات املاضية بحق آالف الفلسطينيني كوسيلة ضغط عليهم النتزاع اعرتافات، أو كنوع من االنتقام منهم 

أو من أحد أفراد أرسهم، أو انتقاما سياسيا كام حدث مع نواب املجلس الترشيعي الفلسطيني، كبديل عن 

اإلجراء الجنايئ، خاصة عندما ال متلك أدلة اتهام بحقهم.

www.btselem.org  -15

16- الشاباك هو جهاز املخابرات اإلرسائييل املسؤول عن األمن الداخيل لدى دولة االحتالل.

17- بيان صادر عن املعتقلني اإلداريني يف السجون اإلرسائيلية وصل إىل وزارة شؤون األرسى واملحررين خالل شهر شباط/ فرباير 2012.
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كذلك يتم احتجاز كثري من املعتقلني اإلداريني الفلسطينيني خارج الضفة الغربية يف انتهاك واضح للقانون 

املناطق  املفروض عىل   للحصار  ونتيجة  املحتلة.  املنطقة  املعتقلني خارج حدود  نقل  الذي يحظر  الدويل 

املحتلة، فإنه يتم املساس بحقوق املعتقلني بحرمانهم من الزيارات العائلية وااللتقاء مبحاميهم. 

2 – اعتقال نواب املجلس الترشيعي الفلسطيني والقيادات السياسية
الفلسطينيني  النواب  املمنهجة ضد  القمعية  سياساتها  عام 2011  اإلرسائييل خالل  االحتالل  دولة  واصلت 

ومالحقتهم، واستمرت يف اعتقال عدد من أعضاء املجلس الترشيعي الفلسطيني، حيث بلغ مجموع النواب 

املعتقلني يف السجون اإلرسائيلية خالل العام 23 نائبا من نواب املجلس الترشيعي الفلسطيني، خضع 17 

نائبا منهم لألحكام اإلدارية املتجددة بحقهم ألكرث من مرة يف الوقت الذي ال توجد هناك تهم أو مسوغات 

قانونية الستمرار اعتقالهم. كام واصلت دولة االحتالل التضييق عليهم باقتحام مكاتبهم وبيوتهم ومصادرة 

التي يتمتعون بها والتي كفلتها كافة األعراف والقوانني  اعتبار للحصانة  محتوياتها ومالحقة ذويهم دون 

واملواثيق الدولية.

التغيري واإلصالح املحسوبة  نائبا واستهدفت معظمها نواب كتلة  وخالل عام 2011 طالت االعتقاالت 18 

املحتلة، وال يزال )15( منهم رهن االعتقال، أفرج عن )3(  الغربية والقدس  الضفة  عىل حركة حامس يف 

نواب وأبعد منهم النائب املقديس أحمد عطون بعد اعتقال دام شهرين إىل مدينة رام الله، بعد اعتقاله 

أثناء قيامه باالعتصام مع نواب مقدسيني أمام مقر الصليب األحمر بحي الشيخ جراح يف القدس ضد تنفيذ 

قرار إبعادهم عن املدينة املقدسة متهيدا لتنفيذ سياسة االحتالل بتهويد القدس وتفريغها من أهلها. كام 

كان )8( نواب آخرين ال يزالون رهن االعتقال )5( منهم من نواب كتلة التغيري واإلصالح. وأصدرت سلطات 

االحتالل خالل عام 2011 سلسلة كبرية من األحكام اإلدارية املجحفة والجائرة وصلت إىل )42( حكامً إدارياً 

بالسجن ما بني أربعة إىل ستة أشهر بحق )22( نائبا معتقالً )21( من كتلة التغيري واإلصالح وآخر من كتلة 

فتح، وبعض النواب صدر بحقهم ثالثة أحكام إدارية عىل التوايل خالل عام18. 

طوطح،  محمد  سعدات،  احمد  الدويك،  عزيز  الطرياوي،  جامل  الربغويث،  مروان  هم:  املعتقلون  والنواب 

حاتم  رمضان،  نزار  حمدان،  فضل  الرمحي،  د.محمود  الحاج،  أحمد  دراغمة،  أمين  النتشة،  جامل  محمد 

قفيشة، عزام سلهب، محمد أبو طري، عبد الرحمن زيدان، أحمد عطون، نايف الرجوب، خليل الربعي، ماهر 

بدر، حسن يوسف، محمد إسامعيل الطل، محمد مطلق أبو جحيشة، أنور زبون، سمري القايض، عمر عبد 

الرازق، عبد الجابر فقهاء، نارص عبد الجواد، باإلضافة إىل النائب السابق حسام خرض. وثالثة وزراء سابقني 

هم خالد أبو عرفة، عيىس الجعربي، وصفي قبها19.

واستمرت دولة االحتالل يف إعادة اعتقال عدد من النواب مرة أخرى بعد انتهاء فرتة محكوميتهم، مثال ذلك 

إعادة اعتقال النائب حسن يوسف لعدة أيام بعد أقل من شهر عىل إطالق رساحه من سجون االحتالل. ومن 

http://www.freeplc.org/ar/index.php ،18-  الحملة الدولية لإلفراج عن النواب املختطفني

19-  كام ورد يف تقرير وزارة شؤون األرسى واملحررين حول اعتقال نواب املجلس الترشيعي الفلسطيني وإلغاء االعتقال اإلداري، شباط 2012.
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النواب املعتقلني يف سجون االحتالل 10 نواب هم من الخليل، ويشكلون حوايل نصف عدد النواب املعتقلني 

يف سجون االحتالل، وجميعهم يقيض حكاًم بالسجن اإلداري ملرة وأكرث20، حيث يلجأ االحتالل إىل اعتقالهم 

إداريا بال مسوغ قانوين ويفتقر للتهم التي ميكن وضعها يف ملف هؤالء النواب أمام املحاكم اإلرسائيلية، 

وتهدف دولة االحتالل إىل االحتفاظ بهؤالء النواب خلف القضبان وإبقائهم كمعتقلني إداريني يتم التجديد 

وتغييب دورهم يف  الفلسطينية  السياسية  الحياة  لتغييبهم عن  انتهت مدة محكوميتهم قصداً  كلام  لهم 

الحياة الترشيعية الفلسطينية، وخلط األوراق يف الساحة الفلسطينية. 

أعامل  تعطيل  إىل  أدى  الترشيعي  املجلس  أعضاء  اعتقال  يف  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  قيام  استمرار  إن 

املجلس وساهم يف إضعاف الدور الترشيعي والرقايب للمجلس، باإلضافة إىل استمرار حالة االنقسام السيايس 

الفلسطيني الحاصل ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة منذ أواسط عام 2007، وساهمت هذه الحالة يف 

إضعاف العمل الربملاين الفلسطيني وغيبت دوره يف الحياة السياسية. ومل تلق كافة املناشدات والتدخالت 

التي  املعتقلني،  النواب  عن  لإلفراج  الدولية  والحملة  والدولية  والعربية  املحلية  الحقوقية  املنظامت  من 

تطالب باإلطالق الفوري لرساح أعضاء املجلس الترشيعي الفلسطيني املعتقلني وبرضورة االلتزام بالقوانني 

واألعراف الدولية التي تكفل حرية اإلنسان وكرامته- أي استجابة من الحكومة اإلرسائيلية حتى اآلن. ويعد 

اعتقال أعضاء املجلس الترشيعي واستمرار احتجازهم انتهاكاً للحقوق األساسية وألبسط األعراف واملواثيق 

الرشعية، وتدخالً  الفلسطينية   املؤسسات  عىل  والدميقراطية، وتعدياً  اإلنسانية واألخالقية  والقيم  الدولية 

سافراً يف الشأن الفلسطيني الداخيل ومساساً واضحا بالحصانة التي يتمتعون بها وفقا لالتفاقيات السياسية 

مع السلطة الفلسطينية.

 3 – استمرار االنتهاكات اإلرسائيلية املمنهجة بحق األرسى واملعتقلني الفلسطينيني
استمرت دولة االحتالل خالل عام 2011 يف تنفيذ سياسة االعتقال التعسفية بحق الفلسطينيني، وقد بلغ 

عدد األرسى األمنيني الفلسطينيني حتى نهاية العام 4500 أسري وزعوا عىل كافة السجون واملعتقالت ومراكز 

التحقيق اإلرسائيلية، وذلك عىل الرغم من إطالقها 1027 أسرياً وأسرية يف إطار صفقة تبادل األرسى خالل 

العام املايض. واألغلبية العظمى من األرسى هم من  الضفة الغربية ويشكلون ما نسبته %82 من مجموع 

األرسى، بينام ال يشكل أرسى قطاع غزة والقدس والـ 48 سوى ما نسبته %18 من مجموع األرسى21. وبلغ 

عدد األرسى األطفال )دون سن 18 عاما( 130 طفال أسريا، أما األسريات فقد تبقى منهن بعد إمتام صفقة 

تبادل األرسى األخرية يف ترشين األول/ أكتوبر املايض 6 أسريات، كام يبلغ عدد األرسى يف سجون االحتالل منذ 

ما قبل اتفاق أوسلو 124 أسريا، فيام وصل عدد عمداء األرسى املعتقلني منذ أكرث من 20 عاما إىل 73 أسريا22. 

وال يزال يقبع يف سجون االحتالل حوايل 532 أسرياً يقضون أحكاماً بالسجن املؤبد ملرة واحدة ولعدة مرات23، 

عالوة عن 24 نائباً منتخباً أبرزهم: مروان الربغويث وأحمد سعدات وحسن يوسف، ووزيرين سابقني هام: 

وصفي قبها وعيىس الجعربي، وعدد من القيادات السياسية، ومئات األرسى املرىض واملعاقني الذين يعانون 

http://www.freeplc.org/ar/index.php ،20-  الحملة الدولية لإلفراج عن النواب املختطفني

21-  تقرير فلسطيني أعده الباحث يف شؤون األرسى عبد النارص فروانة، وزارة شؤون األرسى واملحررين، صادر بتاريخ 7/1/2012.

22-  كام جاء يف مؤمتر صحافيصحايف نظمه نادي األسري الفلسطيني يف مركز اإلعالم الحكومي، عرض فيه ملخص التقرير السنوي لنادي األسري تحت عنوان 

“األحداث املفصلية يف قضايا األرسى للعام 2011« بتاريخ 3/1/2012. 

23-  تقرير فلسطيني أعده الباحث يف شؤون األرسى عبد النارص فروانة، وزارة شؤون األرسى واملحررين، صادر بتاريخ 7/1/2012.
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من أمراض مختلفة، وبعضهم يعانون من أمراض مستعصية وخبيثة كالرسطان.

 

وُسجل خالل عام 2011 ما مجموعه 3312 حالة اعتقال يف كافة املحافظات الفلسطينية، أفرج عن 113 

منهم يف إطار صفقة تبادل األرسى مع دولة االحتالل اإلرسائييل والتي متت يف 18/10/2011. وبلغ متوسط 

االعتقاالت خالل عام 2011 حوايل 276 حالة اعتقال شهرياً، أي ما معدله 9 حاالت يومياً. يوزع هؤالء األرسى 

عىل حوايل 17 سجنا ومعتقال ومركز توقيف، أبرزها: نفحة، رميون، عسقالن، برئ السبع، هداريم، جلبوع، 

شطة، الرملة، الدامون، هشارون، هداريم، ومعتقالت النقب وعوفر ومجدو وغريها.

طالت االعتقاالت كل رشائح املجتمع الفلسطيني وشملت فئات عمرية مختلفة كام طالت النساء والفتيات 

وشملت مرىض ومعاقني، باإلضافة إىل القيادات السياسية ونواب املجلس الترشيعي الفلسطيني. وتركزت 

االعتقاالت خالل عام 2011  يف الضفة الغربية والقدس املحتلة، باستثناء 38 حالة اعتقال من قطاع غزة، 

بعضهم صيادون اعتقلوا يف عرض البحر أو مرىض أو مرافقون لهم اعتقلوا عىل معرب بيت حانون/ أيرز24.

وتعد مامرسات دولة االحتالل اإلرسائييل بحق األرسى الفلسطينيني، واملس بالظروف املعيشية لهم وحرمانهم 

من حقوقهم املكتسبة داخل املعتقالت، واتباع سياسة العقاب الجامعي بحقهم، ومحاوالت  املس بكرامتهم 

اإلنسانية وحقوقهم األساسية والدستورية املنصوص عليها يف القانون الدويل، انتهاكاً للمعايري الدولية ذات 

العالقة.

ثانيا: تجريد الفلسطينيني من الحق يف املواطنة 
 استمرت سلطات االحتالل اإلرسائييل خالل عام 2011، بالعمل بالقرارات والقوانني العنرصية التي تجرد 

فقد صادقت  واإلقامة،  املواطنة  من حق  القدس  مدينة  يف  واملواطنني  إرسائيل  يف  الفلسطينيني  املواطنني 

محكمة العدل العليا اإلرسائيلية عىل قانون املواطنة العنرصي الذي مينع الفلسطينيني من مواطني إرسائيل 

من مامرسة حقهم يف الحياة العائلية يف حال تزوجوا من سكان الضفة الغربية أو من مواطني الدول التي 

تعتربها إرسائيل من الدول العدو وهي )العراق، سوريا، لبنان، إيران(25. ووصفت مؤسسات حقوقية القانون 

بأنه »ال يوجد مثيل له يف أي دولة دميقراطية يف العامل«26، حيث مينع املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل من 

حقهم يف حياة عائلية بسبب قومية الزوج أو الزوجة، وكذلك التمييز بني مقدمي طلبات مل الشمل، وينص 

قانون املواطنة عىل منع الشمل للعائالت الفلسطينية داخل إرسائيل، وقد بُرِّر هذا القانون بأسباب ودواٍع 

التي كانت تصدر لها تصاريح إقامة  أمنية واهية، وقد أعقب ذلك أن أوقفت إرسائيل مل شمل العائالت 

مؤقتة فقط، وقالت جمعية حقوق املواطن يف إرسائيل “إن قانون املواطنة والدخول إىل إرسائيل هو عار 

عىل دولة إرسائيل وقرار املحكمة العليا بعدم إبطاله يرتك نقطة سوداء يف كتاب القوانني اإلرسائيلية”27.    

أما فيام يتعلق مبواطني القدس فقد صادق مجلس الوزراء اإلرسائييل بتاريخ 17/7/2011، عىل طلب وزير 

http://www. ،26/12/2011 ، 24- “فلسطني خلف القضبان- )3312(  حالة اعتقال ُسجلت خالل العام 2011 “، عبد النارص فروانة

   palestinebehindbars.org

http://www.adalah.org/PressReleases_full_arb.asp?ID=3225&category_id=151  -25

http://www.adalah.org/PressReleases_full_arb.asp?ID=3050&category_id=151  -26

http://www.acri.org.il/ar/?cat=72  -27
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يحظر مبوجبها  التي  واألنظمة  القوانني  اإلرسائيلية عىل متديد رسيان مفعول  العامة  واملخابرات  الداخلية 

جمع الشمل بني العائالت الفلسطينية من داخل الخط األخرض وبني فلسطينيني من الضفة الغربية والقدس 

إطار  يف  اإلرسائييل  القرار  ويأيت  واهية.  أمنية  وذرائع  تحت حجج  شهور،  ملدة ست  غزة  وقطاع  الرشقية 

سياسة االحتالل اإلرسائييل من أجل الرتحيل القرسي لسكان مدينة القدس وتفريغها من مواطنيها، ويأيت 

القرار استمرارا لتنفيذ القرار رقم )1813( الذي اتخذته الحكومة اإلرسائيلية يف أيار من عام 2002،  هذا 

بشأن »معالجة قضايا املقيمني غري القانونيني يف إرسائيل، وسياسة جمع شمل العائالت التي أحد أفرادها من 

أصل فلسطيني، أو من الضفة الغربية والقطاع«. وكام نص القرار عىل عدم رسيان إجراءات منح املواطنة أو 

اإلقامة الدامئة لرشكاء حياة الذين بحوزتهم مواطنة إرسائيلية أو إقامة دامئة عىل ذوي األصول الفلسطينية، 

وعىل سكان األرايض املحتلة الفلسطينيني، وأضحى هذا القرار بحكم القانون عىل أثر إقرار حكومة االحتالل 

يفتح  املذكورة  املحكمة  قرار  تطبيق  إن   .200328 عام  إرسائيل يف  إىل  والدخول  املواطنة  قانون  اإلرسائييل 

الطريق لتهجري )100.000( مواطن مقديس تقدموا بطلبات مل شمل ألرسهم منذ عام 1993، ما سيفاقم 

من سياسة فرض الحقائق عىل األرض متهيدا للعزل الكامل والشامل ملدينة القدس وإنكار حقوق املواطنني 

الفلسطينيني فيها29.

وترى الهيئة واملؤسسات الحقوقية أن هذا القانون يستهدف املواطنني املقدسيني وأطفالهم املولودين خارج 

املدينة ألنه مينع تسجيلهم، ما يعني أن القانون جمد العمل بسياسة جمع الشمل كلياً، ولهذا تبعات خطرية 

عىل املواطنني املقيمني يف مدينة القدس بصورة مؤقتة واملتقدمني بطلبات لجمع الشمل من حملة التصاريح 

السنوية املؤقتة ألنه مينع تسجيلهم لدى وزارة الداخلية اإلرسائيلية، وال ميكن النظر إىل قرار متديد تجميد 

مل الشمل مبعزل عن سياسة الطرد الصامت، أو كام تسميها بعض املؤسسات الحقوقية )الرتانسفري الهادئ( 

التي تجرد حق املواطنة من السكان الفلسطينيني يف القدس الرشقية، من قبل سلطات االحتالل اإلرسائييل 

والقامئة منذ احتاللها للمدينة يف عام 1967، بكل الوسائل، كام صعدت سلطات االحتالل من وترية سحب 

هويات املقدسيني وإلغاء حقهم يف اإلقامة يف املدينة، وارتفع عدد املقدسيني الفاقدين للهوية، حيث بلغ 

عدد فاقدي الهوية )72630( فاقدا لحق اإلقامة يف مدينة القدس تحت ذريعة مركز الحياة30، وأدى هدم 

)1495( منزال  يف مدينة القدس إىل ترشيد )7411(31 مواطنا من املدينة32. 

اإلرسائييل  االحتالل  قامت سلطات  املقدسيني، حيث  املواطنني  االحتالل عىل  قرارات  تطبيق  انعكس  وقد 

املصادرة منذ  البطاقات  بسحب )191( بطاقة هوية خالل عام )2010(، وخالل عام )2011( وصل عدد 

االحتالل اإلرسائييل يف عام 1967، إىل )14466( بطاقة هوية33، وقد بينت مؤسسات حقوق إنسان إرسائيلية 

ارتفاع نسبة سحب هويات املقدسيني إىل %600 يف السنوات األخرية، ما يعني مضاعفة اإلجراءات التعسفية 

http://home.al-maqdese.org/ar/1/9/1305/?tn=press_releases  -28

/http://www.jcser.org  -29

30-  اإلحصائيات املتوفرة منذ عام 1967-2010

31-  اإلحصائيات املتوفرة منذ عام 1967-2010

http://home.al-maqdese.org/ar/1/9/1305/?tn=press_releases  -32

http://www.jcser.org/ara/images/articles/year2010.pdf  -33
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اإلرسائيلية ضد مدينة القدس وحق املواطنني يف املواطنة واإلقامة34. وحسب القوانني اإلرسائيلية فإنه يحق 

سحب حقوق اإلقامة ملن ارتكب تهمة كبرية وانتهك بذلك قانون »الوالء لدولة إرسائيل«35. ويعد قانون 

الوالء مخالفة للقانون الدويل اإلنساين، حيث يحظر مطالبة املحتل مببايعة السلطة القامئة باالحتالل36. ويرى 

الدامئة (الهوية) من املواطنني  القانون أن السلطات اإلرسائيلية ال يحق لها سحب اإلقامة  كثري من خرباء 

املقدسيني وتجريدهم من حقوقهم، باعتبار القدس مدينة محتلة ويرسي عليها القانون الدويل اإلنساين37.

 وحسب مركز القدس للحقوق االقتصادية واالجتامعية فإن عدد الطلبات املقدمة للحصول عىل الجنسية 

والهوية واإلقامة خالل عام 2011، بلغ ما مجموعه )1208(، صودق عىل )9( منها، ورفض )51( طلبا، والباقي 

قيد املعالجة38. ويالحظ أن نسبة الحاصلني عىل الهوية واإلقامة ضئيلة جداً، وأن نسبة الحاالت املرفوضة 

تشكل )6( أضعاف املقبولة. وفيام يتعلق بتسجيل األوالد يف سجل وزارة الداخلية اإلرسائيلية، تشري معطيات 

الوزارة إىل أنها تلقت خالل عام 2011، ما مجموعه )3090( حالة، صودق عىل تسجيل )1639( منها، بينام ال 

تزال )1315( حالة قيد املعالجة، وجرى رفض )136( حالة. وحسب مركز القدس فإن انخفاضا كبريا حدث يف 

عدد مقدمي طلبات الحصول عىل الجنسية خالل عام 2011، مقارنة بالعامني املاضيني، إضافة إىل انخفاض 

حاد يف عدد الطلبات املصادق عليها39.

ويعد عدم تسجيل األطفال مخالفة للقانون الدويل اإلنساين، حيث تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة يف أكرث 

من مرة اإلشارة إىل رضورة تسجيل األطفال ومتييز شخصيتهم وتسجيل نسبهم.40 وكذلك تناولت االتفاقية 

رضورة متييز األطفال عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى.41وتناول الربوتوكول األول 

رضورة تسجيل األطفال يف حالة الجالء من أجل تسهيل عملية عودتهم إىل أوطانهم. ويالحظ أن عملية 

التسجيل لهؤالء األطفال هي عملية تسجيل كاملة42 للبيانات املتعلقة بالطفل وتكون شاملة لكافة جوانب 
شخصيته القانونية والجسدية.43

كام ركز القانون الدويل لحقوق اإلنسان عىل مل شمل األطفال وعائالتهم، حيث نصت اتفاقية حقوق الطفل 

عىل العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها األطفال ومنها عدم التمييز، واحرتام املصالح العليا لألطفال، 

http://www.btselem.org/arabic/jerusalem/revocation_of_residency -34

http://www.arabbab.com/?p=94387  -35

http://www.arabbab.com/?p=94387  -36

http://www.arabbab.com/?p=94387  -37

http://www.aljazeera.net/news/pages/4d56f71b-3740-4564-98cd-3ac0c902fa04  -38

http://www.jcser.org  -39

40- منطوق املادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة سالفة الذكر.

41- منطوق املادة 24 من اتفاقية جنيف الرابعة سالفة الذكر.
42-  تشمل عملية التسجيل: أ( لقب أو ألقاب الطفل. ب( اسم الطفل. ج( نوع الطفل. د( محل وتاريخ امليالد )أو السن التقريبية إذا كان تاريخ امليالد غري 
معروف(. هـ( اسم األب بالكامل. و( اسم األم، ولقبها قبل الزواج إن وجد. ز( اسم أقرب الناس للطفل. ح( جنسية الطفل. ط( لغة الطفل الوطنية، وأية 
لغات أخرى يتكلم بها الطفل. ي( عنوان عائلة الطفل. ك( أي رقم لهوية الطفل. ل( حالة الطفل الصحية. م( فصيلة دم الطفل. ن( املالمح املميزة للطفل. 
س( تاريخ ومكان العثور عىل الطفل. ع( تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد. ف( ديانة الطفل، إن وجدت. ص( العنوان الحايل للطفل يف الدولة املضيفة. 

ق( تاريخ ومكان ومالبسات الوفاة ومكان الدفن يف حالة الطفل قبل عودته.

43- منطوق الفقرة 3 من املادة 78 من الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 آب 1949، املتعلقة بحامية ضحايا املنازعات الدولية 

املسلحة.
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واملحافظة عىل الهوية، والحق يف االسم والجنسية حتى ال يصبح األطفال بدون جنسية stateless””، حيث 

نصت املادة )9( من االتفاقية عىل أن »تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه عىل كره منهام 

إال عندما تقرر السلطات املختصة رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية وفقاً للقوانني واإلجراءات املعمول بها، أن 

هذا الفصل رضوري لصون مصالح الطفل الفضىل”. وتعترب املادة )10( أهم مادة يف االتفاقية تتعلق بحقوق 

اإلقامة وجمع شمل العائلة، إذ تقيض هذه املادة بأنه عندما يتم فصل الطفل عن أحد أو كال والديه يجب 

أن تشتمل القوانني املحلية عىل نص أو نصوص، من شأنها تسهيل عملية طلب جمع شمل العائلة. مثل 

هذا الطلب يجب أن تتم معاملته بشكل إنساين وإيجايب ورسيع. كام يجب أن ال يؤدي تقديم مثل هذا 

الطلب إىل نتائج ضارة عىل مقدميه و/أو أفراد عائالتهم. وحتى تتم املوافقة عىل الطلب، يجب السامح 

للطفل باإلبقاء عىل اتصال دائم مع كال والديه. ومثل هذا االتصال قد يتم يف مكان إقامة الطفل أو مكان 

إقامة والديه.

 

وتشكل مامرسة االحتالل اإلرسائييل يف القدس مخالفة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان، حيث نصت املادة 

)13( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود 

كل دولة”. وكذلك العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادة )12( حيث نصت عىل أن 

“لكل فرد يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته”.

وأكدت استنتاجات بشأن جمع شمل العائالت44 »بأنه يرتبط هذا املبدأ ارتباطا مبارشا بحق وحدة األرسة، 

الذي يقيض بأن األرسة هي العنرص الطبيعي واألسايس للمجتمع، ولها بهذه الصفة الحق يف حامية الدولة 

واملجتمع بصفة عامة. وهو يرتبط كذلك بحق كل شخص يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة 

إليه، عيل النحو املنصوص عليه يف الصكوك الدولية. وبينام تنطبق هذه الحقوق وهذه املبادئ يف جميع 

حاالت تفرق العائالت، فإن الحاالت التي تتطلب جمع شمل العائالت متنوعة ويجدر إيجاد حلول لها يف 

إطار القانون الدويل املناسب ومتطلبات كل حالة«.

ثالثاً: االستيطان واعتداءات املستوطنني 
استمرت االنتهاكات اإلرسائيلية املتواصلة بحق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه، من خالل السياسات 

الحركة،  الجدار وتقييد حرية  االستيطاين وبناء  والتوسع  األرايض  املزيد من  االحتاللية ومصادرة  التوسعية 

وهذا ما يقوض حق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه، ما ساهم يف تفتيت املجتمع الفلسطيني اجتامعيا 

وجغرافيا واقتصاديا، وتهديد التواصل اإلقليمي للضفة والقطاع، فضال عن الجهود التي تبذلها دولة االحتالل 

لتغيري الرتكيبة السكانية يف مناطق األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية وتجزئة أراضيها.

   

تصاعدت وترية االستيطان وتوسيع املستوطنات خالل عام 2011 مبصادرة املزيد من األرايض الفلسطينية 

القدس  ومحيط  داخل  ويف  الغربية  الضفة  يف  االستيطانية  الوحدات  من  اآلالف  ببناء  قرارات  واستصدار 

44-  صدرت عن مائدة مستديرة نظمت برعاية املعهد الدويل للقانون اإلنساين- سان رميو خالل الفرتة من 6 إىل 10 أيلول/ سبتمرب 1988
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املحتلة، ترافق مع ذلك قيام قوات االحتالل واملستوطنني باالعتداء املتكرر عىل املواطنني الفلسطينيني.  

حيث   ،20% بنسبة   2011 عام  خالل  الغربية  الضفة  يف  املستوطنات  يف  االستيطاين  البناء  حجم   ازداد   

أقيمت داخل  بينها 650 وحدة  العام املايض  استيطانية  بناء 1850 وحدة  السالم اآلن  رصد مراقبو حركة 

مستوطنات معزولة خارج املسار الذي حددته الحكومة اإلرسائيلية لجدار الفصل، أي ما يشكل %35 من 

ويف  التشييد  وتحت  البناء  طور  كانت يف  استيطانية  وحدة   3500 التقرير  .ورصد  االستيطاين  البناء  حجم 

مراحل بناء مختلفة خالل عام 2011 أقيمت يف 142 مستوطنة وبؤرة استيطانية يف أرجاء الضفة الغربية45.

نصفها  من  أكرث  وخصص   ،60% حوايل  أقيمت  التي  االستيطانية  األبنية  من  الثابتة  األبنية  نسبة  وبلغت 

البناء  لتقرير السالم اآلن رقام قياسيا يف عدد عطاءات  للمستوطنني املتدينني. كام سجل عام 2011 وفقا 

االستيطاين حيث صدر 1577 عطاء للبناء يف مستوطنات الضفة الغربية، تضاف إىل 2057 عطاء داخل القدس 

البناء بالقدس املحتلة خالل عام 2011 غري مسبوق، مبا يف ذلك إقامة أحياء  املحتلة، واعترب إقرار خطط 

استيطانية جديدة. حيث حصلت 3690 وحدة استيطانية عىل الرتاخيص النهائية لتشييدها داخل القدس 

قامئة  نهايئ ووضعت عىل  بشكل  أقرت  التي  االستيطانية  الخطط  ومن ضمن  الرشقية”،  “القدس  املحتلة 

العطاءات مخطط إلقامة حي استيطاين جديد يف مستوطنة جبل أبو غنيم ويضم 933 وحدة استيطانية، 

ويف سابقة هي األوىل منذ إقامة مستوطنة جبل أبو غنيم أقرت إرسائيل إقامة مستوطنة جديدة يف القدس 

الرشقية باسم “غفعات همتوس” مخصصة للفصل بني القدس الرشقية ومدينة بيت لحم ومنع أية إمكانية 

للتسوية فيام يتعلق بقضية القدس املحتلة .كام سجل عام 2011 ارتفاعا كبريا يف عدد الوحدات االستيطانية 

التي أقيمت داخل ويف قلب األحياء الفلسطينية مبدينة القدس املحتلة حيث شهد عام 2011 بداية البناء 

يف 55 وحدة استيطانية جديدة46. 

استمر خالل عام 2011 البناء يف 115 مستوطنة بالضفة وتجريف األرايض يف 15 مستوطنة أخرى، متهيدا 
لتوسيعها، إضافة إىل إنشاء حوايل خمسني منشأة صناعية وحدائق عىل األرايض الفلسطينية. أما يف مدينة 
القدس املحتلة فرصد مصادرة وسلب 3158 دومناً، وقطع وخلع وحرق 1098 شجرة، وهدم 41 مسكناً كان 
يعيش فيها 282 مواطنا، منهم 177 طفال، وتهديد 134 مسكنا بالهدم، إضافة إىل هدم 56 منشأة وتهديد 

17 منشأة أخرى47. 

وعانت محافظة نابلس سلبا من التأثري البيئي للمستوطنات اإلرسائيلية، ومنها: تدفق املياه العادمة دون 
معالجة، وتلوث وإلحاق األذى والرضر باألرض الزراعية وتجريف تربتها، وحدوث املكاره الصحية بسبب 
العادمة  املياه  اخرتاق  إىل  باإلضافة  الكريهة.  والروائح  منها  املنبعثة  السامة  الغازات  تجميعها، عن طريق 
لألرض ووصولها إىل املياه الجوفية يف املنطقة وتلويثها. ومن املستوطنات التي تغرق األرايض الفلسطينية 
باملياه العادمة مستوطنة شعاري تكفا، ومستوطنة الون موريه، مستوطنة ايتامر، وكل من مستوطنة أرئيل 

45-  التقرير السنوي لحركة السالم اآلن اإلرسائيلية املتعلق مبتابعة حركة البناء االستيطاين نرشت ملخصه وكالة معا اإلخبارية عىل صفحتها االلكرتونية 
بتاريخ 10/1/2012.

46-  التقرير السنوي لحركة السالم اآلن اإلرسائيلية املتعلق مبتابعة حركة البناء االستيطاين نرشت ملخصه وكالة معا اإلخبارية عىل صفحتها االلكرتونية 
بتاريخ 10/1/2012. 

47-  التقرير السنوي الصادر عن مركز أبحاث األرايض لعام 2011.
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الديك،  وكفر  وحارس  ورسطه  وبرقني  سلفيت  أرايض  يف  العادمة  مياههام  تطرح  اللتني  الصناعية  وبركان 

وتشكل هذه املياه مكرهة صحية وتلوثًا بيئيًّا جراء تجميعها يف وادي املطوي. كام تنساب املياه العادمة يف 

وادي املطوي إىل املياه الجوفية، التي تغذي برئ املطوي مصدر مياه الرشب لبلدة سلفيت وبلدة مردة، وهذا 

التلوث جعل مياه هذه البرئ غري صالحة لالستعامل البرشي48. 

اعتداءات املستوطنني: تصاعدت خالل عام 2011 اعتداءات املستوطنني ضد املواطنني الفلسطينيني واألرض 
واملوارد الطبيعية يف القرى املحاذية للمستوطنات، ما ينتج عنه خسائر يف املمتلكات تتمثل يف االستيالء عىل 

األرايض بالقوة، وحرق أراٍض زراعية وممتلكات، ومهاجمة املزارعني ورعاة األغنام واالعتداء عليهم بالرضب. 

وتتواصل يوما بعد يوم اعتداءات املستوطنني يف مختلف مناطق الضفة ودون توقف أو تراجع يف حدتها. 

وهذا التصعيد من قبل املستوطنني وقوات االحتالل يأيت يف إطار سياسة الضغط عىل املواطنني الفلسطينيني 

بهدف إجبارهم عىل الرحيل واستكامل مخططات االستيالء عىل املزيد من األرايض وإقامة البؤر االستيطانية 

بهدف إفراغ األرض من سكانها.

وقد أظهرت معطيات أن اعتداءات املستوطنني ضد املواطنني الفلسطينيني املعروفة باسم “جباية الثمن” 

قياسياً خالل عام 2011. حيث وقع حوايل 601 اعتداء نّفذها مستوطنون ضد الفلسطينيني  سجلت رقامً 

وأمالكهم ومقدساتهم وضد قوات األمن اإلرسائيلية، مقابل 504 اعتداءات نّفذها املستوطنون يف عام 2010 

و433 اعتداء يف عام 2009. وينفذ املستوطنون يف إطار ما يسمونه “جباية الثمن” اعتداءات جسدية ضد 

الفلسطينيني، وإحراق مساجد وتخريب كروم زيتون وقطعها وحرقها وتكسري سيارات وبيوت وحرقها49.

 

بحق  اعتداءاتهم  من  األخرية  الفرتة  يف  اإلرسائيلية  يتسهار  مستوطنة  مستوطنو  نابلس صعد  محافظة  يف 

املواطن واألرض الفلسطينية. حيث أقدموا خالل الفرتة الواقعة ما بني 20 و23/4 عىل تقطيع 40 شجرة 

زيتون بعمر 50 عاماً يف قرية بورين، يف خطوة هدفها رضب قطاع زراعة الزيتون الذي تشتهر به القرية، 

حيث تعد شجرة الزيتون رمزاً لعروبة املنطقة وعنرصاً أساسياً  يف دعم صمود املزارعني والتشبث يف وطنهم. 

واستخدم املستوطنون املناشري، باإلضافة إىل استخدام األيدي يف تكسري األغصان إللحاق أكرب قدر مستطاع 

من األرضار بتلك األشجار.

 يشار إىل أن االعتداءات املتكررة من قبل املستوطنني أخذت الطابع اليومي، حيث يستهدف املستوطنون 

بها  ينشط  التي  الزراعية  املواسم  أكرث  من  الزيتون  موسم  ويعترب  الزيتون،  أشجار  اعتداءاتهم  معظم  يف 

املستوطنون يف اعتداءاتهم املتكررة فلم يسلم مزارع واحد يف قرية بورين من اعتداءات املستوطنني بشكل 

أو بآخر. 

املستوطنة،  يف  التوسعة  أعامل  املستوطنني  مع  بالتنسيق  اإلرسائييل  االحتالل  واصل  أخرى  جهة  من 

48-  تقرير حول األثر البيئي لالستيطان، غسان دغلس، دائرة االستيطان يف محافظة نابلس.

49-  معطيات نرشها الجيش اإلرسائييل. 
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حيث رشع منذ بداية شهر نيسان 2011 بإجراء سلسلة خطوات من أجل جلب عدد إضايف من املستوطنني 

إىل املستوطنة، وذلك عن طريق وضع عدد من الكرفانات املتنقلة عىل أرايض قرية بورين وقرية عصرية 

القبلية واملصادرة لصالح تلك املستعمرة، حيث تبعد الكرفانات مسافة 1 كم تقريباً عن مسطح البناء الحايل 

للمستعمرة بهدف توسيعها.

لشؤون  الدولة  وزارة  مقدسا، وسجلت  مكانا   88 عىل  باالعتداء   2011 عام  خالل  املستوطنون  قام  كام 

االستيطان خالل عام 2011 اعتداء املستوطنني عىل 124 تجمعا فلسطينيا، إضافة إىل 37 حالة دهس كان 

ضحاياها من الفلسطينيني. 

أكرث من 1000 فلسطيني خمسهم  بينهم طفالن وأصيب  فلسطينيني من  وقتل خالل عام 2011 خمسة 

أطفال عىل يد املستوطنني أو قوات االحتالل يف حوادث متصلة باملستوطنات50، كام ودمر ما يقرب من 

10.000 شجرة تعود للفلسطينيني معظمها زيتون عىل يد املستوطنني، ما أدى إىل تقويض للظروف املعيشية 

للمئات منهم51.

تجدر اإلشارة إىل أن جيش االحتالل وكعادته يوفر األمن والحامية للمستوطنني أثناء اعتداءاتهم املستمرة، 

بل إن رشطة االحتالل توفر الغطاء القانوين للمستوطنني ملواصلة أعامل التخريب والتدمري وبث الخراب يف 

املنطقة.

رابعاً: االعتداء عىل املقدسات الدينية وأماكن العبادة
تصاعدت وترية االنتهاكات اإلرسائيلية بحق املقدسات، واستمرت دولة االحتالل يف سياستها التعسفية بحق 

أماكن العبادة اإلسالمية، األمر الذي يعترب انتهاكا صارخا للحقوق الدينية للمواطنني. حيث بقيت املساجد 

طوال عام 2011 يف دائرة االستهداف “وبتشجيع رسمي وحامية من الجيش تم االعتداء عىل 23 مسجداً، من 

هدم وتهديد وحرق وتشويه«. ورصدت مؤسسة “التضامن” يف تقرير أعدته 23 انتهاكاً صارخا بحق املساجد 

يف األرايض الفلسطينية خالل 2011، تنوعت ما بني اقتحام للمساجد وتكسري ملوجوداتها، واعرتاض ملرتاديها 

العديد منها، وكتابة شعارات معادية لإلسالم واملسلمني  للنريان يف  للمصلني من داخلها، وإرضام  واعتقال 

والعرب عىل جدرانها، وتحويل بعضها إىل أماكن تراثية وآثار يهودية وغريها من االنتهاكات. كام شهد عام 

2011 حوايل 88 اعتداء بني حرق وكتابة شعارات واقتحامات لألماكن املقدسة.

 

عىل  اعتداء   160 من  أكرث  برصد  قامت  أنها   2011 عام  خالل  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  وكشفت 

ولحائط  القدس  ملدينة  التهويدية  الخطط  شملت  املسلمني.  ومقامات  ومقابر  العبادة  ودور  املقدسات 

50-  األثر اإلنساين للسياسات املتعلقة باملستوطنات اإلرسائيلية، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية- األرايض الفلسطينية املحتلة، كانون 

الثاين/ يناير 2012.

51-  عنف املستوطنني اإلرسائيليني يف الضفة الغربية، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية- األرايض الفلسطينية املحتلة، ترشين الثاين/ نوفمرب 
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الرباق وساحته وجرس باب املغاربة وألحجار ومعامل املدينة، وحرق املساجد، ومنع رفع األذان يف املسجد 

اإلبراهيمي الرشيف، وتجريف مقربة مأمن الله وحفر األنفاق واالقتحامات املتكررة لباحات املسجد األقىص 

مشاريع  لصالح  واملسيحي  اإلسالمي  الوقف  أمالك  ومصادرة  التوراتية  والحدائق  واملتاحف  الكنس  وبناء 

التوسع واالستيطان والتهويد52.

خامساً: أثر االنتهاكات اإلرسائيلية عىل قدرة السلطة الفلسطينية عىل حامية حقوق 

مواطنيها
استمرت دولة االحتالل خالل عام 2011 بالتأثري سلباً عىل قدرة السلطة الفلسطينية عىل ضامن الحقوق 

والحريات والخدمات األساسية بشكل غري منقوص ملواطنيها يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والتسيري 

السلس ألعامل مؤسساتها الرسمية. وأثرت االنتهاكات اإلرسائيلية من قتل املدنيني، واعتقال املواطنني، وهدم 

البيوت، وتجريف األرايض ومصادرتها، والحواجز، والحصار املفروض عىل قطاع غزة، عىل السلطة الوطنية 

من  ضاعفت  كام  األساسية،  املواد  ودعم  والبطالة  الفقر  مكافحة  يف  بدورها  قيامها  إمكانية  من  وحّدت 

األعباء امللقاة عىل عاتقها، حيث تزايدت أعداد املستحقني للمساعدة بسبب إجراءات االحتالل اإلرسائييل 

الضفة  الحكومة يف  والتهميش. كام وتضطلع  والبطالة  الفقر  لنسب  ارتفاع  ينتج عنها من  التعسفية، وما 

الغربية بدورها يف تقديم املساعدات لعائالت الشهداء والجرحى، واملترضرين من مامرسات االحتالل. 

1- اثر الحصار اإلرسائييل لقطاع غزة عىل حقوق املدنيني: 
غزة  قطاع  الحكومة يف  قيام  قدرة  قطاع غزة عىل  املفروضة عىل  اإلرسائيلية  واإلجراءات  الحصار  أثر  كام 
بالعديد من اإلجراءات إلعادة اإلعامر يف قطاع غزة، حيث ال تزال آالف املباين دون إعامر أو إعادة تأهيل، 

وما زالت بعض املدارس واألماكن الدينية والشوارع كام هي تبدو عليها آثار العدوان اإلرسائييل.  
وال تزال عملية إعادة إعامر القطاع متوقفة، رغم مرور 3 أعوام عىل العدوان الحريب الذي شنته القوات 
املحتلة اإلرسائيلية عىل القطاع بني )27 كانون األول/ ديسمرب 2008 و18 كانون الثاين/ يناير )2009  بسبب 
الحظر املفروض عىل دخول املواد األساسية إىل قطاع غزة، خاصة مواد البناء. حيث تستمر سلطات االحتالل 
يف حظر دخول مواد البناء لصالح القطاع الخاص، كام أن الكميات التي سمح بدخولها ال تلبي الحد األدىن 
من احتياجات القطاع. واعتربت كمية مواد البناء التي ُسمح بدخولها إىل قطاع غزة لصالح املنظامت الدولية 
البناء يف توقف  القطاع. ويتسبب حظر دخول مواد  إعامر  الالزمة إلعادة  بالكميات  قياساً  محدودة جداً 
النشاط العمراين يف قطاع غزة، وتحديداً قطاع اإلسكان. وتقدر حاجة القطاع بأكرث من 60 ألف وحدة سكنية 
للتغلب عىل النمو السكاين الطبيعي، وإليواء أصحاب البيوت التي دمرت خالل الحرب اإلرسائيلية يف نهاية 

عام 200853.

ويحرم الحصار املئات من مرىض القطاع من تلقي الخدمات الطبية الالزمة يف مستشفيات الضفة الغربية، 

مبا فيها مدينة القدس املحتلة و/أو املستشفيات اإلرسائيلية، جراء سياسة اإلغالق التي فرضتها السلطات 

اإلرسائيلية عىل قطاع غزة، وتويف ثالثة من املرىض بينهم طفل نظرا ملنعهم من املرور عرب حاجز ايريز. 

PNN، http://arabic.pnn.ps  52-  ترصيحات محمود الهباش وزير األوقاف والشؤون الدينية، 22/2/2012، شبكة فلسطني اإلخبارية

53-  تقرير حول اثر سياسة الحصار اإلرسائييل عىل املدنيني يف قطاع غزة بعد ثالثة أعوام من العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة، املركز الفلسطيني 

لحقوق اإلنسان يف غزة، 21/12/2011.
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وتعاين املؤسسة التعليمية يف القطاع نظرا لعدم قدرتها عىل بناء مدارس جديدة وترميم تلك املدارس التي 

ترضرت خالل العدوان، من ضمنها توقف مرشوع وكالة الغوث لبناء 100 مدرسة خالل 5-3 سنوات، للعام 

التصاميم  الالزمة إلقامتها وجاهزية   األرض  توفر  الرغم من  البناء، عىل  مواد  توفر  بسبب عدم  الخامس 

الكثافة الصفية يف  ارتفاع معدالت  بناء مدارس جديدة إىل  القدرة عىل  الالزمة لتلك املدارس. وأدى عدم 

بعض املدارس، ما يؤثر عىل قدرة الطلبة عىل الفهم، وهو ما اضطر بعض املدارس إىل العمل بدوام الفرتتني. 

كام يعمل الحصار من جهة أخرى عىل حرمان اآلالف من طلبة قطاع غزة من التعلم يف جامعات الضفة 

الغربية، يف التخصصات التي يفضلونها، والتي تعترب حيوية ورضورية لسكان القطاع. وساهم تردي األوضاع 

الفقر إىل %38 وازدياد  التي تعيش تحت خط  الفلسطينية  العائالت  بارتفاع نسبة  القطاع  االقتصادية يف 

معدالت البطالة الناجمة عن الشلل شبه التام لكافة القطاعات االقتصادية54.

 

أما فيام يتعلق بحركة سكان قطاع غزة، فام زالوا محرومني من حقهم يف حرية الحركة بشكل كبري جراء 

الخارجي والضفة  بالعامل  التي تصل قطاع غزة  املنافذ واملعابر  تنقالتهم عرب جميع  املفروضة عىل  القيود 

الغربية وإرسائيل. 

 

2 - أثر االنتهاكات اإلرسائيلية عىل االقتصاد الفلسطيني 
عرقلت السياسات اإلرسائيلية من مامرسة األعامل االستثامرية يف فلسطني وتطوير البيئة املالمئة لها، باإلضافة 

ترض  مبنتجات  الفلسطينية  األسواق  إغراق  عن  عدا  اإلنتاجية.  القطاعات  تنافسية  أمام  القيود  وضع  إىل 

أحيانا باملستهلك الفلسطيني، مع العمل عىل إبقاء االقتصاد الفلسطيني مشوها يفتقر إىل النمو املستدام 

يكون  أن  والحد من قدرته عىل  كامل  لالقتصاد اإلرسائييل بشكل  وتابعا  الخارجية  األسواق  واملنافسة مع 

سوقا منافسا ومنتجا، كام هدفت تلك السياسات إىل جعل السوق الفلسطيني سوقا مستهلكا للمنتجات 

والتصدير  االسترياد  يف  اإلرسائيلية  واملوانئ  املعابر  عىل  الفلسطيني  واالعتامد  التبعية  تلك  إن  اإلرسائيلية. 

ساهمت يف الحد من النشاط االقتصادي وعرقلته، باإلضافة إىل ما يؤدي له من ارتفاع يف سعر تكلفة البضائع 

واملنتجات من وإىل املناطق الفلسطينية.  

 

بني  ما  الزراعة  اقتصاديات  تكاملية  عرقلة  إىل  غزة  لقطاع  اإلرسائييل  االحتالل  حصار  استمرار  أدى  كام 

املحافظات الشاملية والجنوبية، كام ساهم استمرار إقامة جدار الضم والتوسع يف الضفة الغربية واستمرار 

اعتداءات املستوطنني عىل املزارعني يف الضفة الغربية واستمرار مصادرة األرايض الزراعية ألغراض استيطانية 

من قبل دولة االحتالل وانتهاجها لسياسة السيطرة عىل املوارد الطبيعية واملائية واملعابر واملراعي، يف إلحاق 

أرضار مبارشة بالقطاع الزراعي عموما.

 وشكل انتهاك دولة االحتالل التفاقيات نقل وتبادل اإلرساليات الربيدية املبارشة وسيطرة دولة االحتالل عىل 

الرتددات الفلسطينية وإدارتها، إعاقًة ملنح الرتددات الالزمة لرشكات االتصال واملشغلني الجدد للحيلولة دون 

إطالق خدمات الجيل الثالث لالتصاالت55.

54-  تقرير حول أثر سياسة الحصار اإلرسائييل عىل املدنيني يف قطاع غزة بعد ثالثة أعوام من العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة، املركز الفلسطيني 

لحقوق اإلنسان يف غزة، 21/12/2011.

55-   األمانة العامة ملجلس الوزراء، تقرير أداء الحكومة الفلسطينية الثالثة عرشة للنصف الثاين من عام 2011.
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3- أثر االنتهاكات اإلرسائيلية عىل الحق يف التعليم
ما زال انعدام التواصل ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة يؤثر بشكل كبري وسلبي عىل كافة نواحي العملية 

التعليمية يف األرايض الفلسطينية. كام تؤدي الحواجز العسكرية الثابتة عىل مداخل مدينة القدس املحتلة، 

باإلضافة إىل جدار الضم والتوسع، إىل إعاقة وصول الطلبة الفلسطينيني إىل مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية.

تعددت أشكال االنتهاكات اإلرسائيلية بحق العملية التعليمية واألرسة الرتبوية عىل مدار عام 2011، حيث 

كلفت تلك االعتداءات شهداء ومعتقلني وجرحى وأيام تعطيل واعتداءات وإخطارات هدم ووقف عمل 

االنتهاكات.   تلك  آثار  من  الحد  يف  الوزارة  وجهود  التعليمية  العملية  عىل  وأثرت  االنتهاكات  من  وغريها 

لقد فقدت األرسة التعليمية اثنني من طلبتها، باإلضافة إىل إصابة أكرث من41  منهم ومن معلميها بجروح 

مختلفة، باإلضافة إىل اعتقال 125 شخصاً منهم ثالثة معلمني وآذن و121 طالباً، واحتجاز 31 طالباً من قبل 

قوات االحتالل لعدة ساعات56.

الدوام  التجول إىل تعطيل  بها قوات االحتالل وفرضها نظام حظر  التي قامت  العسكرية  الحمالت  وأدت 

كلياً يف 11 مدرسة، وبلغ مجموع أيام التعطيل الكيل فيها 29 يوماً تعليمياً، ما أدى إىل حرمان 5040  طالباً 

وطالبة من الوصول إىل مدارسهم، و227 معلامً ومعلمة من الوصول إىل أماكن عملهم، باإلضافة إىل تعطل 

الدوام جزئياً يف 9 مدارس بسبب اإلغالقات والحواجز العسكرية التي تعيق وصول املعلمني واملعلامت إىل 

أماكن عملهم. كام أصيبت عرش مدارس بأرضار مادية جراء اقتحامها من قبل قوات االحتالل واملستوطنني. 

كام تعرضت 21 مدرسة إىل إطالق القنابل الصوتية واملسيلة للدموع تجاه ساحات املدارس، ما أدى إىل إثارة 
البلبلة وحاالت الهلع لدى الطلبة.57

وما زال قطاع الرتبية والتعليم يف قطاع غزة يعاين من آثار العدوان اإلرسائييل عىل البنية التحتية كام قوضت 

كافة الجهود واملحاوالت إلعادة إعامر وترميم ما لحق باملدارس والجامعات من دمار وأرضار وذلك نتيجة 

استمرار الحصار اإلرسائييل عىل القطاع ورفض سلطات االحتالل إدخال مواد البناء املطلوبة إلعادة التأهيل 

أو البناء.  كام أثر بناء  جدار الضم والتوسع عىل حق الفلسطينيني يف التعليم يف الضفة الغربية وخاصة يف 

املناطق داخل الجدار حيث يفصلهم الجدار عن مدارسهم كام هو الحال يف األغوار واملنطقة H2(( يف مدينة 

االحتالل  أن سلطات  املدن وجامعاتهم، كام  ما بني  الطلبة  تنقل  الحواجز اإلرسائيلية عىل  الخليل، وأثرت 

اإلرسائييل ما زالت ترفض منح ترصيح للطلبة من قطاع غزة للقدوم إىل الضفة الغربية من أجل الدراسة، 

وكذلك خروج الطلبة من الضفة الغربية وغزة إىل خارج الوطن الستكامل دراستهم.  

4 - انتهاكات الحق يف السفر والتنقل
األرايض  الواصل بني  الحدودي  الكرامة  املواطنني عرب معرب  االحتالل اإلرسائييل منع سفر  واصلت سلطات 

الفلسطينية واألردن، وهو املنفذ الوحيد لفلسطيني الضفة الغربية إىل العامل الخارجي. فقد أشار تقرير أعّده 

56-  تقرير صادر عن اإلدارة الرتبوية للمتابعة امليدانية  يف وزارة الرتبية والتعليم بتاريخ 17/1/2012.

57-  تقرير صادر عن اإلدارة الرتبوية للمتابعة امليدانية  يف وزارة الرتبية والتعليم بتاريخ 17/1/2012.
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املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، إىل أن إرسائيل قامت خالل عام 2011 مبنع أربعة آالف حالة من 

السفر بحق مواطني الضفة الغربية، خالل محاوالتهم اجتياز معرب الكرامة الحدودي الواقع تحت سيادتها، 

أي ما يعادل 83 حالة منع من السفر أسبوعياً.

وأشار التقرير إىل أنه يف ثلثي الحاالت قامت سلطات االحتالل اإلرسائييل بإخضاع الفلسطينيني ملامرسات 

القايس عىل يد ضباط من املخابرات،  الدقيق والعاري أحيانًا، والتحقيق  بالتفتيش  باملُِذلة، متثلت  تصنَّف 

إىل جانب إجبارهم عىل االنتظار لساعات طويلة يف ظروف صعبة. وأن منع السفر شمل املرىض والنساء 

وكبار السن، إىل جانب منع عدد من الصحافيني والنشطاء السياسيني والطلبة، ونواب من املجلس الترشيعي 

الفلسطيني، وموظفني يف وكاالت دولية وأممية، من السفر ودون إبداء أسباب وجيهة لهذا املنع، ودون 

االكرتاث للحاالت اإلنسانية املرتتبة عىل ذلك، ما يضعه يف إطار التعسف والتضييق غري املربر58.

إن مواصلة إرسائيل انتهاكها حق حرية التنقل والسفر للفلسطينيني، ينتج عنه وقوع  جملة من االنتهاكات 

الصارخة للعديد من املواثيق واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي يلتزم بها املجتمع الدويل، ووقعت 

عليها إرسائيل، ألّن تقييد حرية الحركة والتنقل والسفر يُفيض إىل انتهاك حقوق مدنية أساسية أخرى، 

كالحق يف الصحة، والتعليم، والعمل، والسفر، ومامرسة الشعائر الدينية، وهو انتهاك ملا نص عليه اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان بحق كل إنسان يف “املغادرة من وإىل أي بلد، مبا يف ذلك بلده بحرية، والعودة 

إليه متى شاء«

بابتزازهم  وذلك  بالسفر،  للراغبني  امللّحة  الحاجات  أصحاب  باستغالل  اإلرسائيلية  املخابرات  قامت  كام 

ومقايضة السامح لهم بالعبور مقابل التعاون األمني مع املخابرات اإلرسائيلية، أو دفعهم إىل التوقيع تحت 

الضغط واإلكراه عىل وثائق تسلب حقهم يف العودة إىل األرايض الفلسطينية مرة أخرى59.

5 - االنتهاكات اإلرسائيلية بحق الصحافيني الفلسطينيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان
استمرت سلطات االحتالل يف التعدي عىل الحريات الصحافية يف األرايض الفلسطينية املحتلة، حيث واصلت 

للمحاكمة  وتقدميهم  باالعتقال  وذلك  الصحافيني،  واستهداف  مالحقة   ،2011 عام  خالل  االحتالل  قوات 

واالعتداء عليهم بالرضب، أو منعهم من السفر، أو بإطالق الرصاص الحي واملعدين وإطالق القنابل املسيلة 

للدموع، ومنعهم من التغطية ضمن سياستها املمنهجة واملخططة والهادفة ملصادرة الحقيقة وتكميم األفواه 

وقمع حرية الرأي والتعبري، للتغطية عىل جرامئها اليومية بحق املواطنني ومنع إيصال الصورة إىل الرأي العام 

العاملي.

وسجل ارتكاب قوات االحتالل اإلرسائييل واملستوطنني لـ 100 انتهاك بحق الصحافيني، مقارنة بـ 139 انتهاكا 

أنها شّكلت خطراً  إال  العدد،  أقل من حيث  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  انتهاكات  أن  يف عام 2010. ورغم 

كبرياً عىل حياة العديد من الصحافيني أثناء قيامهم بعملهم الصحايف، حيث استهدفتهم بالرصاص وقنابل 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/320467  -58

http://www.alquds.com/news/article/view/id/320467  -59
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الغاز والصوت، وأصابت العديد منهم إصابات جدية وخطرية، وال يبلغ الصحافيون عن بعض االنتهاكات 

اإلرسائيلية كمنعهم من التغطية والسفر60.

لدى  والعاملني  الصحافيني  بحق  االحتالل  قوات  نفذتها  التي  االعتداءات  معظم  أن  للعيان  الظاهر  ومن 

وكاالت األنباء املحلية والعاملية، جاءت بشكل متعمد يف إطار سياسة احتاللية ممنهجة تهدف إىل فرض 

حالة من العزل عىل األرض الفلسطينية املحتلة، ومحاولة منها للتغطية عىل االنتهاكات ومامرسات االحتالل 

البشعة املرتكبة بحق الفلسطينيني. ومل يسلم الصحافيون من اعتداءات املستوطنني، كام صعدت سلطات 

األرايض  اإلنسان يف  املدافعني عن حقوق  التعسفية ضد  االحتالل اإلرسائييل خالل عام 2011 من أعاملها 

الفلسطينية كاالعتقال، واملنع من السفر، ومنع دخول األرايض الفلسطينية املحتلة.     

6- تهويد مدينة القدس
استمر تعرض مدينة القدس يف عام 2011 لسياسة التهويد اإلرسائيلية املكثفة بدءاً من تهويد املقدسات 

املسيحية واإلسالمية، وطرد وإبعاد سكانها األصليني. وقد خلقت سلطات االحتالل واقعاً سياسياً دميغرافياً 

جديداً عىل حساب الجغرافيا الفلسطينية، من خالل مصادرة األرايض وبناء املستعمرات، وإعالن املناطق 

الخرضاء، وسياسة هدم البيوت، ورفض منح تراخيص البناء، وبناء جدار الضم والتوسع الستخدامه كوسيلة 

للضغط يف أية مفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وقد استخدمت السلطات اإلرسائيلية العديد من القوانني 

العنرصية املخالفة لقواعد القانون الدويل بهدف االستيالء عىل األرض الفلسطينية التي تشكل املجال الحيوي 

للتطور العمراين الفلسطيني. 

الغائبني«،  أمالك  »حارس  والبناء«،  وقانون  »التنظيم  األرايض«،  وقوانني  »مصادرة  القوانني قانون  ومن 

وقانون »مركز الحياة«، واألرسلة بالعمل عىل أرسلة األقلية التي بقيت يف املدينة من الفلسطينيني، والتي 

ال تزيد نسبتها عن %22 من إجاميل عدد السكان. وتسعى إرسائيل لربط القطاعات الصحية والتعليمية 

الرضائب  وفرض  الهويات  مصادرة  سياسة  لديها. وكذلك  القامئة  بتلك  والخدماتية  والصناعية  والتجارية 

الباهظة ومن دون خدمات موازية، والتضييق عىل السكان العرب إلجبارهم عىل ترك املدينة. كام تستمر 

للدراسات  العربية  الرشق، والجمعية  الرشقية كبيت  القدس  الفلسطينية يف  املؤسسات  إرسائيل يف إغالق 

ونادي األسري.

وبخصوص قرارات البناء غري الرشعي يف املدينة أقرت سلطات االحتالل خالل شهر كانون األول وحده بناء 

املحتلة، و650 وحدة  القدس  العمود يف  رأس  زيتيم« يف حي  »معايل  استيطانية يف مستوطنة  14 وحدة 

استيطانية يف مستوطنة »بزغات زئيف«، كام نرشت وزارة اإلسكان اإلرسائيلية، عطاءات لبناء 1000 وحدة 

استيطانية جديدة منها 348 يف »بيتار عيليت« و500 يف »جبل أبو غنيم« و180 يف »جبعات زئيف« يف 

القدس املحتلة61.

7- هدم املنازل 

60-  انتهاكات الحريات اإلعالمية يف األرايض الفلسطينية املحتلة، التقرير السنوي 2011، املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية – مدى.

61-  تقرير “شعب تحت االحتالل” الصادر عن دائرة العالقات الدولية يف منظمة التحرير الفلسطينية يف رام الله بتاريخ 28/12/2011.  
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تم خالل عام 2011 رصد هدم مئتي مسكن ومنزل لفلسطينيني وتهديد أكرث من خمسامئة مسكن آخر، يف 

كافة محافظات الضفة الغربية مبا فيها القدس، إضافة إىل هدم ما يزيد عىل أربعامئة منشأة، وتهديد أكرث 

من ثالمثائة منشأة أخرى62.  كام بلغت مساحة األرايض املعتدى عليها حوايل 12 ألف دونم،  منها حوايل 

11 ألفا باملصادرة، والباقي تهديد باإلخالء القرسي، إضافة إىل تجريف وحرق وتخريب ما يزيد عن ألفي 

دونم أخرى63. 

وأصاب الرضر الكيل والجزيئ ما يزيد عىل عرشين ألف شجرة، %50 منها تم اقتالعها أو حرقها بالكامل، بينام 

تم سكب املياه العادمة )املجاري( عىل األرايض املشجرة التي تتلف الشجر والزرع والرتبة. 

62-  التقرير السنوي الصادر عن مركز أبحاث األرايض لعام 2011.

63-  التقرير السنوي الصادر عن مركز أبحاث األرايض لعام 2011.
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التوصيات

التي كان لها انعكاسات  الفلسطينية،  بعد استعراض أثر االنتهاكات اإلرسائيلية عىل أداء السلطة الوطنية 

سلبيه عىل الحد من قدرتها بحامية حقوق اإلنسان يف مناطقها، فإن الهيئة تويص بالتايل: 

دولة . 1 حكومة  عىل  املتواصل  الضغط  ملامرسة  الدويل  املجتمع  بدعوة  الفلسطينية  السلطة  مطالبة 
االحتالل للقيام بتحمل مسؤولياتها مبوجب القانون الدويل ووقف االستيطان وكافة املظاهر االستيطانية 
يف األرايض الفلسطينية املحتلة يف عام 1967 يف الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعد االستيطان جرمية 

حرب وفقا لتلك القواعد. 

مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بدعوة املجتمع الدويل للعمل الجاد عىل إنهاء االحتالل اإلرسائييل . 2
رئيساً النتهاك حقوق اإلنسان فيام يتم من جرائم حرب،  الفلسطينية املحتلة، باعتباره سبباً  لألرايض 
وعقوبات جامعية ممنهجة يف قطاع غزة، وسائر األرايض الفلسطينية املحتلة، ويقف عائقاً أمام حق 
الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته ويف تقرير مصريه الذي كفلته األعراف واملواثيق الدولية لحقوق 
اإلنسان كافة. ووقف عدوانها واجتياحاتها املتكررة لتلك األرايض، ورفع الحصار الخانق املفروض عىل 

األرايض الفلسطينية خاصة قطاع غزة.

الجمعية . 3 قرارات  متابعة  أجل  من  الجهات  كافة  مع  بالتنسيق  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مطالبة 
العامة، ومجلس األمن، وهيئات األمم املتحدة؛ ومنها قرارات الجمعية العامة رقم 2535 و3236 و3375 
التي  أكدت عىل رضورة مامرسة الشعب الفلسطيني لحق تقرير املصري بالشكل الفعيل استنادا إىل 

أسس قانونية وعوامل موضوعية يتمتع بها.

مطالبه املجتمع الدويل بالضغط عىل دولة االحتالل بالكف عن توفري قواته للحامية والغطاء للمستوطنني . 4
املزيد من  اقرتاف  الفلسطينيني وممتلكاتهم، ما يشجعهم عىل  املدنيني  اعتداءاتهم عىل  والتسرت عىل 

االعتداءات. 

تجاه ضامن حق . 5 بهم  املنوط  بالدور  لالضطالع  الدولية  الحقوقية  واملؤسسات  الدويل  املجتمع  دعوة 
الفلسطينيني يف السفر والتنقل من وإىل األرايض الفلسطينية املحتلة، واملساءلة القانونية حول انتهاك 
دولة االحتالل لهذا الحق، والضغط عىل السلطات اإلرسائيلية، لتنفيذ التزاماتها مبوجب القانون الدويل 
والقانون الدويل اإلنساين وتسهيل حركة املواطنني الفلسطينيني القابعني تحت سيطرتها، ووقف سياسة 

العزل التي متارس بحقهم.

أن تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية إىل تفعيل آليات التدخل الفوري من قبل هيئة األمم املتحدة . 6
الرشعية  قرارات  إىل  الدولية واالنصياع  االتفاقيات  باحرتام  ومنظامتها، والضغط عىل إرسائيل إللزامها 
الدولية، وحث األطراف السامية املتعاقدة عىل اتفاقية جنيف الرابعة، عىل تطبيق قرار الجمعية العامة 
رقم )A/RES/ES-10/15( املؤرخ يف 20/7/2004 املتعلق بفتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار 

الضم والتوسع.
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للضغط عىل حكومة . 7 والجاد  الفوري  التحرك  إىل  الدويل  املجتمع  بدعوة  الفلسطينية  السلطة  مطالبة 
االحتالل لوقف مامرساتها القمعية املمنهجة بحق األرسى من قبل إدارات سجونها وأجهزتها األمنية تجاه 
األرسى الفلسطينيني، وتدهور ظروفهم املعيشية واإلنسانية داخل املعتقالت اإلرسائيلية. والضغط عىل 
حكومة االحتالل بهدف تحسني الرشوط االعتقالية لألرسى الفلسطينيني، والدعوة لتشكيل لجان تحقيق 
دولية للوقوف عىل حقيقة تلك االنتهاكات والجرائم التي يتواصل ارتكابها بحق األرسى الفلسطينيني 

والعرب داخل السجون واملعتقالت اإلرسائيلية.

الرابعة . 8 أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بدعوة األطراف السامية املتعاقدة عىل اتفاقية جنيف 
وأن  االتفاقية  تحرتم  أن  مبوجبها  تتعهد  التي  االتفاقية،  من  األوىل  املادة  يف  الواردة  بالتزاماتها  للوفاء 
تكفل احرتامها يف جميع األحوال، كذلك الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة يف املادة )146( من االتفاقية 

مبالحقة املتهمني باقرتاف مخالفات جسيمة لالتفاقية.

دعوة املجتمع الدويل واملؤسسات الصحافية الدولية إىل محاسبة إرسائيل عىل اخرتاقها املتكرر للامدة . 9
لضامن مامرسة  الدويل  املستوى  الجهود عىل  كافة  وبذل  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من   )19(
الفلسطينيني وممتلكاتهم بشكل عام،  الضغط عىل الحكومة اإلرسائيلية لوقف جرامئها بحق املدنيني 
وجرامئها بحق الصحافيني عىل نحو خاص، ووضع حد ملعاناتهم وتعرضهم لالعتداءات املستمرة من قبل 

قوات االحتالل اإلرسائييل ومستوطنيه يف األرايض الفلسطينية املحتلة. 

لعام 1949 عىل . 10 الرابعة  اتفاقية جنيف  لتطبيق  بالضغط عىل دولة االحتالل  الدويل  املجتمع  مطالبة 
األرض الفلسطينية املحتلة، ووقف االعتقال اإلداري التعسفي املخالف ألحكام القانون الدويل لحقوق 

اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين  بحق املعتقلني الفلسطينيني. 
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الباب الثاني

وضع حقوق اإلنسان والحريات العامة في

مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

خالل عام 2011
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الفصل األول
 الحق يف الحياة والسالمة الجسدية

كفلت املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان الحق يف الحياة والسالمة الجسدية، كام وضعت العديد من القوانني 

واألحكام القانونية الوطنية لحامية هذه الحقوق. فقد نّصت املادة )3( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

عىل أنه: “لكل فرد حق يف الحياة والحرية وىف األمان عىل شخصه”، ونصت املادة )6( من العهد الدويل 

للحقوق املدنية والسياسية عىل أن “1. الحق يف الحياة حق مالزم لكل إنسان، وعىل القانون أن يحمي هذا 

ز التذرع به لتأخري  الحق، وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً... 6. ليس يف هذه املادة أي حكم يجوِّ

عقوبة اإلعدام أو منعها أو إلغائها من قبل أية دولة طرف يف هذا العهد”. 

ونصت املادة 5 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه: »ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة 

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة«، ونصت املادة 7 من العهد الدويل للحقوق املدنية 

أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  للمعاملة  للتعذيب وال  أحد  أنه: »ال يجوز إخضاع  والسياسية عىل 

الحاطة بالكرامة. وعىل وجه الخصوص، ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عىل أحد دون رضاه الحر«. 

»1- حقوق  أن:  لعام 2003 عىل  األسايس  القانون  )10( من  املادة  فقد نصت  الوطني،  املستوى  أما عىل 

اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحرتام، 2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء عىل 

االنضامم إىل اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان«. ونّصت املادة )13( من 

القانون األسايس لعام 2003 عىل أنه: »1- ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل املتهمون وسائر 

املحرومني من حرياتهم معاملة الئقة، 2- يقع باطالً كل قول أو اعرتاف صدر باملخالفة ألحكام الفقرة األوىل 

من هذه املادة«. وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد كرّست االتجاه الدويل يف تحريم التعذيب وإساءة 

املعاملة يف املادة )37( من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل لعام 1998 التي نصت عىل أنه: »1- مينع تعذيب 

النزيل أو استعامل الشدة معه. 2- مينع مخاطبة النزيل ببذاءة أو بألقاب محقرة«.

وقد رصدت الهيئة يف عام 2011، وفاة 147 شخصا يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية يف ظروف غري 

طبيعية. وقد توزعت هذه الوفيات من حيث النطاق الجغرايف لها عىل 91 حالة يف قطاع غزة )30 حالة منها 

وفيات يف األنفاق(، و56 حالة وفاة يف الضفة الغربية. وكان من بني هذا العدد اإلجاميل )باستثناء الوفيات يف 

األنفاق( 36 طفالً )16 طفال يف الضفة الغربية، و20 طفال يف قطاع غزة(، و22 من النساء )9 نساء يف الضفة 
الغربية و13 يف قطاع غزة(.64

إذ شهد هذا العام ارتفاعا يف عدد الوفيات غري الطبيعية التي سجلتها الهيئة باملقارنة مع العدد املسجل يف 

عام 2010 )126 حالة وفاة(، وذلك بعد أن انخفض عدد الحاالت املسجلة يف عام 2010 عن العامني 2009 

)236 وفاة( و2008 )191 وفاة(. كام ارتفعت نسبة األطفال الذين توفوا يف ظروف غري طبيعية يف هذا العام 

64-  ملزيد من التفصيل عن حاالت الوفيات تلك، وتوزيعها الجغرايف، والخلفية الظاهرة وراءها، وعدد األطفال والنساء فيها راجع: امللحقني رقم 1 و2.
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)%31 من 117 حالة وفاة إذا ما استثنيت وفيات األنفاق( عن نسبتهم يف عام 2010 التي مل تتجاوز الـ 17% 

من عدد الوفيات. كام ارتفعت نسبة النساء اللوايت توفني يف ظروف غري طبيعية يف عام 2011 )%19( عن 

النسبة املسجلة يف عام 2010 التي مل تتجاوز الـ 12%.

كذلك نظرت املحاكم املدنية يف الضفة الغربية عام 2011 يف )740( قضية متعلقة بجرائم قتل،65 235 منها 

وردت يف عام 2011، وفصلت يف 239 قضية منها. هذا باإلضافة إىل نظرها يف )9089( قضية تتضمن أفعاال 

ماسة بالسالمة الجسدية لإلنسان يف عام 2011، )5979( قضية منها وردت يف عام 2011، و)3110( قضية 

مدورة من أعوام سابقة، ومتكنت خالل هذا العام من الفصل يف 6135 قضية من العدد اإلجاميل للقضايا 

الواردة واملدورة.66 ويف قطاع غزة، قضت املحاكم بأنواعها املختلفة يف27 قضية عىل متهمني بجرائم قتل، 
إضافة إىل )95( قضية يجري فيها محاكمة متهمني بالقتل أمام املحاكم.67

1. واقع الحق يف الحياة.
فيام ييل عرض لخلفيات حاالت الوفيات يف ظروف غري طبيعية التي سجلتها الهيئة، مبا فيها الوفيات يف 

أماكن االحتجاز التابعة للسلطات الرسمية والوفيات الناجمة عن تنفيذ أحكام إعدام صادرة عن القضاء يف 

قطاع غزة.

أ. خلفيات حاالت الوفيات يف ظروف غري طبيعية68 التي سجلتها الهيئة.
ففي الضفة الغربية وقع يف هذا العام 57 حالة وفاة يف ظروف غري طبيعية، وقد توزعت الخلفيات األولية 

لهذه الوفيات عىل 13 تصنيفا69 بحسب ما صنفتهم الهيئة لهذا العام، وبزيادة ثالثة تصنيفات عن تصنيفات 

عام 201070. 

فقد وقعت 16 حالة وفاة عىل خلفية الشجارات والنزاعات العائلية. يف حني تويف يف عام 2010 عىل ذات 

الخلفية 20 شخصا، األمر الذي يشري إىل استمرار وقوع حاالت وفاة عىل خلفية الشجارات والثأر واألمور 

العائلية األخرى. 

65-  قضايا القتل تشمل قضايا القتل العمد، والقتل الخطأ، والتدخل واالشرتاك والتحريض عىل القتل. كام أن القضية الواحدة أعاله قد تشتمل عىل أكرث 

من شخص.

66-  انظر رد اإلدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات يف السلطة القضائية الوارد للهيئة بتاريخ 19/1/2012.

67-  كتاب رئيس املجلس األعىل للقضاء/ رئيس املحكمة العليا املستشار عبد الرؤوف عمر الحلبي رقم 33 بتاريخ 5/2/2012 ردا عىل كتاب الهيئة حول 

قضايا جرائم القتل املرسل بتاريخ 22/12/2011

68-  يكون املوت انتهاكا لحقوق اإلنسان يف حالة: 

• -إذا كانت الحكومة مسؤولة بشكل مبارش عن القتل أو بأمر منها أو مبشاركتها أو مبوافقتها أو بعدم تحركها ملنع القتل أو إيقافه.	

• -إذا كان القتل عمدا وليس عن طريق الخطأ أو يف حالة وقوع حادثة ما.	

• -إذا كان القتل غري رشعي )ينتهك القوانني الدولية واملحلية(. 	

• مثال آخر عىل انتهاك حقوق اإلنسان هو قتل أحد األشخاص من قبل آخرين فيام مل تفعل الحكومة أي يشء ملنع حالة القتل، أو يف  حالة 	

فشلها يف إجراء التحريات أو عدم متابعة أو محاكمة املسؤولني.

69-  التصنيفات املعتمدة لدى الهيئة هي: شجارات/ خالفات عائلية أو مالية، إساءة استعامل السالح من املكلفني بإنفاذ القانون، وإساءة استعامل السالح 

من املواطنني، وظروف غامضة، والقتل عىل ما يسمى “رشف العائلة”، والتعاون مع العدو/ أمنية، واقتتال داخيل، وتنفيذا لحكم إعدام، ووفيات أنفاق، 

ووفيات إهامل وعدم اتباع إجراءات السالمة العامة، ووفيات السجون، ووفيات يف أعقاب معالجة طبية، ووفيات أجسام مشبوهة.

70-  أضيفت ثالثة تصنيفات جديدة هذا العام وهي: وفيات أجسام مشبوهة/ انفجارات، ووفيات يف أعقاب معالجة طبية خاطئة، ووفيات بسبب االنتحار.
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وخلت قامئة الوفيات التي سجلتها الهيئة لهذا العام من أية حاالت وفاة نتيجة إساءة استخدام السالح من 

املكلفني بإنفاذ القانون، باملقارنة مع حالة واحدة فقط يف عام 2010. يف حني ارتفع عدد الوفيات عىل خلفية 

إساءة استعامل السالح من قبل املواطنني يف هذا العام إىل 10 حاالت، باملقارنة مع 9 حاالت عىل الخلفية 

ذاتها يف عام 2010.

وارتفع عدد الوفيات التي مل يتضح سببها وظلت غامضة يف هذا العام إىل 15 حالة، باملقارنة مع 14 يف عام 

2010، األمر الذي يستدعي من الجهات الرسمية املسؤولة عن التحقيق يف هذه الحاالت أن تبذل جهودا 

أفضل يف التحقيق فيها وبيان سبب هذه الوفيات. أما بالنسبة للقتل عىل خلفية ما يسمى »رشف العائلة«، 

فقد سجلت الهيئة وقوع حالتي وفاة عىل هذه الخلفية يف هذا العام مقابل حالة واحدة فقط يف عام 2010. 

ومل يزد عدد الوفيات الذي سجلته الهيئة عىل خلفية اإلهامل وعدم اتباع إجراءات السالمة العامة يف هذا 

العام عن العدد الذي سجلته عىل ذات الخلفية يف عام 2010، حيث سجلت الهيئة وقوع 12 حالة وفاة 

عىل هذه الخلفية يف عام 2011. علام بأن عددا من الوفيات عىل هذه الخلفية يفرض عىل الجهات الرسمية 

تشديد الرقابة والتفتيش وبالتايل تحملها قسطا من املسؤولية.71 فقد تويف 6 أشخاص يف مواقع العمل مقارنة 

بـ8 مواطنني يف عام 2010، ومواطن واحد غرقا نتيجة عدم وجود وسائل أمان كافية يف املسبح، وآخر نتيجة 

سقوطه من علو بجانب الشارع العام، مل تقم البلدية بوضع تحذيرات بشأنه، وقد وجهت النيابة العامة 

للبلدية تهمة اإلهامل.

ويف إطار التصنيفات التي استحدثتها الهيئة لهذا العام بشأن حاالت الوفيات التي مل تقع يف ظروف طبيعية، 

ُسجلت هذا العام خمس وفيات وقعت، جميعها إلناث، يف أعقاب معالجة طبية، كام سجلت الهيئة وقوع 

ثالث وفيات انتحارا.

أما يف قطاع غزة، فقد ارتفع عدد الوفيات التي وقعت يف ظروف غري طبيعية، وسجلتها الهيئة، يف هذا العام 

إىل 91 حالة وفاة، مبا فيها 30 حالة وفاة يف األنفاق، وذلك باملقارنة مع 76 حالة وفاة يف عام 2010. 

العدد الذي سجلته  العام بشكل واضح عن  العائلية يف هذا  الوفيات عىل خلفية الشجارات  وارتفع عدد 

تتجاوز  الخلفية يف عام 2011، يف حني مل  الهيئة يف عام 2010، حيث وقعت )16( حالة وفاة عىل هذه 

الوفيات عىل الخلفية ذاتها الـ11 يف العام املايض.

وظل عدد الوفيات التي وقعت عىل خلفية إساءة استخدام السالح بني املواطنني يف هذا العام كبريا، حيث 

ارتفع عدد الوفيات عىل هذه الخلفية هذا العام إىل )9( أشخاص، بينام مل يتجاوز الـ 8 يف عام 2010.  

71-  يقصد بالوفيات عىل خلفية اإلهامل وعدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة الوفيات التي تقع نتيجة عدم توفر وسائل األمان يف األماكن العامة أو يف 

أماكن العمل التي تفرض عىل السلطات الرسمية واجب التأكد من توفر هذه الوسائل. ومن األمثلة الواضحة عىل ذلك، رضورة توفر منقذ يف كل مسبح 

طيلة الوقت الذي يتواجد فيه أشخاص يف املسبح، كام أن وجود منقذ يف كل مسبح هو من الرشوط العامة الالزمة لرتخيص أي مسبح. 
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وقد الحظت الهيئة وجود تحسن محرز يف مجال انخفاض عدد حاالت الوفيات إلناث يف ظروف غامضة، 

حيث مل تُسجل يف هذا العام أية حالة وفاة غامضة ألنثى باملقارنة مع عام 2010، إال أن عدد الوفيات عىل 

خلفية ما يسمى رشف العائلة زاد يف عام 2011 عن العام الذي سبقه، حيث سجلت  حالتان عىل هذه 

الخلفية، وسجلت كذلك وفاة 5 إناث نتيجة سوء استخدام السالح بني املواطنني.

كام انخفض عدد الوفيات التي ظلت يف ظروف غامضة يف هذا العام إىل 8 حاالت، باملقارنة مع 13 حالة 

الوفيات  تتم بشأن  التي  املتابعة والتحقيق  وقعت يف عام 2010، يف إشارة إىل تحسن ملحوظ يف عملية 

التي تقع يف ظروف غري طبيعية، حيث شكلت الوفيات من هذه الفئة لهذا العام ما نسبته %9 من العدد 

اإلجاميل للوفيات غري الطبيعية التي وقعت يف قطاع غزة، يف حني تجاوزت نسبتها الـ )%17( من العدد 

اإلجاميل للوفيات يف عام 2010. 

ورغم أن عدد الوفيات التي وقعت عىل خلفية اإلهامل وعدم مراعاة إجراءات السالمة العامة يف هذا العام 

)6 أشخاص( مل تتجاوز العدد الذي سجل عىل الخلفية ذاتها يف عام 2010، إال أن نسبتهم من العدد اإلجاميل 

للوفيات يف ظروف غري طبيعية قد انخفض من %8 إىل %7 من العدد اإلجاميل لعدد الوفيات يف ظروف 

غري طبيعية. 

كام ظل عدد الوفيات التي تقع يف األنفاق الواصلة بني قطاع غزة وجمهورية مرص العربية مرتفعا، ومل يؤثر 

عليها تحسن الوضع السيايس والحديث عن »مصالحة«، حيث سجلت الهيئة يف عام 2011 وفاة 30 شخصا 

أثناء أو بسبب عملهم يف األنفاق، باملقارنة مع 33 حالة وفاة يف عام 2010 عىل الخلفية ذاتها. 

ب. الوفيات داخل مراكز االحتجاز يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 
سجلت الهيئة هذا العام )5( حاالت وفاة داخل السجون وأماكن االحتجاز التابعة للمكلفني بإنفاذ القانون، 

عاما( من   51( العيلة  املواطن سعيد محمود  تويف  فبتاريخ 24/9/2011،  ووقعت جميعها يف قطاع غزة. 

مدينة غزة، حيث أفادت وزارة الداخلية يف قطاع غزة أن املواطن العيلة كان يعاين من فشل كلوي، وقد 

فارق الحياة بسبب مرضه. وبتاريخ 25/6/2011، تويف املواطن إبراهيم أكرم األعرج )45 عاما( من مدينة 

الوسطى، وبعد الكشف واملعاينة عىل  باملحافظة  غزة، حيث كان موقوفا لدى رشطة مكافحة املخدرات 

الجثة من قبل النيابة العامة تبني أن هناك »عالمات وآثار تعذيب«، وقد ُشّكلت لجنة خاصة للتحقيق يف 

هذه الواقعة، غري أن الهيئة مل تبلغ بنتيجة هذه التحقيقات.72 وبتاريخ 11/6/2011، تويف املواطن حسن 

الداخيل عىل خلفية  البلح، وكان قد اعتقل لدى جهاز األمن  الحميدي )24 عاما( من مدينة دير  محمد 

تتعلق باملخدرات بتاريخ 3/6/2011، وكانت الهيئة قد طالبت بالتحقيق يف هذه الحادثة73 غري أنها مل تبلغ 

بأية إجراءات أو تحقيقات اتخذت بهذا الشأن. وبتاريخ 19/4/2011، تويف املواطن عادل صالح رزق )52 

عاما( من مدينة جباليا، حيث كان قد اعتقل من جهاز األمن الداخيل بتاريخ 14/4/2011، وطالبت الهيئة 

بالتحقيق يف هذه الحالة غري أنه مل يردها ما يشري إىل إجراء أية تحقيقات يف املوضوع. وبتاريخ 11/1/2011، 

72-  انظر توضيح النيابة العامة للهيئة حول وفاة املواطن إبراهيم األعرج بتاريخ 21/7/2011.

73-  انظر بيان الهيئة بتاريخ 11/6/2011.
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تويف املواطن أرشف عمر حسان )23 عاما( من مدينة غزة، أثناء نقله من السجن إىل املستشفى بعد أن 

ساءت حالته الصحية، وقد أفاد النائب العام يف قطاع غزة للهيئة بأن املواطن املذكور »تعرض لنوبة قلبية 

حادة داخل سجن غزة املركزي عىل أثرها فارق الحياة، وتبني من واقع التحقيقات التي أجريت أن املرحوم 

كان قد خضع لعملية جراحية )قلب مفتوح( تتمثل يف زراعة صامم صناعي بالقلب قبل حوايل 15 سنة«74. 

وذلك باملقارنة مع وفاة شخص واحد فقط عىل الخلفية ذاتها يف عام 2010. 

2. الحق يف السالمة الجسدية.
تعد كل أشكال سوء املعاملة والتعذيب أعامالً محظورة يجب تحرميها، والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها 

ومعاقبتهم، باعتبارها أعامالً مجرمة، وال تسقط بالتقادم، وميكن مالحقة مرتكبيها حتى بعد تركهم 

لوظائفهم الرسمية.  

 )503( بواقع  (214( شكوى  الغربية وقطاع غزة  الضفة  الهيئة يف كل من  تلقت  عام 2011،  بداية  ومنذ 

انتهاكاً تضمنت ادعاءات ماسة بالسالمة الجسدية، وقد توزعت هذه الشكاوى عىل الضفة الغربية بواقع 

)112( شكوى يف الضفة الغربية مقابل )102( شكوى يف قطاع غزة، وقد احتوت هذه الشكاوى عىل عدد 

من االنتهاكات جاءت كالتايل: )214( إدعاء بالتعذيب، و)85( ادعاء بالتعرض للمعاملة القاسية والالإنسانية 
أثناء التوقيف، و)204( ادعاءات باالعتداء الجسدي أو املعنوي.75

وتوزعت الشكاوى املتضمنة الدعاءات ماسة بالحق يف السالمة الجسدية من حيث الجهة املقدمة ضدها 

الشكوى يف الضفة الغربية إىل )52( شكوى عىل جهاز الرشطة، و)25( شكوى عىل جهاز املخابرات العامة، 

و)33( شكوى عىل جهاز األمن الوقايئ، وشكويان عىل جهاز االستخبارات العسكرية. هذا باإلضافة إىل )102( 

شكوى يف قطاع غزة، )27( منها عىل جهاز األمن الداخيل و)75( عىل جهاز الرشطة.

وما يلفت االنتباه بشأن عدد كبري من تلك الشكاوى هو أنها تتضمن ادعاءات باملس بالسالمة الجسدية 

مورست بحق املشتكني أو ذويهم أثناء التحقيق معهم، وهذا بشأن الشكاوى املقدمة عىل كافة األجهزة 

لدى  الجرائم  يف  بالتحقيق  يقومون  الذين  األفراد  مستوى  حول  كثرية  تساؤالت  يثري  األمر  وهذا  األمنية. 

كافة أجهزة السلطة الوطنية، وحجم التأهيل الذي حصلوا عليه يف مجال التحقيق، واألدوات املستخدمة 

يف التحقيق، األمر الذي يدفع من يحقق يف الجرائم إىل استخدام وسائل تحقيق غري قانونية، ومتس بحق 

اإلنسان يف سالمة جسده. 

أما بخصوص الردود الواردة للهيئة من األجهزة األمنية بعامة والنيابة العامة أو العسكرية بخصوص الشكاوى 

املتعلقة بالحق يف السالمة الجسدية، يف قطاع غزة والضفة الغربية فقد كانت عىل النحو التايل: 

74-  انظر توضيح النائب العام للهيئة حول شكوى عائلة املتوىف أرشف عمر حسان بتاريخ 8/8/2011.

75-  األعداد الواردة أعاله تستند إىل األعداد املذكورة يف قاعدة البيانات االلكرتونية للهيئة لعام 2011، كام أن عدد تلك االنتهاكات ال ميثل بالرضورة عدد 

الشكاوى املقدمة بشأن االنتهاكات املاسة بالحق يف السالمة الجسدية، فقد تحتوي الشكوى أكرث من انتهاك فرعي من االنتهاكات املذكورة يف املنت، يشمل 

التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واالعتداء الجسدي أو املعنوي. 

الباب الثاني
ل 

ألو
ل ا

ص
لف

ا



50

ففي قطاع غزة، ال يزال جهاز األمن الداخيل ممتنعا عن الرد عىل رسائل الهيئة يف هذا الشأن ويف الشؤون 

األخرى كذلك، ومل يرد جهاز الرشطة يف القطاع عىل أية شكاوى رفعت له بالخصوص، وكذلك األمر بالنسبة 

للقضاء العسكري. أما بالنسبة للنيابة العامة، فقد وصل الهيئة )9( ردود من النائب العام يف قطاع غزة بشأن 

الشكاوى التي رفعت إليه بشأن املس بالسالمة الجسدية، إال أن هذه الردود مل تقر بصدق ما جاء يف هذه 
الشكاوى من ادعاءات بالتعذيب أو إساءة املعاملة، واعتربتها غري محقة.76

ويف الضفة الغربية، مل يقر جهاز املخابرات العامة يف الردود الواردة منه )16 رّدا( بشأن انتهاكات الحق يف 

السالمة الجسدية، بوقوع أية انتهاكات للقانون أو للحقوق بشأن من تعلقت بهم هذه الشكاوى، وكررت 

هذه الردود ذات العبارات وذات املعلومات، كعبارة أن املذكور »مل يتعرض ألي شكل من أشكال التعذيب 

أو إساءة معاملة«، وأن عنارص الجهاز »حريصون دامئا عىل تطبيق القانون وإرساء دولة املؤسسات والحفاظ 
عىل كرامة وحقوق وأمن املواطن الفلسطيني«.77

جهاز  ردود  به  اتسمت  مبا  ردا(   33( الشأن  ذات  يف  للهيئة  الواردة  الوقايئ  األمن  جهاز  ردود  واتسمت 

املخابرات العامة من النمطية وتكرار العبارات ذاتها وقد تكون بالرتتيب ذاته، حيث يتحدث أحد بنود هذه 

الردود عن اعتقال الشخص محل الشكوى، وبند عن التوقيف من النيابة، وبند عن السامح بزيارات األهايل، 

وبند عن أنه ال تعذيب وال إساءة معاملة، ويُختم الرد بعبارة أنه »وإذ يعنى جهاز األمن الوقايئ باحرتام 

الحقوق والحريات الشخصية فإننا نؤكد عىل أهمية دور الهيئة املستقلة يف حامية وصون هذه الحقوق 

وذلك مبا يحفظ للمواطن حقوقه وحرياته«78.

السالمة  يف  الحق  بشأن  ردود(   10( الغربية  الضفة  يف  العسكري  القضاء  من  الواردة  للردود  بالنسبة  أما 

القبض عىل  أن سبب  إىل  يشري  وأغلبها  معاملة،  إساءة  أو  تعذيب  بوقوع  إقرار  فيها  يوجد  فال  الجسدية 

الشخص الذي تعلقت به الشكوى هو تهمة »االنتامء إىل املليشيات املسلحة« أو »تهمة مناهضة السياسة 
العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية« و/أو »تشكيل خاليا مسلحة خارجة عن القانون«.79

الغربية )61 ردا(، يظهر أن معظمها  الواردة للهيئة من قبل جهاز الرشطة يف الضفة  الردود  ومن مجمل 

يشري إىل أن سبب توقيف الشخص الذي تتعلق به الشكوى هو تهمة موجهة له بارتكاب جرمية ما متعلقة 

بالرسقة أو باملخدرات مثال، وأنه اعرتف بجرميته طواعية وباختياره، وأنه مل ميارس عليه أي شكل من أشكال 

التعذيب أو إساءة املعاملة أو الضغط النفيس، أو أن اإلساءة التي تعرض لها كانت خالل مشاركته يف مسرية 
»غري مرخصة قانونا«.80

76- ملزيد من املعلومات راجع ردود النائب العام يف قطاع غزة الواردة للهيئة خالل عام 2011.

77-  ملزيد من املعلومات راجع ردود جهاز املخابرات العامة عىل شكاوى الهيئة يف عام 2011.

78-  ملزيد من املعلومات راجع ردود جهاز األمن الوقايئ عىل شكاوى الهيئة يف عام 2011.

79-  ملزيد من املعلومات، راجع ردود القضاء العسكري يف الضفة الغربية عىل شكاوى الهيئة خالل عام 2011.

80-  ملزيد من املعلومات، راجع جملة الردود الواردة للهيئة من قبل جهاز الرشطة يف الضفة الغربية.
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من جانب آخر، هناك أربعة ردود اعرتف فيها جهاز الرشطة بأنه تم إنهاء خدمات أحد عنارص الرشطة يف 

أحدها، وقضت املحكمة العسكرية يف قضية أخرى عىل عنرص من عنارصها بالحبس ملدة شهر ومن ثم تم 

استبدالها بعقوبة الغرامة، وأخرى متت إحالة القضية للقضاء العسكري، ورابعة ال تزال منظورة أمام القضاء 
العسكري.81

ال تزال الهيئة، وللعام الثالث عىل التوايل، ممنوعة من زيارة أماكن االحتجاز التابعة لجهاز األمن الداخيل يف 

قطاع غزة، وال تزال ممنوعة كذلك من زيارة مركز اإلصالح والتأهيل الوحيد يف قطاع غزة منذ شهر كانون 

األول 2010. كام تم منع باحث الهيئة يف منطقة الشامل من زيارة مركز توقيف وتحقيق جهاز األمن الوقايئ 

يف مدينة طوباس، واستمر هذا املنع ملدة سبعة شهور.82 

الغربية تكررت صور  الضفة  لها. ففي  املقدمة  اإلفادات  للتعذيب بحسب  عدة  الهيئة صوراً  كام سجلت 

الشبح، والرضب عىل مختلف أنحاء الجسم، واللكم، والتعذيب النفيس، إىل جانب سوء املعاملة. ويف قطاع 

غزة تكررت أفعال الشبح والرضب عىل القدمني »الفلكة« وتقييد األيدي إىل الخلف، وتعليق الجسم بخطاف 

يف نافذة مرتفعة، وعصب العينني ولفرتات طويلة، إضافة إىل الرضب بالعيص أو بالربابيش والركل باألرجل 

والرضب باأليدي عىل مختلف أنحاء الجسم، إىل جانب الصور املختلفة لسوء املعاملة والتهديدات واأللفاظ 

البذيئة.

مام جاء سابقاً يالحظ أن هنالك ارتفاعاً يف عدد الوفيات يف ظروف غري طبيعية لهذا العام مقارنة مع العام 

الذي سبقه. ويف الوقت نفسه، هناك تحسن يف إجراءات التحقيق واملالحقة بشأن حاالت الوفيات التي تقع 

يف ظروف غري طبيعية، ويظهر هذا األمر يف انخفاض نسبة وعدد الوفيات التي ظلت يف ظروف غامضة هذا 

العام عنها يف عام 2010، حيث مل تتجاوز نسبتها يف هذا العام الـ %16 من إجاميل حاالت الوفيات التي 

سجلتها الهيئة، بينام شكلت %22 من إجاميل الوفيات املسجلة يف عام 2010، ويظهر كذلك يف إجراءات 

النيابة العامة يف الضفة الغربية الخاصة بالقبض عىل عدد من املتهمني يف تلك الجرائم. 

ومن جانب آخر، مل تجب الحكومة يف قطاع غزة عىل مراسالت الهيئة بشأن قضايا الحق يف الحياة والحق يف 

السالمة الجسدية لعام 2011، يف حني أبدت أجهزة السلطة الوطنية يف الضفة الغربية تعاونا مقبوال، ووصل 

الهيئة خمسة ردود من أصل خمس مراسالت متعلقة بهذين الحقني.

-3 الحق يف الحياة والسالمة الجسدية للنساء
يؤكد اإلعالن العاملي بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

)1993( أن العنف ضد املرأة يعد انتهاكاً لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، ويعّوق أو يلغي متتع املرأة 

بهذه الحقوق والحريات. كام أكد اإلعالن عىل أن العنف ضد املرأة هو مظهر لعالقات قوى غري متكافئة 

81-  انظر بهذا الخصوص الرد الوارد عىل شكوى الهيئة بتاريخ 23/6/2011، والرد الوارد عىل شكوى الهيئة بتاريخ 7/7/2011.

82-  وقد تم السامح لباحث الهيئة بالزيارة مع بداية العام 2012 ، راجع تقارير الهيئة الشهرية عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف أرايض السلطة الوطنية 

الفلسطينية.
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بني الرجل واملرأة عرب التاريخ، أدت هذه العالقات إىل هيمنة الرجل عىل املرأة ومامرسته التمييز ضدها 

االجتامعية التي  اآلليات  إحدى  املرأة هو  العنف ضد  أن  اإلعالن  واعترب  الكامل،  نهوضها  دون  والحيلولة 

تفرض عىل املرأة وضعية التبعية للرجل. 

حّث اإلعالن الدول عىل رضورة اتخاذ التدابري الالزمة لحامية املرأة من العنف عرب وضع خطط عمل وطنية 

بهذا الشأن، واتخاذ التدابري القانونية والسياسية واإلدارية والثقافية التي تعزز حامية املرأة من جميع أشكال 

العنف، وتكفل يف الوقت ذاته عدم تكرار إيذاء املرأة بسبب وجود قوانني ومامرسات وأشكال تدخل أخرى 

ال تراعي النوع االجتامعي، وأوجب عىل الدول تقديم مساعدة متخصصة  للنساء اللوايت يتعرضن للعنف 

اتخاذ   كذلك  الدول  عىل  وأوجب  والنفيس،  البدين  املجالني  يف  تأهيلهن  وإعادة  سالمتهن  تعزيز  أجل  من 

التدابري الالزمة لضامن تزويد موظفي إنفاذ القوانني واملوظفني العموميني واملسؤولني عن تنفيذ السياسات 

املتعلقة بالعنف ضد املرأة والتحقيق فيه واملعاقبة عليه- بالتدريب الالزم الذي يجعلهم واعني الحتياجات 

املرأة املعنفة.

ويوجب مبدأ املساواة الذي تضمنه القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 200383 التزامات ترشيعية عىل 

السلطة الوطنية الفلسطينية لتجسيد هذا املبدأ إىل حقوق والتزامات بني أطياف املجتمع املختلفة، ويقتيض 

إعامل هذا املبدأ تبعات ترشيعية تتمثل يف تعديل القوانني املميّزة، وسن القوانني التي تكفل املساواة يف 

الحقوق وتحديدا املساواة يف التمتع بالحق يف الحياة لكافة الفلسطينيني84. 

ويف عام 2011 أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قرارا بقانون رقم )7( لعام 2011 بشأن تعديل 

قانون العقوبات النافذ يف املحافظات الشاملية وقانون العقوبات النافذ يف املحافظات الجنوبية، مبوجب 

هذا القرار تم إلغاء نص املادة رقم )340( من الفصل األول من الباب الثامن من قانون العقوبات رقم )16( 

لعام 1960 يف املحافظات الشاملية التي تنص عىل: »1. يستفيد من العذر املحل من فاجأ زوجته أو إحدى 

محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم عىل قتلهام أو جرحهام أو إيذائهام كليهام أو أحدهام. 

2. يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو اإليذاء من العذر املخفف إذا فاجأ زوجه أو إحدى أصوله أو إحدى 

فروعه أو أخواته مع آخر عىل فراش غري مرشوع«. وإلغاء نص املادة رقم )18( من قانون العقوبات رقم 

)74( لعام 1936 النافذ يف املحافظات الجنوبية وذلك بإضافة عبارة »وال يشمل ذلك جرائم قتل النساء عىل 

خلفية »رشف العائلة«« يف آخر املادة  التي تنص عىل »يجوز قبول املعذرة يف ارتكاب فعل أو ترك يعترب 

إتيانه جرما لوال وجود تلك املعذرة إذا كان يف وسع الشخص املتهم أن يثبت بأنه ارتكب الفعل أو الرتك 

درءا لنتائج مل يكن يف الوسع اجتنابها بغري ذلك والتي لو حصلت أللحقت أذى أو رضرا بليغا به أو برشفه 

أو ماله أو بنفس أو رشف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحاميتهم أو مبال موضوع يف عهدته: ويشرتط 

يف ذلك أن ال يكون قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الرتك إال ما هو رضوري ضمن دائرة املعقول لتحقيق 

تلك الغاية وأن يكون الرضر الناجم عن فعله أو تركه متناسبا مع الرضر الذي تجنبه«. يالحظ عىل املادة 

83- املادة رقم )9( من القانون األسايس الفلسطيني التي تنص عىل: »الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو 

اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة«.

84- نصت املادة رقم )10( من القانون ذاته عىل أن »حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحرتام«. 
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رقم )340( أنها تشرتط يف الفقرة األوىل التلبس بكامل الزنا لالستفادة من نص املادة، يف حني تشرتط الفقرة 

الثانية أن يكون هناك تلبس يف فراش غري مرشوع، وتتفق كلتا الفقرتني يف أنهام هدفتا إلفادة الرجل وحده 

من األعذار الواردة.

رغم أن إلغاء املادة رقم )340( وتعديل املادة رقم )18( لقيا ترحيبا كبريا من األوساط الحقوقية والنسوية 

واإلعالمية باعتبار هذا التعديل الترشيعي هو بارقة أمل يف سبيل وقف إهدار حق الحياة للنساء، ومعاقبة 

أو  انعدام  القضائية تشري لخالف ذلك، وتربز  والتطبيقات  الحال  أن واقع  إال  الجرائم،  الفاعلني عىل هذه 

الصفحة  املنشورة عرب  القضائية  القرارات  تشري مجموعة  التعديل حيث  النساء من هذا  استفادة  ضعف 

السابقة، وأن  املادة  إىل  فيها  االستناد  تم  أو قرارات قضائية  االلكرتونية »املقتفي« إىل عدم وجود أحكام 

بصورة  تتعلق  التي  ذاته  القانون  من   )98( رقم  املادة  إىل  فيها  االستناد  تم  القضائية  والقرارات  األحكام 

الغضب كعذر مخفف من العقوبة، حيث تنص عىل أنه: »يستفيد من العذر املخفف فاعل الجرمية الذي 

أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غري محق وعىل جانب من الخطورة أتاه املجني عليه«.

للعقوبة.  املخففة  باألسباب  املتعلقتني  و)100(   )99( رقمي  املادتتني  من  الجناة  استفادة  مدى  تبني  كام 

ويتوافق هذا الحال مع عدم انطباق األحكام القضائية مع نص املادة رقم )18( من قانون العقوبات االنتدايب 

أو الرشف؛ وتطبيق  املال  أو  النفس  للدفاع عن  امللجئة  بالرضورة  املتعلقة  الجنوبية  املحافظات  النافذ يف 

النصوص القانونية املتعلقة باألسباب التقديرية املخففة للعقوبة، حيث يتم االستناد إىل املادة )102( من 

القانون ذاته النافذ يف املحافظات الجنوبية85. 

من هنا تربز قلة أهمية إلغاء املادة )340( واملادة رقم )18( من القانون نظرا لضعف تطبيقاتهام القضائية 

يف مجال اإلفالت من العقوبة، ويتبني أنه كان يجدر باملرشع إلغاء املادة رقم )98( املشار إليها سابقا وتقييد 

استخدام املواد املتعلقة باألسباب التخفيفية عىل الجرائم فيام يتعلق بقتل النساء عىل خلفية الرشف.

السياسات الوطنية املتعلقة بالحق يف الحياة والسالمة الجسدية للنساء  

يف عام 2011 تم إقرار الخطة اإلسرتاتيجية ملناهضة العنف ضد النساء لألعوام 2011 – 2019 املعّدة من 

العنف ضد املرأة- تأيت أهمية هذه اإلسرتاتيجية كونها  الوطنية ملناهضة  اللجنة  قبل وزارة شؤون املرأة- 

إطارا عاما ينظم عمل األطراف ويحدد األدوار املختلفة والتداخل بني الجهات املعنية يف العمل عىل مناهضة 

العنف ضد املرأة، وتهدف الخطة إىل تعزيز مبدأ سيادة القانون املنصف للنساء، وتحسني اآلليات املؤسسية 

كافة  من  خاٍل  مجتمع  إىل  للوصول  املعنفات،  النساء  ومساندة  حامية  أجل  من  الفلسطيني  املجتمع  يف 

أشكال التمييز ضد النساء، مبني عىل أساس املساواة واحرتام حقوق اإلنسان. تبنت الخطة سياسات عدة 

تهدف إىل تعزيز آليات الحامية والتمكني للنساء الفلسطينيات اللوايت يتعرضن النتهاكات االحتالل وتفعيل 

قبل  من  للعنف  يتعرضن  اللوايت  للنساء  املقدمة  الخدمات  نوعية  وتحسني  لهن،  الدولية  الحامية  آليات 

االحتالل اإلرسائييل وتعزيز اإلطار القانوين واآلليات املؤسسية لحامية النساء من العنف، وإدماج مناهضة 

85- األحكام القضائية املنشورة عىل املوقع اإللكرتوين »املقتفي، منظومة القضاء والترشيع يف فلسطني«.
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العنف ضد النساء، واعتامد املوازنة الحساسة للنوع االجتامعي يف الخطط الوطنية، وبناء إجراءات تحدد 

النساء  النساء املعنفات، وتنظيم آليات متابعة قضايا العنف ضد  التعامل مع  أدوار الجهات املتعددة يف 

القاطنات يف املناطق ج وحملة هوية القدس الرشقية أو أرايض 1948 القاطنات يف أرايض السلطة الوطنية 

املجحفة  املواد  تعديل  وإلغاء/  العنف،  النساء من  املحلية لحامية  القوانني  الفلسطينية، وتطوير وتعديل 

بحق النساء من قانون العقوبات، وبناء نظام لتلقي الشكاوى من النساء اللوايت يتعرضن للعنف ومتابعتها 

الحامية  وتحسني  املعنفات،  النساء  مع  التعامل  كيفية  تحدد  سلوك  قواعد  ومدونات  بروتوكوالت  وبناء 

االجتامعية والدعم االجتامعي املقدم للنساء املعنفات، وتحسني الخدمات الصحية يف التعامل مع حاالت 

املدعني  وتطوير عمل  املعنفات،  النساء  مع  التعامل  يف  الرشطة  وتحسني عمل جهاز  النساء،  العنف ضد 

العامني يف التعامل مع النساء املعنفات، وتحسني أداء املحاكم النظامية يف التعامل مع النساء املعنفات، 

وتعزيز دور األبحاث والتوثيق يف مناهضة العنف ضد النساء، وزيادة الوعي املجتمعي بأهمية مناهضة 

العنف ضد النساء، وتعزيز دور اإلعالم يف نرش الثقافة املناهضة للعنف ضد النساء، ومتتني شبكة العالقات 

ثقافة  لنرش  والفنون  الثقافة  وتوجيه  العنف،  املرأة من  العاملة يف مجال حامية  املختلفة  املؤسسات  بني 

املساواة بني الجنسني، وبناء نظام مراقبة ومتابعة وتقييم يجمع ما بني املؤسسات الحكومية وغري الحكومية. 

االنتهاكات املتعلقة بالحق يف الحياة والسالمة الجسدية للنساء  

يف عام 2011 رصدت الهيئة 19 حالة وفاة إلناث يف قطاع غزة والضفة الغربية، 13 حالة وفاة إلناث يف غزة 

و6 حاالت وفاة إلناث يف الضفة الغربية، بينت التوثيقات أن 6 حاالت قتلن جراء فوىض السالح ومن بني 

الحاالت التي قتلت املواطنة )س.م( من غزة البالغة من العمر 25 عاما وقتلت برصاص والدها أثناء إطالقه 

النار يف بيت العائلة، واملواطنة )أ.أ( من غزة البالغة من العمر 43 عاما التي قتلت جراء إصابتها برصاصة 

نتيجة عبث ابنها بالسالح، و3 حاالت قتلن ألسباب عائلية و3 حاالت قتلن عىل خلفية الرشف و3 حاالت 

توفني نتيجة اإلهامل، وحالة واحدة نتيجة ما يشتبه بأنه خطأ طبي، وحالة واحدة تم تكييفها عىل أساس 

أنها غامضة وهي املواطنة )ز.أ( من الضفة الغربية البالغة من العمر 62 عاما ووجدت جثتها محرتقة يف 

منزلها، وحالة واحدة توفيت نتيجة الغرق.

تصنيفات وفيات الظروف غري الطبيعية يف عام 2011.

خلفية الوفاة
قطاع  غزةالضفة الغربية

املجموع الكيل

)الضفة 

الغربية وقطاع 

غزة(

النسبة 

املئوية

من العدد 
اإلجاميل 86 نساءأطفالإجاميلنساءأطفالإجاميل

1
شجارات/ خالفات عائلية 

أو مالية87
163116223222%

سدية
سالمة الج

يف الحياة وال
ق 

 الح
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2

إساءة استعامل السالح 

من املكلفني بإنفاذ 
القانون88

00020021.3%

3
إساءة استعامل السالح 

من املواطنني89
100945106.8%

%15618302315.7ظروف غامضة490

5
ما يسمى »رشف 

العائلة«91
00020242.7%

6
التعاون مع العدو/ 

أمنية92
20000021.3%

00000000اقتتال داخيل793

%00030032تنفيذا لحكم إعدام894

%20.4 30؟؟0003096وفيات أنفاق995

10
وفيات إهامل وعدم اتباع 
إجراءات السالمة العامة97

12616521812.2%

%00050053.4وفيات يف السجون1198

12
وفيات يف أعقاب معالجة 

طبية99
51532185.4%

13
وفيات أجسام مشبوهة/ 

عبوات ناسفة100
00074174.8%

%30000032انتحار14

%56169912013147100املجموع الكيل

100  99  98  97  96  95  94 93  92 91  90  89  88  87  86

86-   هذه النسبة احتسبت عىل أساس عدد الوفيات غري الطبيعية من الفئة عىل العدد اإلجاميل لعدد الوفيات والبالغ 147 شخصا.

87-  يدرج يف هذه الفئة القتىل الذين يقعون نتيجة الشجارات/ الخالفات العائلية أو القتىل الذين يظهر من تحقيقات الرشطة أنهم قتلوا عىل خلفية نزاعات مالية.

88-   يدرج يف هذه الفئة القتىل الذين يقعون بسالح األفراد املكلفني بإنفاذ القانون لدى قيامهم بعملهم.

89-   يدرج يف هذه الفئة القتىل الذين يقعون نتيجة إساءة استخدام السالح من املواطنني.

90-  يدرج يف هذه الفئة القتىل الذين ال يُعرف سبب مقتلهم.

91-   يدرج يف هذه الفئة القتىل الذين يقتلوا عىل خلفيية ما يعرف “بالقتل عىل خلفية الرشف”.
92- يدرج يف هذه الفئة الذي يقتلون عىل خلفية التعاون مع العدو.

93-   يدرج يف هذه الفئة الذين يقتلون عىل خلفيات سياسية داخلية.

94-  يدرج يف هذه الفئة الذين ينفذ فيهم حكم إعدام.

95-   يدرج يف هذه الفئة الذين ميوتون يف األنفاق بسبب انهيار النفق أو حدوث حريق فيه أو أي سبب آخر مرتبط بالنفق.

96-   هذا العدد هو ناتج جمع عدد قتىل األنفاق الذين يُذكرون يف تقارير الهيئة الشهرية املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان يف أرايض السلطة الوطنية 

الفلسطينية.

97- يدرج يف هذه الفئة القتىل الذين ميوتون يف اماكن العمل او اماكن السباحة او غريها من االماكن املفتوحة التي تفرض عىل الجهات الرسمية واجب الرقابة 

واالرشاف عليها للتأكد من توفر وسائل السالمة العامة فيها. وال تتضمن حاالت الوفيات التي تقع يف بيوت السكن الخاصة.

98-  يدرج يف هذه الفئة جميع االشخاص الذين ميوتون يف اماكن االحتجاز التي تتبع الجهات الرسمية، أيا كان سبب الوفاة سواء أكان عائدا للجهات الرسمية او انه 

كان نتيجة طبيعية.

99-  استحدثت هذه الخلفية يف جدول تقرير العام 2011، ويدرج فيها حاالت الوفيات التي وقعت خالل أو يف اعقاب معالجة طبية والتي قد تكون مرافقة لخطأ طبي يف العالج.

100-  استحدثت هذه الخلفية يف جدول تقرير العام 2011، وتشمل جميع حاالت الوفيات التي تقع نتيجة انفجار جسم مشبوه او انفجار عبوة ناسفة.
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الفصل الثاني
الحق يف الحرية الشخصية )االحتجاز التعسفي(101

نظرا لخطورة إجراء التوقيف فقد أكدت املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان عىل رضورة احرتام الحق 

يف الحرية الشخصية إميانًا بكرامة وآدمية املواطن. وال شك بأن الغرض من األحكام التي ترتبط باالحتجاز 

بالرشعية الدولية لحقوق اإلنسان إمنا هو حامية الحرية الشخصية، وحظر االحتجاز التعسفي، فقد نصت 

املادة )9(  من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه »ال يجوز اعتقال أي أحد أو حجزه أو نفيه تعسفا«. 

كام نص يف مادته )10( عىل: »لكل إنسان، عىل قدم املساواة التامة مع اآلخرين، الحق يف أن تنظر قضيته 

توجه  تهمة جزائية  أية  والتزاماته ويف  للفصل يف حقوقه  نظرا منصفا وعلنيا،  محكمة مستقلة ومحايدة، 

إليه«. كام نصت املادة 11 من اإلعالن عىل أن »كل شخص متهم بجرمية يعترب بريئاً إىل أن تثبت إدانته قانوناً 

مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضامنات الرضورية للدفاع عنه«. 

يأيت عىل رأس املعاهدات ذات الصلة بحامية حقوق اإلنسان التي يتناولها هذا الفصل العهد الدويل للحقوق 

املدنية والسياسية، حيث أكدت املادة )9( منه عىل أنه »ال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، وال يجوز 

العهد  لإلجراء املقرر فيه«102. وتكفل مواد  القانون وطبقاً  حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها 

الحق يف الحرية الشخصية واألمان الشخيص، مبا يف ذلك النص عىل رشوط واضحة للحامية من االحتجاز 

التعسفي حيث يلزم العهد الدول األطراف بأن تنص قوانينها بوضوح عىل األسس واإلجراءات التي تسمح 

بتقييد الحرية. كام يوجب أن يتم إعالم أي شخص يلقى القبض عليه بأسباب ضبطه والقبض عليه وقت 

تنفيذ عملية القبض. كام يكفل العهد لكل محتجز الحق يف الطعن عىل احتجازه أمام املحكمة، وكذلك الحق 

يف التعويض عن االحتجاز أو القبض عليه بشكل غري قانوين.

كام كفل العهد الدويل حامية الحق يف الخصوصية عرب حامية الحق يف الحامية من التدخل التعسفي أو غري 

القانوين يف خصوصية الفرد، أو أرسته، أو منزله، أو مراسالته، وعرب النص عىل وجوب النص يف القانون عىل 

احرتام وحامية هذه الحقوق.

معينة وفق معايري  ذاته طاملا ظل ضمن حدود  انتهاكا يف حد  ليس  االحتجاز كعقوبة  أن  املعروف  ومن 

أم  إداريا  الحدود، سواء كان هذا االحتجاز  إذا ما تجاوز هذه  انتهاك  الجنائية، ولكنه يتحول إىل  العدالة 

قضائيا.

باالحتجاز  املعني  املتحدة  األمم  فريق  إىل  استنادا   ) التعسفي  )االحتجاز  مصطلح  الهيئة  اعتمدت  وقد 

التعسفي الذي اجمع عىل هذا املصطلح يف قراره رقم )50/1997(. وأدرج ثالث حاالت يرى الفريق أنها 

ينطبق عليها تعبري االحتجاز التعسفي وتأيت عىل النحو التايل: 

101-  يقصد باالحتجاز: “تجريد اإلنسان من حريته، ولو لفرتة قصرية، متهيداً التخاذ بعض اإلجراءات ضده، عىل أن يكون هذا الحجز يف األمكنة التي 

يحددها القانون لذلك.

102-  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 1966.
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إذا كان واضحا أن من املستحيل التذرع بأي أساس قانوين لتربير الحرمان من الحرية )كأن يبقى الشخص . 1
قيد االحتجاز بعد انتهاء مدة العقوبة املحكوم عليه بها أو عىل الرغم من صدور قانون عفو ينطبق 

عليه(. 

إذا كان الحرمان من الحرية ناجام عن مامرسة الحقوق أو الحريات التي تضمنتها املواد )املتعلقة بهذا . 2
الخاص  الدويل  العهد  من  الشأن(  بهذا  )املتعلقة  واملواد  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  الشأن( من 

بالحقوق املدنية والسياسية.

إذا كان عدم االحرتام التام أو الجزيئ للقواعد الدولية املتصلة بالحق يف محاكمة عادلة، املنصوص عليه . 3
املعنية، من  الدول  قبلتها  التي  الصلة  الدولية ذات  الصكوك  اإلنسان، ويف  العاملي لحقوق  اإلعالن  يف 

الخطورة بحيث يضفي عىل الحرمان من الحرية طابعا تعسفياً.

إذا مل تعرض  التعسفي، فإن االحتجاز يعد تعسفيا  باالحتجاز  املعني  العامل  املتحدة  األمم  لفريق  وطبقاً 

السلطات أي سند قانوين سليم يربر الحرمان من الحرية، أو عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجا عن 

مامرسة الحقوق والحريات املحمية مثل، حرية املعتقد، أو حرية التعبري، أو حني تكون انتهاكات املعايري 

الدولية املتصلة باملحاكمة العادلة هي من الخطورة بحيث تضفي عىل الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً. 

الحقوق األساسية،  الدستور املؤقت؛ كفل معظم  يُعد مبثابة  الذي  الفلسطيني  القانون األسايس  وقد كفل 

فوفقا للامدة 9 فإن كل الفلسطينيني متساوون أمام القانون والقضاء ال متييز بينهم بسبب العرق أو الجنس 

أو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة، كام تنص املادة 10 عىل أن “حقوق اإلنسان وحرياته األساسية 

ملزمة وواجبة االحرتام”. 

وتتعامل املادة 11 من القانون األسايس مع مسألتي االعتقال واالحتجاز وتعترب انه من غري القانوين أن يتم 

“القبض عىل أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر قضايئ وفقا 

ألحكام القانون”، باإلضافة إىل ذلك تنص املادة عىل أن يحدد القانون مدة الحبس االحتياطي، وال يجوز 

الحجز أو الحبس يف غري األماكن الخاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم السجون. 

والسالمة  بالحرية  بالحق  تعلقت  والتي   2011 عام  خالل  الهيئة  رصدتها  التي  االنتهاكات  تنوعت  وقد 

الشخصية ومست بشكل مبارش بسالمة اإلجراءات القانونية، وكان أبرزها االحتجاز التعسفي، واالحتجاز عىل 

خلفية سياسية، وعرض املدنيني عىل القضاء العسكري، وتوقيف املواطنني دون صدور مذكرة توقيف من 

جهة االختصاص، أو دون توجيه الئحة اتهام أو توجيه اتهامات باطلة أو غري جدية، أو عدم عرض املوقوفني 

عىل الجهات القضائية )النائب العام أو قايض الصلح( خالل املدة املحددة قانونياً، أو املامطلة باإلبقاء عىل 

املحتجزين لفرتات طويلة دون محاكمة وعدم احرتام األحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني بكافة درجاته 

أو املامطلة والتسويف يف تنفيذ تلك األحكام. 
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)االحتجاز  القانونية  اإلجراءات  وسالمة  الشخصية  الحرية  يف  الحق  انتهاكات  أوالً: 

التعسفي( يف الضفة الغربية وقطاع غزة

ومن خالل قيام الهيئة بالدور املنوط بها يف حامية وتعزيز حقوق اإلنسان والرقابة عىل أداء األجهزة األمنية 

واختصاصها األصيل يف تلقي الشكاوى، تسجل الهيئة استمرار ورود الشكاوى حول االحتجاز التعسفي، وإذا 

كانت مقتضيات القانون الفلسطيني ضمن خضوع االعتقال لضوابط دقيقة وسهر القضاء عىل مراقبتها، فإن 

وجود حاالت لالعتقال يف أماكن ال يراقبها القضاء وخارجة عن نطاق اإلجراءات التي ينظمها القانون، ولو 

بشكل محدود، من شأنه أن يؤدي إىل حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان مل يعد من املقبول ارتكابها، خاصة 

بعد صدور تعليامت واضحة بوقف عرض املدنيني عىل القضاء العسكري، بناء عىل التفاهامت التي متت ما 

بني النيابة العامة والقضاء العسكري.

رصدت الهيئة من خالل زياراتها الرسمية والدورية ملراكز التوقيف واالحتجاز التي كان الغرض منها إنجاز 

املهام املسندة إليها وجود مئات حاالت االحتجاز التعسفي. وتشري األرقام التالية بوضوح إىل واقع االحتجاز 

التعسفي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. فقد تلقت الهيئة خالل عام 2011 )1106( شكوى ضد 

األجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، أي ما نسبته %26 من العدد اإلجاميل للشكاوى الواردة للهيئة 

الهيئة خالل العام املايض 2010 )1880( شكوى من أصل )3828( شكوى  والبالغ )2876( يف حني تلقت 

تلقتها الهيئة. أي بانخفاض أكرث من )700( شكوى من مجموع شكاوى االحتجاز التعسفي عن العام املنرصم. 

وقد توزعت تلك الشكاوى عىل الضفة الغربية بواقع )755( شكوى أي ما نسبته %27 من مجمل شكاوى 

الضفة، و)271( شكوى يف قطاع غزة ما نسبته %25 من مجمل شكاوى قطاع غزة، أفاد املواطنون فيها بقيام 

األجهزة األمنية باحتجازهم بشكل تعسفي ودون اتباع اإلجراءات القانونية.  

ويالحظ أن هنالك انخفاضا يف عدد شكاوى االحتجاز التعسفي خالل عام 2011 مقارنة بعام 2010، وهذا 

يُعزى إىل عدة عوامل، أهمها الجهود الحثيثة والتدخالت التي قامت بها الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان 

بصفتها هيئة وطنية وديوانا للمظامل يف الحد من استمرار تراجع وضع حقوق اإلنسان داخل مناطق السلطة 

ي(
سف

صية )االحتجاز التع
شخ

يف الحرية ال
ق 

الح



59

الوطنية الفلسطينية. كذلك إصدار قرار من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري يف الضفة الغربية، باإلضافة 

إىل التفاهامت التي متت ما بني النيابة العامة والقضاء العسكري وتقيض بوقف عرض املدنيني عىل القضاء 

العسكري اعتبارا من مطلع هذا العام وتحديداً يف 2011-1-15، متاشيا مع هذا القرار املذكور سابقا، فقد 

املدين. كام ساهمت  القضاء  إىل  إحالتهم  أو  األمنية  األجهزة  املوقوفني لدى  اإلفراج عن عدد كبري من  تم 

املوقوفني لدى  املواطنني  تقليص عدد  السياسيني يف  الفرقاء  ما بني  املتكررة  املصالحة واالجتامعات  جهود 

األجهزة األمنية، مع استمرار االستدعاءات املتكررة للعديد منهم وعرضهم عىل القضاء املدين بتهم مختلفة، 

بأن  علام  الوطنية، وحيازة سالح غري مرخص،  بالوحدة  واإلرضار  الطائفية،  النعرات  إثارة  بني  ما  تراوحت 

أغلبية املوقوفني كانت عىل خلفيات انتامءاتهم السياسية، ما شكل حالة من التحايل من قبل األجهزة األمنية 

عىل قرار رئيس هيئة القضاء العسكري املذكور سابقا.

االعتقال  أو  التوقيف  ذلك  قانونية  إىل عدم  وأشارت  األمنية،  األجهزة  املجال  الهيئة يف هذا  وقد خاطبت 

ملخالفته املواثيق الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، والقوانني الوطنية كالقانون األسايس وقانون اإلجراءات 

الجزائية الفلسطيني، والتي كفلت حق املواطن يف إجراءات عادلة عند القبض والتوقيف وقبل وأثناء وبعد 

املحاكمة، وحظرت االعتقاالت السياسية، ومن خالل الرسائل واملذكرات والتقارير القانونية املوجهة لألجهزة 

األمنية ورئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والردود الواردة للهيئة بهذا الشأن، والتصنيفات املعتمدة لدى 

التعسفي(  الهيئة فإن حق املواطن يف الحرية الشخصية ويف إجراءات قانونية عادلة )االحتجاز/ االعتقال 

يتلخص مبا ييل:

االعتقال دون مذكرة توقيف، حيث تلقت الهيئة خالل العام )392( ادعاء يف هذا املجال، منها )194( . 1

ادعاء يف الضفة و)198( ادعاء يف قطاع غزة. 

االعتقال دون توجيه الئحة اتهام، بحيث مل تكن التهم املوجهة للمشتكني واضحة ويكتنفها الغموض . 2

فقد تلقت الهيئة )15( ادعاء يف هذا املجال، منها )10( ادعاءات يف الضفة و)5( ادعاءات يف قطاع غزة. 

اتهام باطل أو غري جّدي، بحيث مل تكن التهم املوجهة للمشتكني مبنية عىل أساس قانوين سليم، فقد . 3

تلقت الهيئة )11( ادعاء يف هذا املجال، منها )9( ادعاءات يف الضفة وادعاءان يف قطاع غزة. 

اعتقال دون عرض املوقوفني عىل الجهات القضائية املختصة )النيابة العامة، قايض الصلح(، فقد تلقت . 4

الهيئة يف هذا املجال )344( ادعاًء أفاد فيها أصحابها ومقدموها بأن عملية اعتقالهم متت دون عرضهم 

عىل أية جهة قضائية مختصة، سواء كانت النيابة العامة أو قايض الصلح، منها )302( ادعاء يف الضفة 

و)42( ادعاء يف قطاع غزة.  

االعتقال دون محاكمة، تلقت الهيئة )10( ادعاءات أفاد فيها أصحابها بأنهم اعتقلوا دون محاكمة، منها . 5

)8( ادعاءات يف الضفة وادعاءان يف قطاع غزة. 

بأنهم تعرضوا لالعتقال عىل . 6 أفاد مقدموها  ادعاء  الهيئة )334(  تلقت  االعتقال عىل خلفية سياسية، 

خلفية سياسية وكانت موزعة كاآليت: )292( ادعاء يف الضفة مقابل )42( ادعاء وشكوى يف قطاع غزة.
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ثانياً: التعويض عن االحتجاز التعسفي

ميكن تعريف مبدأ التعويض بسبب التوقيف عىل أنه: املبدأ الذي يقرر حقاً للموقوف بالتعويض عن األرضار 

غري التافهة التي تصيبه بسبب التوقيف الذي ينتهي بصدور حكم بالرباءة. أو بقرار منع املحاكمة. أو اإلفراج 

عنه بناء عىل أساس عدم كفاية األدلة. ونظراً ألهمية هذا املبدأ، فقد كفلت املواثيق الدولية والقوانني حق 

الفرد يف الحصول عىل التعويض عن األرضار التي لحقت به جراء ما اتخذ بحقه من إجراءات ترتب عليها 

إهدار الحرية الشخصية103.

رغم وضوح تلك النصوص التي وضعتها الترشيعات الدولية والدساتري، إال أنه كثرياً ما يساء استعامل هذه 

الصالحية، حيث يتم توقيف أشخاص يف غري الحاالت التي نص عليها القانون، أو من غري األشخاص الذين 

الذي  التعسفي،  بالتوقيف  التوقيف  من  النوع  يطلق عىل هذا  الحالة  الصالحية، ويف هذه  ميلكون هذه 

يتوجب التعويض عنه، بناء عىل نصوص االتفاقيات الدولية والدساتري، فقد نصت املادة )9/5( من العهد 

الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أنه: »لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين 

حق يف الحصول عىل تعويض«، كذلك نصت املادة )5/5( من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان عىل أنه: 

»لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف ألحكام هذه املادة حق وجويب يف التعويض«، كام نصت املادة 

)8( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه: »لكل شخص حق اللجوء إىل املحاكم الوطنية إلنصافه 

الفعيل من أية أعامل تنتهك الحقوق األساسية التي مينحها الدستور والقانون، كام نصت املادة )14/7( من 

امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عىل أنه: »لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غري قانوين 

الحق يف الحصول عىل التعويض. باإلضافة إىل ذلك، فإن القانون األسايس الفلسطيني نص عىل هذه الضامنة 

وجاء ذلك يف املادة )32( حيث نص عىل أن: »كل اعتداء عىل أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة 

الخاصة لإلنسان، وغريها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون األسايس أو القانون، جرمية ال 

تسقط الدعوى الجنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادالً ملن وقع 

عليه الرضر«. 

وعىل الرغم من تلك النصوص مل تسجل الهيئة قيام السلطة بتعويض أي حالة من الحاالت التي تم تصنيفها 

من ضمن االحتجاز التعسفي، وال حتى تلك الحاالت التي كان االحتجاز فيها مخالفاً وبشكل رصيح للقانون، 

كاالحتجاز الذي يتم بالرغم من صدور قرارات قضائية قطعية باإلفراج. 

103-  مرام نارص، “التعويض عن التوقيف التعسفي”، )منشورات مركز املعلومات العديل، وزارة العدل 2011( 27.

ت املحاكمة العادلة
امنا

ض
يض و

يف التقا
ق 

الح



61

الفصل الثالث

الحق يف التقايض وضامنات املحاكمة العادلة

كفلت املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان حق التقايض باعتباره حجر األساس لسيادة القانون وحامية 
يلجأ إىل  أن  الحق يف  اإلنسان: »أن لكل شخص  العاملي لحقوق  اإلعالن  املادة )8( من  الحقوق، فجاء يف 
املحاكم الوطنية املختصة، إلنصافه الفعيل من أية أعامل تنتهك الحقوق األساسية التي مينحه إياها الدستور 
أو القانون«. ونصت املادة )10( من اإلعالن ذاته أن »لكل إنسان، عىل قدم املساواة التامة مع اآلخرين، 
الحق يف أن تنظر يف قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل يف حقوقه والتزاماته، وأية 
تهمة جزائية توجه إليه«. ونصت املادة )11( من اإلعالن أيضاً، عىل »أن كل شخص متهم بجرمية يعترب بريئاً 
إىل أن يثبت ارتكابه لها قانونياً يف محاكمة علنية، تكون قد وفرت فيها جميع الضامنات الالزمة للدفاع عن 

نفسه«. 

ونص املبدأ )5( من املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة 
السابع ملنع الجرمية، عىل أن: “لكل فرد الحق أن يحاكم أمام املحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي 
املقررة  القانونية  اإلجراءات  تطبق  ال  قضائية  إنشاء هيئات  يجوز  وال  املقررة،  القانونية  اإلجراءات  تطبق 
أو  العادية  املحاكم  بها  تتمتع  التي  القضائية  الوالية  لتنتزع  القضائية  بالتدابري  والخاصة  األصول،  حسب 

الهيئات القضائية”.

العاملي  اإلعالن  مع  منسجامً  الفلسطيني  األسايس  القانون  جاء  فقد  الوطنية،  الترشيعات  صعيد  عىل  أما 
لحقوق اإلنسان، حيث نصت املادة )30( الفقرة )1( منه عىل أن “التقايض حق مصون ومكفول للناس كافة، 
ولكل فلسطيني حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقايض مبا يضمن رسعة الفصل 
يف القضايا”. كام أكدت الفقرة )2( من املادة ذاتها عىل أنه “يحظر النص يف القوانني عىل تحصني أي قرار 
أو عمل إداري من رقابة القضاء”. ونصت الفقرة )3( من املادة ذاتها عىل أنه: “يرتتب عىل الخطأ القضايئ 

تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون رشوطه وكيفياته”.

كذلك نصت املادة )14( من القانون األسايس عىل أن “املتهم بريء حتى تثبت إدانته يف محاكمة قانونية 
تكفل له فيها ضامنات الدفاع عن نفسه، وكل متهم يف جناية يجب أن يكون له محاٍم يدافع عنه”، ونصت 
املادة )9( من القانون األسايس عىل: “الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق 
أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة”، كام نصت الفقرة الثانية من املادة )11( من 
القانون األسايس عىل أنه “ال يجوز القبض عىل أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه 
من التنقل إال بأمر قضايئ وفًقا ألحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي، وال يجوز الحجز أو 
الحبس يف غري األماكن الخاضعة بتنظيم السجون”. ونصت املادة )2( من قانون تشكيل املحاكم النظامية 
رقم )5( لعام 2001 عىل أن “تنظر املحاكم النظامية يف فلسطني يف املنازعات والجرائم كافة، إال من استثني 

بنص قانوين خاص، ومتارس سلطة القضاء عىل جميع األشخاص”.
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واقع الحق يف التقايض يف األرايض الفلسطينية

شهد الحق يف التقايض خالل عام 2011 جملة من التطورات املؤثرة عىل هذا الحق، فقد رصدت الهيئة خالل 
هذا العام ورود )111479(  قضية مقدمة للمحاكم الفلسطينية عىل مختلف درجاتها، وكان مجموع ما تم 
فصله )106337( قضية104، كذلك أتم مجلس القضاء األعىل إعداد خطته االسرتاتيجية متوسطة املدى لألعوام 

2013-2011 والتي تحمل عنوان »القضاء املستقل عنوان السيادة«.

وعىل مستوى القضاء املتخصص فقد رصدت الهيئة تطويراً لهذا القضاء عىل النحو التايل: 

محكمة جرائم الفساد:. 1
بالنظر يف  الفساد، باعتبارها املحكمة املتخصصة  شهد عام 2011 نشاطاً ملحوظاً يف عمل محكمة جرائم 
الجرائم املخلة بواجبات الوظيفة العامة، والجرائم الناتجة عن غسيل األموال، والكسب غري املرشوع، وغريها 
من الجرائم املتعلقة بالفساد اإلداري واملايل. وتجدر اإلشارة إىل أّن الهيئة القضائية ملحكمة جرائم الفساد 

مستقلة عن التشكيالت اإلدارية األخرى لهيئة مكافحة الفساد وتتبع السلطة القضائية.

إنشاء محكمة الجامرك:  . 2
للفصل يف قضايا التهرب الرضيبي والجمريك، والترسيع يف إنجاز امللفات املتعلقة بها، شهد عام 2011 إنشاء 
محكمة الجامرك املتخصصة عىل درجتني قضائيتني؛ االبتدائية واالستثنائية، وتم تزويدها بالكادر القضايئ 
واإلداري املطلوب، وذلك بالتعاون بني مجلس القضاء األعىل ووزارة املالية. وقد بارشت محكمة الجامرك 

مامرسة مهامها يف شهر نيسان 2011، حيث تتوىل الفصل يف النزاعات املتعلقة بالجامرك واملكوس.

104  القضايا الواردة واملفصولة خالل 2011 يف املحاكم الفلسطينية وفقاً لكتاب مجلس القضاء األعىل للهيئة:
مجموع الوارد خالل 2011 )شامل كافة املحاكم وأنواع القضايا( = 111479- 

          مجموع املفصول خالل 2011 )شامل كافة املحاكم وأنواع القضايا( = 106337
مجموع الوارد جنح 2011 = 28384- 

          مجموع املفصول جنح 2011 = 29222
مجموع الوارد جنايات 2011 = 881- 

          مجموع املفصول جنايات 2011 = 1388
مجموع الوارد حقوق 2011 = 13736- 

          مجموع املفصول حقوق 2011 = 12203
مجموع الوارد مخالفات سري 2011 = 53484- 

          مجموع املفصول مخالفات سري 2011 = 53103
مجموع الوارد استئناف جنح 2011 = 2804- 

          مجموع املفصول استئناف جنح 2011 = 2698
مجموع الوارد استئناف حقوق 2011 = 1201- 

         مجموع املفصول استئناف حقوق 2011 = 1152
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تفعيل القضاء العاميل املتخصص:. 3
انسجاماً مع قانون العمل الفلسطيني لعام 2000، شهد عام 2011 تكليفاً لقايض صلح واحد يف كل محافظة 
للنظر حرصاً يف املنازعات العاملية الجديدة، وذلك للترسيع يف فصل هذه القضايا التي تهّم رشيحة واسعة 

وهامة من املجتمع الفلسطيني.
كذلك شهد عام 2011 جملة من التحديات واملعيقات التي كان الستمرارها أثر سلبي عىل حق املواطنني يف 

التقايض، كام كان الحق يف التقايض خالل عام 2011 محالً إلشكاليات مست بجوهر هذا الحق.

أ- التحديات واملعيقات التي واجهت الحق يف التقايض خالل عام 2011

السياسات االحتاللية . 1
شكلت سياسات االحتالل املتمثلة يف اإلغالق، والحصار، والحواجز، عائقاً رئيساً أمام تنفيذ األحكام القضائية، 
الشهود  وتنقل  بعملها،  الرشطة  وقيام  القضائية،  التبليغات  وإجراء  العدالة،  من  الفارين  عىل  والقبض 

واملتقاضني والقضاة وأعضاء النيابة العامة105.

االنقسام السيايس بني الضفة الغربية وقطاع غزة. 2
القضاء  إعاقة تطوير مرفق  األثر يف  أبلغ  الغربية وقطاع غزة  الضفة  السيايس بني  االنقسام  كان الستمرار 
فيهام عىل حد سواء، فقد كان تشكيل املجلس األعىل للقضاء بقرار من الحكومة الفلسطينية يف قطاع غزة 
رضبة قاسية لوحدة الجهاز القضايئ، املفرتض انضواؤه تحت مظلة مجلس القضاء األعىل، املشكل مبوجب 
املادة )100( من القانون األسايس106، كام وضع مرفق القضاء يف مرمى التجاذبات السياسية مبا ميس استقالل 

القضاء ويخالف أحكام املواد )97( و)98( من القانون األسايس107.   

إن تشكيل املجلس األعىل للقضاء تطلب من الحكومة يف قطاع غزة تعيني كادر جديد من القضاة، يف حني 
منع القضاة األصليون من مامرسة عملهم املعتاد، هذا إضافة إىل قيام الحكومة الفلسطينية بتعيني نائب 
عام ملحافظات غزة. حيث أدى هذا الرشخ الحاصل يف السلطة القضائية إىل تطور مرفق القضاء يف الضفة 

الغربية بشكل غري متواٍز للتطور الحاصل يف قطاع غزة.108 

كام أدى االنقسام السيايس إىل تعطيل عمل املجلس الترشيعي، ما أثر عىل الحق يف التقايض، وذلك ألن 
العملية القضائية بحاجة إىل عملية ترشيعية متجددة ومستمرة. إذ ظهرت حاجة ملحة ومستمرة إلجراء 

105-  انظر الفصل الثاين من الباب األول من هذا التقرير حول االنتهاكات اإلرسائيلية وأثرها عىل أداء السلطة الوطنية الفلسطينية.

106- نصت املادة )100( من القانون األسايس عىل أنه: »يُنشأ مجلس عدل أعىل للقضاء ويُبني القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سري العمل فيه، 

ويُؤخذ رأيه يف مرشوعات القوانني التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية مبا يف ذلك النيابة العامة«.       

107- نصت املادة )97( من القانون األسايس عىل أن: »السلطة القضائية مستقلة وتتوالها املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاتها ويحدد القانون طريقة 

»القضاة  أن  )98( عىل  املادة  نصت  الفلسطيني« كام  العريب  الشعب  باسم  وتنفذ  األحكام  وتعلن  للقانون،  وفًقا  أحكامها  وتصدر  واختصاصها  تشكيلها 

مستقلون وال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون وال يجوز ألية سلطة التدخل يف القضاء أو يف شؤون العدالة«.

108-  للمزيد حول تشكل املجلس األعىل للقضاء )املجلس األعىل للعدل( يف قطاع غزة وموقف الهيئة من تشكيله، يرجى االطالع عىل التقارير السنوية 

السابقة.
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بعض التعديالت عىل رزمة القوانني القضائية، للنهوض بالعملية القضائية واالرتقاء بالحق يف التقايض، حيث 
ثبت من خالل التطبيق العميل لبعض النصوص القانونية عدم تناسبها مع الواقع القضايئ الفلسطيني، بل 

عىل العكس من ذلك، كان بعضها عائقاً يف سبيل تطوير العملية القضائية والحق يف التقايض. 

يف  العادلة  املحاكمة  وضامنات  التقايض  يف  الحق  مست  التي  اإلشكاليات  أهم  ب- 

األرايض الفلسطينية

1- التأخري واملامطلة يف تنفيذ قرارات املحاكم

يشكل عدم تنفيذ قرارات املحاكم مساسا واضحا بهيبة القضاء الفلسطيني وزعزعة ثقة املواطن به، واألهم 
من ذلك يشكل خرقا واضحا للترشيعات الوطنية الفلسطينية وعىل رأسها القانون األسايس الفلسطيني. 

من هنا جاءت فلسفة املرشع الفلسطيني عندما وضع عقوبات وجزاءات عىل من ميتنع عن تنفيذ تلك 
القرارات واألحكام، وذلك استنادا إىل رضورة احرتام السلطة التنفيذية للسلطة القضائية تطبيقا ملبدأ الفصل 
بينهام، وهذا ما نصت عليه املادة )106( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003، حيث نصت 
عىل أن »األحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها عىل أي نحو يعاقب 
الحق  وللمحكوم  عامة،  بخدمة  مكلفا  أو  عاما  املتهم موظفا  كان  إذا  الوظيفة  والعزل من  بالحبس  عليه 
أن عدم  له«، كام  كامالً  تعويضاً  الوطنية  السلطة  املختصة، وتضمن  املحكمة  إىل  مبارشة  الدعوى  رفع  يف 
تنفيذ قرارات املحاكم يشكل أكرث من انتهاك، منها عدم احرتام إرادة القايض، وعدم احرتام حق املواطن يف 
حريته الشخصية، وعدم االلتزام بالترشيعات الوطنية. ومام سبق ذكره نالحظ أن القانون األسايس قد كفل 
لألشخاص الذين مل يتم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة لصالحهم، وبالتحديد فيام يتعلق باإلفراج املرشوط 
أو إخالء السبيل لعدم كفاية األدلة أو للرباءة، يعد اعتداء ومخالفة رصيحة ألحكام القانون السابق الذكر، 

يرتتب عليه جرب الرضر وإنصاف الضحايا.  

وباستعراض  األحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا واملتعلقة باإلفراج عن املوقوفني دون وجه مرشوع، 
نجد أن املحكمة مل تتطرق إىل تعريف محدد للتوقيف غري املرشوع، وإمنا اقترص بحث املحكمة لكل حالة 
عىل حدة، فنجد أن املحكمة اعتربت أن استمرار  توقيف املستدعي لدى جهاز األمن الوقايئ أو املخابرات 
العامة  أكرث من مدة أربع وعرشين ساعة يعترب توقيفا غري مرشوع، كام اعتربت املحكمة ويف مجموعة من 
القرارات الصادرة عنها أن توقيف املستدعي املدين من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري هو توقيف غري 
مرشوع ومخالف لنص املادة )101( من القانون األسايس واملادتني 11 و12 من قانون اإلجراءات الجزائية 

النافذ.

وقد تلقت الهيئة خالل العام 2011 عددا من الشكاوى من مواطنني أفادوا فيها بعدم قيام األجهزة األمنية 

بتنفيذ تلك القرارات أو املامطلة يف تنفيذها، وكان من ضمنها 20 حالة مل يتم تنفيذها حتى نهاية عام 

2011، وهي عىل النحو املبني يف الجدول التايل109:

109-  تذكر الهيئة أنه وأثناء إعداد التقرير فقد تم اإلفراج عن التالية أسامؤهم: م س س، ع ز ط، خ م ط، ف م خ،ع م ح.
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تاريخ صدور الحكم مكان التوقيف تاريخ التوقيف االسم الرقم

بتاريخ 3/11/2011 صدر قرار من محكمة 

العدل العليا لعدم صحة إجراءات التوقيف
املخابرات العامة 14/2/2011 ن ج ح

بتاريخ 3/11/2011 صدر قرار من محكمة 

العدل العليا لعدم صحة إجراءات التوقيف
املخابرات العامة 14/2/2011 ع م ح

وصدر قرار باإلفراج عنه بكفالة من محكمة 

الصلح بتاريخ 26/9/2011.

مخابرات جنني وتم نقله 

إىل استخبارات رام الله
14/9/2011 م س س

16/8/20011 صدر قرار عن قايض صلح 

الخليل باإلفراج عنه بالكفالة العدلية.
مخابرات الخليل 13/7/2011 ع ز ط

8/8/2011 صدر قرار عن قايض صلح الخليل 

يقيض باإلفراج عنه بالكفالة املالية 500 

دينار أردين.

مخابرات الخليل 17/7/2011 خ م ط 

بتاريخ 18/9/2011 صدر قرار عن محكمة 

بداية الخليل يقيض برد طلب النيابة العامة 

بتمديد توقيفه واإلفراج عنه، حيث مل يتم 

اإلفراج عنه حتى اللحظة وهو موقوف 

بشكل تعسفي.

املخابرات العامة/ الخليل 12/7/2011 ف م خ

بتااريخ 9/1/2011 صدر قرار من محكمة 

العدل العليا بعدم صحة إجراءات التوقيف، 

وقد حكم عليه من املحكمة العسكرية 

بتاريخ 21/2/2011 بالسجن ملدة عام 

ونصف العام

مركز تحقيق وقايئ 

الظاهرية
8/10/2010 ب ي ع

بتاريخ 14/11/2010 صدر قرار من محكمة 

العدل العليا لعدم صحة إجراءات التوقيف
مخابرات أريحا 2/9/2010 م ت ن

17/10/2010

حكم عليه من املحكمة العسكرية بتاريخ 

21/2/2011 بالسجن ملدة عام ونصف العام

مركز تحقيق وقايئ الخليل 20/9/2010 ج أ ق
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بتاريخ 7/11/2010 صدر قرار عن محكمة 

العدل العليا باإلفراج عنه

مركز تحقيق مخابرات 

أريحا
1/9/2010 م ب أ

بتاريخ 7/11/2010 صدر قرار عن محكمة 

العدل العليا باإلفراج عنه

مركز تحقيق مخابرات 

أريحا
3/9/2010 م ح أ

بتاريخ 28/11/2010 صدر قرار عن محكمة 

العدل العليا باإلفراج عنه

جهاز املخابرات العامة /

أريحا
31/8/2010 ع م ق

بتاريخ  17/3/2011 صدر قرار عن قايض 

صلح الخليل يقيض باإلفراج عنه ومل ينفذ 

القرار.

بتاريخ 20/4/2011 صدر قرار عن قايض 

صلح الخليل يقيض باإلفراج عنه بالكفالة 

النقدية 1000 دينار ومل ينفذ القرار

مركز توقيف مخابرات 

الخليل
23/2/2011 ن م ا

بتاريخ 17/3/2011 صدر قرار عن قايض 

صلح الخليل يقيض باإلفراج عنه بالكفالة 

املالية وقيمتها 1000 دينار ومل ينفذ القرار.

بتاريخ 5/4/2011 صدر قرار ثاٍن عن قايض 

صلح الخليل يقيض باإلفراج عنه بالكفالة 

النقدية 1000 دينار ومل ينفذ القرار

مركز توقيف مخابرات 

الخليل
23/2/2011 ض أ ع

بتاريخ 15/5/2011 صدر قرار عن قايض 

صلح حلحول يقيض باإلفراج عنه بالكفالة 

املالية مببلغ 500 دينار ومل ينفذ القرار 

حتى اآلن

مركز توقيف مخابرات 

الخليل
10/4/2011 ط م ش

بتاريخ 8/5/2011 صدر قرار عن قايض صلح 

حلحول يقيض باإلفراج عنه بالكفالة املالية 

مببلغ 500 دينار ومل ينفذ القرار حتى اآلن

مركز توقيف مخابرات 

الخليل
2/4/2011 ر ي ش

بتاريخ 5/5/2011 حصل عىل قرار صادر 

عن قايض صلح محكمة دورا يقيض بإخالء 

سبيله بالكفالة العدلية ومل ينفذ القرار حتى 

اآلن. وبتاريخ 8/5/2011 حصل عىل قرار 

بالرباءة من املحكمة املختصة ورغم ذلك مل 

ينفذ القرار

مركز توقيف مخابرات 

الخليل
2/4/2011 ع م ح

بتاريخ 6/12/2010 صدر قرار من محكمة 

العدل العليا لعدم صحة إجراءات التوقيف

جهاز املخابرات العامة/ 

رام الله
22/7/2007 م ط ع
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2/3/2010 تم عرضه عىل املحكمة 

العسكرية بتاريخ 14/8/2010 وتأجل النظر 

فيها لتاريخ 21/9/2010 وبهذا التاريخ 

حكم عليه بالسجن ملدة 12 عاماً من قبل 

املحكمة العسكرية

جهاز األمن الوقايئ/ رام الله 9/5/2009 ع ع ح

بتاريخ 18/1/2010 حكم عليه بالسجن ملدة 

10 سنوات من قبل املحكمة العسكرية

االستخبارات العسكرية/ 

نابلس
26/1/2009 أ خ أ

2- ضامنات املحاكمة العادلة
نصت املادة )12( من القانون األسايس عىل أن »يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه 
أو إيقافه، ويجب إعالمه رسيعاً بلغة يفهمها باالتهام املوجه إليه، وأن ميكن من االتصال مبحام، وأن يقدم 
للمحاكمة دون تأخري«، يف حني نصت املادة )14( عىل أن »املتهم بريء حتى تثبت  إدانته يف محاكمة قانونية 

تكفل له فيها ضامنات الدفاع عن نفسه، وكل متهم يف جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه«.

ويف هذا السياق يشار إىل أن الهيئة تلقت خالل عام 2011 )1106( من الشكاوى حول انتهاكات الحق يف 
املحاكمة العادلة، التي كفلتها املواثيق الدولية والقانون األسايس، وقد متحورت هذه الشكاوى حول:

أ-  عدم سالمة اإلجراءات القانونية عند القبض، خالفاً ألحكام املادة )29( من قانون اإلجراءات الجزائية.

ب-  عدم عرض النزالء املقبوض عليهم عىل الجهات القضائية املختصة خالفاً ألحكام املادة )34( من قانون 
اإلجراءات الجزائية.

ت-  دخول املنازل وتفتيشها دون مذكرة خالفاً ألحكام املادة )39( من قانون اإلجراءات الجزائية.

ث-  التوقيف دون توجيه اتهام، أو البطء يف إجراءات التقايض، وإفادات تتعلق باملنع من االتصال باألهل 
أو املحامي خالفاً ألحكام املادة )123( من قانون اإلجراءات الجزائية.

ج-  تعرض املوقوفني للتعذيب وسوء املعاملة داخل مراكز التوقيف خالفًا ألحكام املادة )29( من قانون 
اإلجراءات الجزائية110 . 

أخرياً تعول الهيئة كثريا عىل الدور الذي ميكن أن يلعبه القضاء املستقل للدفاع عن حقوق اإلنسان وإلزام 

السلطة وموظفيها املكلفني بإنفاذ القوانني باحرتامها، ولكن هذا الدور يحد من فاعليته أمران، األول: قصور 

اإلجراءات العملية –مع توفر النصوص القانونية- التي تعاقب عىل انتهاك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 

لحقوق اإلنسان، الثاين: امتناع السلطة التنفيذية يف بعض األحيان عن تنفيذ أحكام القضاء. 

www.ichr.ps 110-  للمزيد من التفاصيل راجع تقارير الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان الشهرية لعام 2010 املنشورة عىل صفحة الهيئة اإللكرتونية
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الفصل الرابع

الحق يف حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي

يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  

الحر  املجتمع  من سامت  سمة  وهو  لإلنسان،  األساسية  الحقوق  من  والتعبري  الرأي  حرية  يف  الحق  يعد 

والنظام السيايس الدميقراطي، وعليه فقد كفلته املواثيق الدولية والقوانني الوطنية ملا يشكله من أهمية 

بالغة، وقد شهد عام 2011، تراجعاً فيام يتعلق مبامرسة املواطن الفلسطيني لهذه الحقوق، وسنتناول يف 

هذا اإلطار واقع الحريات اإلعالمية، حرية الرأي والتعبري، الحق يف حرية املعتقد، الحق يف التجمع السلمي، 

واالنتهاكات التي تعرض لها املدافعون عن حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل 

عام 2011.

املحور األول: الحريات اإلعالمية111
شهد عام 2011 العديد من االعتداءات عىل الحرية الشخصية للصحافيني الفلسطينيني، عىل الرغم من أن 

املادة )11( منه، وجعل االعتداء عليها جرمية  الحرية الشخصية يف  الفلسطيني قد كفل  القانون األسايس 

والعمل  الصحافيون  لها  تعرض  التي  االنتهاكات  أمناط  من  سلسلة  الهيئة  رصدت  القانون.  عليها  يعاقب 

الصحايف برمته، من قمع، وتقييد للحريات الصحافية، ومحارصة للعمل الصحايف، وذلك من خالل مامرسات 

انتهجتها األجهزة األمنية يف الضفة الغربية وتلك التابعة لوزارة الداخلية يف حكومة قطاع غزة، وتتمثل يف 

االعتقال ومالحقة الصحافيني بصورة غري قانونية، ومامرسة الضغط عليهم ومحاكمتهم وتقييد حرياتهم، أو 

مبنع طباعة وتوزيع بعض الصحف يف كل من شطري الوطن ألسباب ال تتفق شكالً مع أحكام القوانني النافذة 

يف فلسطني، وتتعارض بشكل تام مع املواثيق واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان. عدا عن منع سفر بعض 

الصحافيني، ومنع عقد املؤمترات الصحافية، واقتحام عدد من املؤسسات اإلعالمية بصورة ال تتفق وأحكام 

القانون الفلسطيني، باإلضافة إىل قيام األجهزة األمنية مبصادرة بعض املواد اإلعالمية واملعدات الصحافية 

والشخصية للصحافيني، ويف حاالت معينة تعرض الصحافيون إىل اعتداءات مبارشة بالرضب وتلقي تهديدات 

املادتني  املكفولة يف  الحريات اإلعالمية  يتعارض مع  للحريات اإلعالمية بشكل  التدهور  جدية. وجاء هذا 

)27 و19( من القانون األسايس الفلسطيني، واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليني وغريها من 

املواثيق واالتفاقيات الدولية وقرارات األمم املتحدة بهذا الخصوص. يف هذا اإلطار نستعرض أبرز االنتهاكات 

للحريات اإلعالمية: 

111-  تورد الهيئة بعضاً من األمثلة عىل االنتهاكات التي تعرضت لها الحريات اإلعالمية يف األرايض الفلسطينية،  وال تدعي أنها وثقت كامل االنتهاكات 

التي وقعت.
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1- احتجاز الصحافيني واعتقالهم واستجوابهم 
األسايس  القانون  يكفلها  التي  والتعبري  الرأي  حرية  يف  والحق  الصحافية  الحريات  عىل  االعتداء  إطار  يف 

الفلسطيني واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، رصدت الهيئة اعتقال ما ال يقل عن )31( صحافيا يف كل من 

الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ألقت هذه االعتقاالت التي مست بحرية الرأي والتعبري بظاللها السلبية 

بكل  األحداث  بنقل  قيامهم  دون  حال  منهم  للعديد  هاجساً  وشكلت  اإلعالمي،  الحقل  يف  العاملني  عىل 

حرية وذلك خوفاً من املالحقة واالعتقال نظراً لسياسة القمع والتكتيم اإلعالمي. وغابت عن أغلب عمليات 

لعدة  وبعضها  أيام  لعدة  وبعضها  لساعات  بعضها  دام  التي  للصحافيني،  التي متت  واالعتقال  االستجواب 

شهور، سالمة اإلجراءات القانونية، وانعدمت معها ضامنات املحاكمة العادلة، ناهيك عن ادعاء العديد منهم 

تعرضه للتعذيب وسوء املعاملة، حيث تركز التحقيق معهم حول عملهم ونشاطهم الصحايف واملهني، وحول 

تغطيتهم لألحداث، أو التصوير الصحايف، أو الكتابة، أو إعداد تقارير صحافية، سواء كانت مكتوبة أو مرئية، 

أو االتصال مع محطات ُمنعت من العمل إما يف الضفة الغربية، مثل فضائية األقىص أو إذاعة صوت األقىص 

الصحافيون، واملراسلة والكتابة لصحف  يتعامل معها  التي  الصحافية  التي تبث من قطاع غزة، والجهات 

ممنوعة من التوزيع يف الضفة الغربية مثل: الرسالة، وفلسطني، اللتني تصدران يف قطاع غزة112.

يف الضفة الغربية، تلقت الهيئة عددا من الشكاوى حول توقيف واحتجاز عدد من الصحافيني، ومنها قيام 

جهازي األمن الوقايئ واألمن الوطني يف محافظة نابلس باعتقال الصحايف محمد أنور منى من منزله الكائن 

يف الضاحية بتاريخ 4/10/2011، حيث أفادت زوجته للهيئة أنه »بتاريخ 4/10/2011، عند الساعة العارشة 

والنصف ليالً احتجز زوجي لدى جهاز األمن الوقايئ يف مدينة نابلس، حيث حرضت قوة كبرية من أفراد 

جهاز األمن الوقايئ وجهاز األمن الوطني إىل منزلنا الكائن يف مدينة نابلس/ حي الضاحية بعضهم بالزي 

العسكري ومل يتم تبليغ زوجي من قبل مبذكرة حضور ومل يكن برفقتهم أنثى، وقاموا بالدخول إىل منزلنا 

وتفتيشه بالكامل دون أن تكون بحوزتهم مذكرة تفتيش، واستمر ذلك ملدة ساعة وقد طال التفتيش األشياء 

الخاصة يب، وبعد انتهاء التفتيش تم اعتقال زوجي دون أن تكون بحوزتهم مذكرة قبض، وقاموا مبصادرة 

كامريا ديجتال وجهاز اسكانر وجهازي جوال لزوجي ووحدة تخزين مؤقتة )فالش( ومبلغ مايل تقريباً ألفي 

تدوين محرض رسمي  يتم  دينار ورسائل خاصة، وهذا جزء مام متت مصادرته ومتكنت من معرفته، ومل 

باملصادرات، وقد احتجز زوجي يف جهاز األمن الوقايئ وعرض عىل القضاء املدين ومدد توقيفه، وقد صدر 

بتاريخ 12/10/2011 قرار باإلفراج عنه، وأخيل سبيله بعد مامطلة يف تنفيذ القرار، وبعد أقل من )24( ساعة 

حرضت مجموعة من جهاز األمن الوقايئ عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتاريخ 13/10/2011 وقاموا 

ومدد  العامة  النيابة  وبتاريخ 16/10/2011 عرض عىل  لديهم،  محتجزا  زال  وما  املنزل  أمام  من  باعتقاله 

توقيفه )24( ساعة ومل يسمح لنا بزيارته ويعمل زوجي صحافيا«113. وقد طالبت املذكورة من الهيئة مراجعة 

جهاز األمن الوقايئ لإلفراج عنه  لبطالن إجراءات توقيفه. وقد بعثت الهيئة بكتاب إىل اللواء زياد هب الريح 

مدير عام جهاز األمن الوقايئ، وتلقت الهيئة رداً من جهاز األمن الوقايئ جاء فيه »أن اإلجراءات التي قام بها 

الجهاز ال يوجد فيها أي مخالفة ألحكام القانون وفقاً لكتاب الهيئة«114.

112- وفقاً لتوثيق الهيئة.

113- وفقاً لشكوى تلقتها الهيئة.

114- من  رد جهاز األمن الوقايئ عىل رسالة الهيئة. 
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وتلقت الهيئة يف هذا اإلطار عددا من شكاوى الصحافيني الذين تم احتجازهم من قبل األجهزة األمنية بصورة 

تعسفية، ودون اتّباع لإلجراءات القانونية السليمة، أو بقوا لفرتات دون العرض عىل النيابة املدنية115. إن 

املعطيات املتوفرة لدى الهيئة تفيد أنه خالل عام 2011، تم استدعاء واحتجاز واعتقال عدد من الصحافيني 

والعاملني لدى املؤسسات اإلعالمية.

لقد بعثت الهيئة بالعديد من الرسائل حول الشكاوى التي تلقتها مطالبة األجهزة األمنية برضورة اإلفراج عن 

الصحافيني املوقوفني، ولكن كانت أغلب الردود التي تلقتها منطية، بأن التوقيف جاء بتهمة اإلخالل باألمن 

والنظام العام، وأن اإلجراءات التي اتخذت كانت وفقاً للقانون، مع أن اإلفادات التي حصلت عليها الهيئة 

تفيد بأن التحقيق دار مع الصحافيني املعتقلني عىل خلفية عملهم اإلعالمي.

أما يف قطاع غزة، فقد نفذت األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية يف حكومة غزة خالل عام 2011 العديد 

من عمليات االعتقال واالحتجاز للصحافيني والعاملني يف وسائل اإلعالم يف قطاع غزة، ألسباب عزتها الحكومة 

يف غزة إىل قيام هؤالء الصحافيني بالعمل مع وسائل إعالم ممنوعة يف قطاع غزة، مثل تلفزيون فلسطني 

وإذاعة صوت فلسطني )وسمح لهام بالعمل يف وقت الحق من العام(116 واتهامهم بالتحريض ضد الحكومة 

يف غزة. وذكر حسن أبو حشيش رئيس املكتب اإلعالمي الحكومي التابع للحكومة يف قطاع غزة يف ترصيح 

سابق، أن بعض املواقع واملؤسسات اإلعالمية التي اعتربها أمنية باسم إعالمي ومنها »موقع فلسطني برس، 

وموقع العهد، وموقع أمد، وامللتقى الفتحاوي، وموقع فراس برس، والكوفية برس، وموقع اإلعالم املركزي 

لفتح، ووكالة وفا وتلفزيون فلسطني117«، مع العلم أنه ال يوجد أي قرار قضايئ يحظر عملهم أو مينعه، وذلك 

األمنية  األجهزة  أن  تؤكد  فإنها  الهيئة،  لدى  املتوافرة  للمعطيات  ووفقاً  الفلسطيني،  القانون  وفقا ألحكام 

التابعة لوزارة الداخلية يف حكومة قطاع غزة قامت باحتجاز عدد  من الصحافيني والعاملني يف املؤسسات 

اإلعالمية خالل عام 2011. فقد تلقت الهيئة يف هذا اإلطار عددا  من الشكاوى من صحافيني تم اعتقالهم 

من قبل األجهزة األمنية بصورة تعسفية، ودون اتّباع لإلجراءات القانونية السليمة، ومن صحافيني تعرضوا 

العتداءات ومنعوا من نقل أحداث معينه، وكذلك ُمنع سفر بعض الصحافيني.

كام خضع بعض الصحافيني الذين تم استجوابهم أو اعتقالهم يف قطاع غزة لعمليات تحقيق دارت حول 

محطات  مع  االتصال  أو  الكتابة  أو  التصوير،  أو  األحداث،  تغطية  حيث  من  الصحايف،  ونشاطهم  عملهم 

منعت من العمل يف قطاع غزة، مثل فضائية فلسطني التي تبث من رام الله أو وكالة وفا، أو صحيفتي األيام 

والحياة الجديدة اللتني تصدران يف رام الله، وعن كيفية وطريقة عملهم معها، وعن عالقة تلك املحطات 

بإرسال مواد  أو االشتباه  بإرسال  أو  الله،  والفضائيات والقنوات والصحافيني بحركة فتح والحكومة يف رام 

إعالمية لتلك املحطات أو الصحف أو الوكاالت يف الضفة الغربية، وخاصة إذا تعلق األمر بأخبار ونشاطات 

تتعلق بانتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبتها األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية يف الحكومة/ قطاع غزة، 

أو تغطية أخبار ال تريد الحكومة/ قطاع غزة أن ترد يف اإلعالم، أو االشتباه يف كتابة أخبار تتعلق بالقطاع 

115- وفقاً لشكاوى تقدم بها املذكورون وذووهم  للهيئة.

http://www.ifex.org/palestine/2011/10/07/mada_sept_2011_report_ar.pdf  -116

 http://www.fpnp.net/ar/news/41890_%D8%A3%D8%   -117
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ترد يف الصحف اليومية الفلسطينية، أو يف مواقع إلكرتونية، حيث يتم التحقيق مع الصحافيني حول كتابة 

منع صحافيني  وتم  األنباء.  ووكاالت  الفضائية  واملحطات  الصحف  لتلك  أو ترسيبها  نقلها  أو  األخبار  تلك 

من الدخول أو الخروج من القطاع، وقد سجلت الهيئة ومن خالل اإلفادات التي وثقتها تعرض عدد من 

الصحافيني الذين تم اعتقالهم لدى األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية يف الحكومة يف قطاع غزة، إىل 

سوء املعاملة واالعتداء عليهم بالرضب والتهديد.

ومن أمثلة ذلك قيام جهاز األمن الداخيل التابع لوزارة الداخلية يف الحكومة/ قطاع غزة، بتاريخ 27/10/2011 

باحتجاز الصحايف صالح محمد أبو صالح )32 عاماً( من بلدة عبسان رشق خان يونس، وكان يعمل صحافيا 

يف دائرة اإلعالم بوزارة الداخلية قبل االنقسام الداخيل، وحسب إفادة املذكور للهيئة فإنه “تم استدعاؤه 

للحضور إىل مقر الجهاز بغزة، وتم التحقيق معه حول عمله الصحايف السابق، وتم حجز جهاز الكمبيوتر 

“الالب توب” الخاص به وهاتفه املحمول وبطاقته الصحافية والهوية الشخصية، وقد تم إخالء سبيله بتاريخ 

29/10/2011، وطلب منه التوقيع عىل تعهد بااللتزام بالقانون وتعليامت الحكومة بغزة، وتم تسليمه بالغا 

بتاريخ 11/12/2011،  اعتقاله«.  التاريخ نفسه وتم  للمقابلة يف  20/11/2011118، وذهب  بتاريخ  للحضور 

بعثت الهيئة برسالة إىل مدير عام جهاز األمن الداخيل لكنها مل تلق رداً.

2- مضايقة الصحافيني باالعتداء الجسدي عليهم
تعرض عدد من الصحافيني واملؤسسات اإلعالمية يف الضفة الغربية إىل جملة من االعتداءات، متثلت برضبهم 

بالهراوات أو توجيه عبارات نابية لهم من قبل أفراد األجهزة األمنية أو من قبل مجهولني يف الضفة الغربية، 

وذلك أثناء قيامهم بعملهم الصحايف، ومنها قيام عدد من األفراد املجهولني بتاريخ 15/3/2011 باالعتداء عىل 

صحافيني عىل مرأى من أفراد األجهزة األمنية الذين كانوا متواجدين بالقرب من خيمة االعتصام يف منطقة 

دوار املنارة يف مدينة رام الله، ووفقاً للشكاوى التي قدمت للهيئة من قبل بعض الصحافيني أن جهاز الرشطة 

مل يقم بحاميتهم، عىل الرغم من أن االعتداء حدث أمامهم119.

قبل  من  العتداءات  اإلعالمية  املؤسسات  يف  والعاملني  الصحافيني  من  عدد  تعرض  فقد  غزة  قطاع  أما يف 

األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية يف حكومة غزة، أثناء تغطيتهم لبعض األحداث التي دارت يف القطاع، 

ومنها تعرض الصحايف شوقي يحيى الفرا، مراسل التلفزيون األملاين، لالعتداء من قبل أفراد من األمن خالل 

عمله يف تغطية مسرية سلمية يف مدينة خان يونس بتاريخ 11/2/2011. 

3- االستمرار يف منع طباعة بعض الصحف اليومية واألسبوعية وتوزيعها

نظم قانون املطبوعات والنرش رقم )9( لسنة 1995، اإلطار القانوين لعمل الصحف يف أرايض السلطة الوطنية، 

وحدد سبل الرتخيص والجهات صاحبة االختصاص بهذا الشأن، ونص القانون عىل اإلجراءات الواجبة االتباع 

عند ارتكاب مخالفة ألحكام القانون، وحدد سبل تحريك دعوى الحق العام يف جرائم املطبوعات الدورية 

www.ichr.ps 118-  انظر التقرير الشهري للهيئة لشهر ترشين األول 2011، منشور عىل موقعها االلكرتوين

www.ichr.ps 119-  انظر التقرير الشهري للهيئة لشهر آذار 2011، منشور عىل موقعها االلكرتوين
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وغري الدورية، حيث نصت املادة )42/1( من القانون عىل أنه: »تقوم املحكمة املختصة بالنظر يف جميع 

املخالفات التي ترتكب خالفا ألحكام القانون، ويتوىل النائب العام التحقيق فيها، وذلك وفقاً للصالحيات 

واإلجراءات املنصوص عليها يف القوانني الجزائية املعمول بها«. يتبني من نص املادة أن السلطة التنفيذية 

مقيدة الصالحية وغري مخولة إلغالق أي مطبوعات دورية وغري دورية أو منعها من الطباعة والنرش يف أرايض 

السلطة، إال من خالل قرار قضايئ ومن جهة االختصاص.

اإلصالح(  ومنرب  فلسطني  )الرسالة،  مبنع طباعة صحف  تقوم  الغربية  الضفة  األمنية يف  األجهزة  زالت  وما 

الضفة  الحكومة يف  اإلعالم يف  وزارة  أن  ويذكر  بتاريخ 14/6/2007.  الداخيل  االنقسام  بدء  منذ  وتوزيعها 

الغربية مل تصدر أي قرار مبنع توزيع تلك الصحف السالفة الذكر أو حظرها أو سحبها120، كام أنه مل يُصَدر 

قراٌر قضايئ بذلك، والجدير ذكره أن الصحف الثالث حاصلة عىل الرتاخيص الرسمية واملطلوبة من وزارة 

اإلعالم والجهات ذات العالقة التي تجيز العمل لها. 

ويف قطاع غزة واصلت األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية يف حكومة قطاع غزة منع الصحف اليومية 

الثالث )القدس، الحياة الجديدة، واأليام الصادرة يف الضفة الغربية(، من دخول قطاع غزة بحجة االنحياز 

الصحف  الصحايف. وقد حاول موزعو  العمل  واملهنية يف  الحيادية  اآلخر، وعدم  الطرف  لصالح طرف ضد 

إدخالها بتاريخ 8/7/2010، إال أن أفراد الرشطة املتواجدين بالقرب من معرب بيت حانون، قاموا بإيقافهم 

الستالم  املعرب  إىل  الوصول  من  منعهم  بقرار  وأبلغوهم  لتوزيعها،  الصحف  أعداد  الستالم  توجههم  أثناء 

الصحف. وعندما قام موزعو الصحف مبراجعة وزارة الداخلية يف غزة، أبلغهم املسؤولون فيها بأن الصحف 

من  وفلسطني(  )الرسالة  لصحيفتي  الغربية  الضفة  يف  الحكومة  منع  بسبب  القطاع،  دخول  من  ممنوعة 

الطباعة والتوزيع يف الضفة الغربية121.

4- اقتحام املقرات واملؤسسات اإلعالمية
تعرضت العديد من املؤسسات اإلعالمية يف الضفة الغربية لالقتحام من قبل جهات مجهولة ومن أمثلة ذلك 

تعرض مكتب بال ميديا يف نابلس، وهي إحدى رشكات مجموعة االتصاالت الفلسطينية، بتاريخ 26/1/2011 

لهجوم من قبل مجموعة مكونة من أربعة أشخاص مل يكونوا ملثمني، أحدهم مسلح مبسدس. وذلك بعد 

مقابلة للدكتور عبد الستار قاسم عىل الهواء مبارشة مع قناة الجزيرة الفضائية، فقد حرض املعتدون وسألوا 

عن الدكتور قاسم الذي كان قد غادر مبجرد إنهاء املقابلة. وعىل أثرها قاموا بتحطيم كامريا فيديو خاصة 

بالبث الفضايئ وكمبيوتر وطابعة ولوح زجاج للغرفة. يذكر يف هذا الصدد، أن مكتب بال ميديا هو مكتب 

يقوم عىل خدمة عدد من القنوات الفضائية العربية واألجنبية التي ترغب باستضافة أي شخص، وهو ليس 

خاصا بقناة الجزيرة كام اعتقد املعتدون عىل املكتب122. 

120- وفقاً ملقابلة الهيئة سابقاً مع منر عدوان القائم بأعامل مدير املطبوعات والنرش يف وزارة اإلعالم/ رام الله.

121-  للمزيد راجع التقرير السنوي السادس عرش للهيئة.

www.ichr.ps 122-  انظر التقرير الشهري للهيئة لشهر كانون الثاين 2011، منشور عىل موقعها االلكرتوين
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أفراد  من   )4( قيام  ومنها  واالقتحام،  لالعتداء  غزة  قطاع  يف  اإلعالمية  املؤسسات  من  العديد  وتعرضت   

جهاز املباحث العامة باقتحام مكتب التلفزيون الياباين بتاريخ 19/3/2011، وقاموا بفحص بطاقات جميع 

العاملني وهواتفهم النقالة، وصادروا رشيط تسجيل خاصا بكامريا فيديو. ويف وقت الحق من اليوم نفسه 

قام اثنان من جهاز املباحث العامة باقتحام مقر رشكة »فاكت نيوز لإلنتاج اإلعالمي«، وقاما بتفتيش املكتب 

بحثاً عن مصورين صحافيني. ويف التاريخ نفسه قام )4( من أفراد الرشطة، باقتحام مقر رشكة ميادين لإلنتاج 

أرشطة  ومصادرة  تصوير  كامريا  وتحطيم  املقر،  بتفتيش  وقاموا  بغزة،  الرشوق  بناية  يف  الواقع  اإلعالمي، 

تسجيل، وقاموا باالعتداء بالرضب عىل املصور الصحايف منذر الرشايف123. وقد بعثت الهيئة بتاريخ 6/4/2011، 

حول شكوى التلفزيون الياباين إىل مراقب وزارة الداخلية ومل تتلق رداً.

5- منع  الصحافيني واملؤسسات اإلعالمية من التغطية 
تعرض عدد  من اإلعالميني واملؤسسات اإلعالمية ملنعهم مرات عديدة من تغطية األحداث من قبل األجهزة 

األمنية يف الضفة الغربية، حيث أفاد الصحايف سامر عبد الله ويعمل يف رشكة إنتاج أنه بتاريخ 15/3/2011، 

وأثناء تواجده عىل دوار املنارة/ رام الله لتغطية األحداث التي جرت من أجل إنهاء االنقسام وأثناء قيامه 

بالتصوير قام شخصان من جهاز املباحث العامة باحتجاز الكامريا التي كانت بحوزته وأجرب عىل حذف املادة 

من قبل أفراد املباحث العامة124. وتلقت الهيئة شكوى من الصحايف معاذ حامد/ رام الله أفاد فيها بـ«أنه 

أرض  واملقام عىل  االحتالل  املفرج عنهم من سجون  استقبال األرسى  وبتاريخ 18/10/2011 وخالل حفل 

املقاطعة يف مدينة رام الله، وأثناء تواجده يف ذلك املكان قام أحد األفراد بالتعريف عن نفسه أنه من جهاز 

املخابرات مبصادرة رشيحة الكامريا الخاصة باملواطن والتي تحتوي جميع الصور التي التقطها يف الحفل«125.

تغطية  من  اإلعالمية  واملؤسسات  الصحافيني  للحكومة  التابعة  األمنية  األجهزة  منعت  غزة  قطاع  ويف   

بعملهم  القيام  من  الصحافية  الطواقم  مبنع  الرشطة  من  أفراد  قام   16/3/2011 بتاريخ  ومنها  األحداث، 

لتغطية أحداث تفريق املتظاهرين من الطلبة الجامعيني داخل جامعة األزهر للمطالبة بإنهاء االنقسام. 

وكان من بني الطواقم التي تم منعها كل من: )وكالة رويرتز العاملية لألنباء، وقناة العربية الفضائية، وقناة 

بإبالغ عدد من  الفضائية االنجليزية(126. وبتاريخ 29/3/2011 قام مكتب اإلعالم الحكومي بغزة  الجزيرة 

وسائل اإلعالم املحلية والعربية والدولية، بعدم تغطية أي مسرية مبناسبة يوم األرض الذي يصادف بتاريخ 

30/3/2011. وحسب ما أفاد به عدد من تلك الوسائل اإلعالمية للهيئة أنه تم تحذيرهم بوجوب تغطية 

املسرية الوحيدة املرخصة من قبل وزارة الداخلية والتي ستنطلق من بيت الهيا شامل غزة باتجاه معرب بيت 

حانون »إيرز«، وأنهم يتحملون مسؤولية مخالفة ذلك127. 

www.ichr.ps 123-  انظر التقرير الشهري للهيئة لشهر آذار 2011، منشور عىل موقعها االلكرتوين

124-  وفقاً لشكوى تقدم بها املذكور للهيئة.

125-  وفقاً لشكوى تلقتها الهيئة من املذكور.
www.ichr.ps 126-  انظر التقرير الشهري للهيئة لشهر آذار 2011، منشور عىل موقعها االلكرتوين

www.ichr.ps 127-   انظر التقرير الشهري للهيئة لشهر آذار 2011، منشور عىل موقعها االلكرتوين
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6- منع السفر للصحافيني
الداخلية يف حكومة غزة  مبنع عدد  الصحافيني واملؤسسات اإلعالمية قامت وزارة  التضييق عىل  يف إطار 

لنقابة  العامة  األمانة  الباز عضو  الصحايف محمد  منع  القطاع، ومنها  إىل خارج  السفر  الصحافيني من  من 

الصحافيني الفلسطينيني من السفر بتاريخ 22/3/2011، حيث أبلغ بأن قرار املنع صدر من النائب العام، كام 

منعت الصحافية سامح أحمد الرواغ عضو نقابة الصحافيني بتاريخ 6/10/2011 من السفر للخارج للمشاركة 

السفر، بل  يف دورة تدريبية128. ومل تتوقف مضايقة األجهزة األمنية للصحافيني يف قطاع غزة مبنعهم من 

تعدت ذلك بفرض قيود عىل دخول وخروج الصحافيني األجانب. وبعثت الهيئة برسالة لكل من املستشار 

محمد عابد النائب العام، ومدير عام جهاز األمن الداخيل ولكنها مل تلق رداً عىل رسالتها.

املحور الثاين: حرية الرأي والتعبري129
والنظام  املجتمع  األساسية وهو سمة من سامت  اإلنسان  والتعبري من حقوق  الرأي  الحق يف حرية  يعد 

السيايس الدميقراطي، وعليه فقد كفلته املواثيق الدولية والقوانني الوطنية ملا يشكله من أهمية بالغة، وقد 

السلطة  الحق يف مناطق  لهذا  الفلسطيني  املواطن  يتعلق مبامرسة  فيام  ملحوظاً  تراجعاً  شهد عام 2011 

الوطنية الفلسطينية، وذلك نتيجة الستمرار االنقسام الداخيل يف النظام السيايس الفلسطيني.

وقد جاء يف نص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان: “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبري، ويشمل 

هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، وىف التامس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين، بأية 

وسيلة ودومنا اعتبار للحدود”130. كام ضمن العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية حرية الرأي 

والتعبري، حيث نص عىل أن »لكل إنسان الحق يف اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان الحق يف حرية 

التعبري. ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين 

دومنا اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها131. 

وعىل الرغم من أن العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تناول حرية الرأي والتعبري، إال أنه أورد 

ضوابط وتقييداً لها عندما تتعلق باحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم، أو لحامية األمن القومي أو النظام 

العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة132.

وتطرق القانون األسايس الفلسطيني املعدل إىل موضوع حرية الرأي والتعبري بشكٍل مفصل يف نصوص مواده، 

وكانت هذه املواد رضورية ومهمة لتوفري الضامنات األساسية لضامنة هذا الحق ومامرسته وتعزيزه، حيث 

نص القانون عىل أن “ال مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق يف التعبري عن رأيه ونرشه بالقول أو الكتابة 

http://www.palpress.co.uk/arabic/index.php?action=detail&id=23125   -128

www. 129- تكتفي الهيئة برسد بعض األمثلة عىل انتهاك الحق يف حرية الرأي والتعبري وللمزيد ميكن الرجوع إىل تقاريرها املنشورة عىل موقعها اإللكرتوين

ichr.ps

130- انظر املادة )19( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها 217 ألف )د_3( املؤرخ يف 10 كانون 

األول 1948.

131- انظر املادة )19( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها 2200 ألف املؤرخ يف 

كانون األول عام 1966.

132-  انظر الفقرة )3( من املادة )19( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
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أو غري ذلك من وسائل التعبري أو الفن مع مراعاة أحكام القانون”133. وأن »حرية العقيدة والعبادة ومامرسة 

الشعائر الدينية مكفولة رشيطة عدم اإلخالل بالنظام العام، واآلداب العامة«134. كام أوجب القانون األسايس 

الحقوق  عىل  قيود  فرض  يجوز  “ال  أنه  عىل  ونص  الطوارئ،  حالة  يف  الفردية  والحقوق  الحريات  احرتام 

والحريات األساسية إال بالقدر الرضوري لتحقيق الهدف املعلن يف مرسوم إعالن حالة الطوارئ”135. إال أن 

القانون األسايس أجاز فرض بعض القيود عىل مامرسة حقوق اإلنسان يف هذه الحالة، وذلك مبوجب مرسوم 

يصدر عن رئيس السلطة الوطنية، حيث نص عىل أنه »عند وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو 

أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية، يجوز إعالن حالة الطوارئ مبرسوم من رئيس السلطة الوطنية 

الفلسطينية ملدة ال تزيد عن ثالثني يوماً«136.

واملدنية  الجنائية  الدعوى  فيها  تسقط  ال  جرمية  الحريات  عىل  االعتداء  اعتبار  عىل  نفسه  القانون  وأكد 

بالتقادم، ومل تكتف بهذا القدر بل طالبت بتعويض عادل يف حال وقع االعتداء عىل الحريات الشخصية، 

الخاصة لإلنسان وغريها من  الحياة  أو حرمة  الشخصية  الحريات  أي من  اعتداء عىل  أن »كل  ونص عىل 

الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون األسايس أو القانون، جرمية ال تسقط الدعوى الجنائية وال 

املدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادالً ملن وقع عليه الرضر«137. 

استمر تعرض الحق يف حرية الرأي والتعبري يف الضفة الغربية للعديد من االنتهاكات من قبل األجهزة األمنية 

يف الضفة الغربية خالل عام 2011، وانعكست حالة االنقسام الداخيل التي حدثت يف قطاع غزة بظاللها 

التي  القيود  العديد من  واقعياً، وأصبح هناك  والتعبري ومامرسته  الرأي  واقع حرية  السلبي عىل  وتأثريها 

تفرض عىل مامرسة هذا الحق وتقييده. وتعرض عدد من األشخاص إىل االعتقال أو االعتداء عليهم نتيجة 

املغني  أحمد  املستشار  أصدر  فقد  والفكر،  الروح  قيود عىل  إىل  االعتقال  قيود  الحق، ومن  مامرسة هذا 

النائب العام  بتاريخ 16/8/2011 قراراً يقيض بوقف بث حلقات برنامج )وطن عىل وتر(، وذلك بعد تلقيه 

شكاوى منفردة من قبل كل من: رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، والدكتور جواد عواد عن نقابة 

األطباء الفلسطينية، واللواء حازم عطا الله مدير عام الرشطة، وذلك بحجة ما تضمنه الربنامج املذكور من 

»تهاترات لفظية واإلسفاف باألداء واالنتقاص من دور أداء األجهزة األمنية والقضائية واملهن الطبية إلرضاء 

بث  وقف  تم  وبالفعل  ...الخ«138.  العام  الصالح  خدمة  إىل  تهدف  وال  تخدم  ال  ونزعات شخصية  رغبات 

حلقات برنامج )وطن عىل وتر(، حيث رصح السيد النائب العام لوكالة )وفا( بتاريخ 17/8/2011 »أن قانون 

العقوبات رقم )16( لسنة )1960(، يعطي النائب العام الحق يف اتخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة ضمن 

ما يقع تحت بند القذف والتشهري ضد السلطات، وأن املواد )188( و)189( و)190( من هذا القانون تتيح 

التدابري الالزمة بشكوى أو دون شكوى139«. ويف املقابل أكد رئيس مجلس  القضائية واتخاذ  رفع الدعوى 

133- انظر املادة )19( من القانون األسايس املعدل لسنة 2005.

134- انظر املادة )18( من القانون األسايس املعدل لسنة 2005.

135- انظر املادة )111( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2005.

136- انظر املادة )110( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2005.

137- انظر املادة )32( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2005.

138-  من كتاب النائب العام املوجه إىل املرشف العام لهيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية بتاريخ 16/8/2011.

139-  لقاء منشور يف جريدة الحياة الفلسطينية العدد 5675، الصفحة 11، بتاريخ 18/8/2011.
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إدارة هيئة اإلذاعة والتلفزيون يارس عرب ربه: »أن تلفزيون فلسطني سيلتزم بقرار النائب العام وسيوقف بث 
برنامج وطن عىل وتر، يف املقابل أكد مواصلة العمل من أجل إلغاء هذا القرار«.140

الوطنية  النجاح  جامعة  يف  السياسية  العلوم  أستاذ  قاسم  الستار  عبد  الدكتور  األستاذ  توقيف  تم  كام 

والناشط بقضايا الرأي يف أعقاب كتابته مقاال تحت عنوان »بني إدارة النجاح والقضاء الفلسطيني« بتاريخ 

بالرغم من صدور  الدراسية  الجامعة إعادة طلبة إىل مقاعدهم  141،21/8/2011 أشار فيه إىل رفض إدارة 

قرار مؤقت من محكمة العدل العليا بذلك، ألن عدم إرجاعهم سيلحق بهم أفدح الرضر فيام لو كان الحكم 

بنتيجة الدعوى لصالح هؤالء الطلبة قانوناً وقضاء142، وقد نرشت املقال العديد من املواقع االلكرتونية، ويف 

أعقاب ذلك بتاريخ 25/8/2011، أوقفت محكمة صلح نابلس الدكتور قاسم بناء عىل شكوى مرفوعة ضده 

من قبل رئيس جامعة النجاح الوطنية األستاذ الدكتور رامي الحمد الله، موضوعها الشتم والذم والتحقري 

النهاية إىل  العنرصية واملذهبية143. وأدت الجهود يف  الفنت والقالقل والنعرات  العدالة وإثارة  وعرقلة سري 

اإلفراج عن قاسم بتاريخ 28/8/2011 بناًء عىل قرار من الرئيس محمود عباس وبجهود مبذولة من رئيس 

الوزراء الدكتور سالم فياض144، والجدير بالذكر أن إدارة الجامعة قامت إثر ذلك بإيقاف قاسم عن العمل 

لعدة أشهر، لكنه أعيد إىل عمله يف قسم العلوم السياسية بالجامعة بعد تدخل وسطاء إلنهاء املوضوع. 

أما يف قطاع غزة فقد فرضت الحكومة قيوداً عديدة عىل مامرسة حرية الرأي والتعبري، ومن أمثلة ذلك، قيام 

جهاز املباحث العامة بتاريخ 23/1/2011 مبصادرة نسخ من روايتي )وليمة ألعشاب البحر للكاتب حيدر 

حيدر، وشيكاغو للكاتب عالء الدين األسواين( من مكتبة ابن خلدون الواقعة مقابل جامعة األزهر غرب 

مدينة غزة. وحسب ما أفاد به مالك املكتبة للهيئة فإن أفراد الجهاز أبرزوا قراراً صادراً عن وزارة الداخلية 

أفراد  توجه  الوقت  ذات  املصادرة. ويف  للحصول عىل سند  بغزة  العباس  مركز رشطة  إىل  التوجه  برضورة 

من جهاز املباحث العامة إىل مكتبة الرشوق، الواقعة يف املنطقة ذاتها، وقاموا بإبراز قرار صادر عن وزارة 

الداخلية يقيض مبصادرة الروايتني املشار إليهام، باإلضافة إىل رواية »املتعة املحرمة« وأبلغوا مالكها برضورة 

مراجعة مركز رشطة العباس لنفس الغرض. ويف وقت سابق، كان قد توجه أفراد من جهاز األمن الداخيل إىل 

مكتبة منصور الواقعة مقابل الجامعة اإلسالمية بغزة، وطلبوا من العامل يف املكتبة إطالعهم عىل الروايتني، 

وطلبوا منه عدم عرضهام للبيع لحني اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهام. وحسب املتحدث باسم الرشطة فإن 

الروايات جاءت مخالفة لتعاليم الرشيعة اإلسالمية145. 

140-  لقاء منشور يف جريدة الحياة الفلسطينية العدد 5675، الصفحة 11، بتاريخ 18/8/2011.

141-  لالطالع عىل نص املقال كاماًل يرجى زيارة موقع شبكة معا اإلخبارية 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=415201

http://www.essanad.net/ar/news.php?action=view&id=365  -142

143-  املحامي عامد صالح الدين باسم القضاء يَحبس الذي يدافع عن 

http://www.essanad.net/ar/news.php?action=view&id=365 ،القضاء

144-  املحامي عامد صالح الدين باسم القضاء يَحبس الذي يدافع عن 

http://www.essanad.net/ar/news.php?action=view&id=365 ،القضاء

www.ichr.ps 145-  انظر التقرير الشهري للهيئة لشهر كانون الثاين 2011، منشور عىل موقعها االلكرتوين
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املحور الثالث: الحق يف التجمع السلمي146
أكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن »لكل شخص الحق يف حرية االشرتاك يف االجتامعات والجمعيات 

السلمية«، وذلك يف الفقرة األوىل من املادة )20(. كام أوىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

اهتامماً لهذا الحق، حيث نصت املادة )21( عىل أن »يكون الحق يف التجمع السلمي معرتفاً به، وال يجوز 

أن يوضع من القيود عىل مامرسة هذا الحق، إال تلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابري رضورية يف 

مجتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة، أو النظام العام أو حامية الصحة العامة، أو اآلداب 

العامة أو حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم«. 

لحقوق  العاملي  اإلعالن  عليه  نص  ما  مع  منسجامً   2005 لسنة  املعدل  الفلسطيني  األسايس  القانون  جاء 

اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، حيث نصت الفقرة الخامسة من املادة )26( 

منه عىل أن يتم »عقد االجتامعات الخاصة دون حضور أفراد الرشطة، وعقد االجتامعات العامة واملواكب 

والتجمعات يف حدود القانون«.  

كام جاء  القانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن االجتامعات العامة مبواده منسجامً بشكل كبري مع ما نص عليه 

الثانية من هذا  املادة  املدنية والسياسية، حيث أكدت  بالحقوق  الخاص  الدويل  القانون األسايس، والعهد 

القانون عىل هذا الحق ونصت عىل أن »للمواطنني الحق يف عقد االجتامعات العامة والندوات واملسريات 

بحرية، وال يجوز املس بها أو وضع القيود عليها إال وفقاً للضوابط املنصوص عليها يف هذا القانون«، ورغم 

أنه ألزم منظمي التجمع بتقديم إشعار للمحافظ أو ملدير الرشطة، يتضمن مكان وزمان وغرض االجتامع، 

إال أنه ال يجوز للمحافظ أو الرشطة أن يضع الضوابط التي من شأنها أن متس بحرية االجتامع، حيث تنص 

املادة )5( »عىل أنه ال يرتتب عىل تلك اإلجراءات أي مس بحرية املجتمعني وسري عملية االجتامع«، فالهدف 

منها هو تنظيم حركة املرور حسب ما نصت عليه املادة الرابعة من هذا القانون.

لقد تعرض الحق يف التجمع السلمي يف عام 2011 سواًء يف الضفة الغربية أو قطاع غزة إىل العديد من 

االنتهاكات والتجاوزات التي أدت إىل عدم مامرسة هذا الحق، وتأيت القيود وانتهاك هذا الحق يف ظل حالة 

االنقسام السيايس يف األرايض الفلسطينية املحتلة إثر األحداث التي وقعت يف قطاع غزة يف عام 2007. فقد 

إىل  باإلضافة  العامة،  واالجتامعات  واملسريات  كاالعتصامات  السلمية  التجمعات  بعض  تنظيم  منع  استمر 

منع الصحافيني من تغطيتها، كام تم وضع قيود تصل إىل حد املنع من قبل وزارة الداخلية واملحافظني عىل 

تنظيمها. 

ففي الضفة الغربية تعرض الحق يف التجمع السلمي خالل عام 2011 إىل العديد من االنتهاكات، ومن خالل 

تم فض  فقد  السلمي من مسريات،  التجمع  لبعض مظاهر  باحثيها  وتوثيق  للهيئة  التي وردت  الشكاوى 

بعضها بالقوة من قبل األجهزة األمنية. وثقت الهيئة بتاريخ 2/2/2011 منع أفراد من الرشطة ملجموعة من 

146- تكتفي الهيئة برسد بعض األمثلة عىل انتهاك الحق يف حرية التجمع السلمي، للمزيد ميكن الرجوع إىل تقاريرها املنشورة عىل موقعها اإللكرتوين 

www.ichr.ps
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املعتصمني عىل دوار املنارة/ رام الله من تنظيم فعالية تضامنية مع الشعب املرصي تأييداً للهبة الجامهريية 

املرصية، حيث تواجد أفراد الرشطة ومنعوا املتظاهرين من تنظيم هذه الفعالية وجرى تفريقهم وأخذت 

البطاقات الشخصية لبعض املنظمني واملشاركني، وتم اصطحابهم إىل مقر املباحث العامة بالقرب من دوار 

املنارة، واحتجزوا لساعتني تقريبا ثم أطلق رساحهم بحجة أن تنظيم املسرية جاء دون ترخيص من الرشطة 

كام أفاد أفراد الرشطة املتواجدون هناك147. ويف اإلطار ذاته، تعرض عدد من طالب مدرسة الفرندز بتاريخ 

17/2/2011 للرضب أثناء مشاركتهم يف املسرية السلمية تضامناً مع الشعب املرصي، والتي جرى تنظيمها 

يف مدينة رام الله، حيث تقدم خمسة من الطالب بشكاوى مطالبني الهيئة بالتدخل من أجل التحقيق يف 

تعرضهم للرضب148.

أما يف قطاع غزة فقد تعرض الحق يف التجمع السلمي للعديد من االنتهاكات خالل عام 2011، وقد ألقت 

حالة االنقسام بظاللها عىل مامرسة هذا الحق عىل أرض الواقع، ووضعت القيود من قبل وزارة الداخلية يف 

الحكومة/ قطاع غزة عىل مامرسته واقعياً. وثقت الهيئة عددا من حاالت االنتهاك لهذا الحق، ومنها بتاريخ 

17/1/2011 حيث منعت الحكومة يف قطاع غزة إدارة جامعة القدس املفتوحة بغزة من إقامة حفل مبناسبة 

ذكرى مرور 20 عاماً عىل تأسيسها. وحسب املعلومات التي توفرت لدى الهيئة، فإن إدارة الجامعة كانت 

قد تقدمت بطلب بتاريخ 10/1/2011 إىل الرشطة للغرض ذاته، وتلقت موافقة عىل طلبها. إال أنه يف اليوم 

السابق عىل موعد الحفل تلقت إدارة الجامعة اتصاالً هاتفياً من قبل ممثل عن الحكومة يف غزة أُبلغت فيه 

مبنع الحفل، وعليه قامت إدارة الجامعة باالعتذار للمدعوين وإلغاء الحفل149.

املحور الرابع: املدافعون عن حقوق اإلنسان
املضايقات  الفلسطينية إىل أشكال مختلفة من  اإلنسان يف األرايض  املدافعني عن حقوق  تعرض عدد من 

والتهديدات، حيث تم منع البعض منهم أثناء القيام بعمله الحقوقي يف امليدان، إضافة إىل مصادرة مواد 

وتوثيق  رصد  محاولة  أو  حدثت،  التي  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  ورصدهم  توثيقهم  أثناء  منهم  ووثائق 

بعضهم، وعمدت  االعتداء عىل  امليدان، وكذلك  تواجدهم يف  لحظة  كانت تحدث  التي  االنتهاكات  بعض 

األجهزة األمنية بشكل مبارش أو غري مبارش إىل إعاقة عملهم يف كثري من األوقات، بل منعت األجهزة األمنية 

الفلسطينية يف الضفة الغربية املدافعني عن حقوق اإلنسان من زيارة املعتقلني املوقوفني يف مراكزها عىل 

خلفية االنتامء السيايس وحرية الرأي والتعبري، كام تم رفع دعاوى قضائية عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان 

نتيجة لعملهم الحقوقي150، وسنتناول يف هذا الفصل بشكل موجز االنتهاكات التي تعرض لها املدافعون عن 

حقوق اإلنسان واملؤسسات الحقوقية، يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

www.ichr.ps 147-  للمزيد انظر التقرير الشهري للهيئة لشهر شباط 2011، منشور عىل موقعها االلكرتوين

www.ichr.ps 148-  للمزيد انظر التقرير الشهري للهيئة لشهر شباط2011، منشور عىل موقعها االلكرتوين

www.ichr.ps 149-  للمزيد انظر التقرير الشهري للهيئة لشهر كانون الثاين 2011، منشور عىل موقعها االلكرتوين

150-  للمزيد حول الحامية الدولية والوطنية للمدافعني عن حقوق اإلنسان، راجع، يارس عالونة، الضامنات القانونية الدولية والوطنية لحامية املدافعني 

عن حقوق اإلنسان، الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان، رام الله، فلسطني، 2011.
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1- االنتهاكات التي تعرض لها املدافعون عن حقوق اإلنسان واملؤسسات الحقوقية يف 

الضفة الغربية
تعرض بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان ملضايقات عديدة من قبل األجهزة األمنية يف الضفة الغربية خالل 

عام 2011، حيث تعرض بعضهم لالعتداء عليه، وإعاقة عمله، أو منعه من الزيارات ملراكز التوقيف التابعة 

لألجهزة األمنية، ورفع قضايا عىل بعضهم.

بتاريخ 29/5/2008، بتقديم شكوى  الوطنية  النجاح  ويف سابقة تعترب األوىل من نوعها قام رئيس جامعة 

بتاريخ  الوطنية  النجاح  جامعة  أحداث  حول  تقريرا  الهيئة  إصدار  عقب  العامة،  النيابة  لدى  الهيئة  ضد 

املستقلة هي مؤسسة دولة  الهيئة  بأن  العامة  النيابة  الهيئة يف حينه مبخاطبة  24/7/2007، وقام محامو 

ومن طبيعة عملها القيام بإصدار تقارير مشابهة، وعىل أثر ذلك تم وقف متابعة الشكوى، وأعادت النيابة 

تحريك الشكوى خالل عام 2011، وحدد 1/8/2011، موعدا ألول جلسة للمحاكمة، حيث استمع القايض 

العام للهيئة املستقلة  العكر، بصفته املفوض  إىل جهة االدعاء واىل الجهة املدعى عليها )الدكتور ممدوح 

لحقوق اإلنسان( وقرر قبول الدعوى وتأجيل الجلسة إىل 3/10/2011، وبعد تدخل من مؤسسات املجتمع 

املدين باعتبار ان الهيئة املستقلة وجامعة النجاح مؤسستان وطنيتان، قامت الجامعة بإسقاط الدعوى الحقاً. 

القيام بعملهم  أثناء  أو مضايقتهم  االعتداء عليهم  اإلنسان إىل  املدافعني عن حقوق  كام تعرض عدد من 

تغطيتهم  أثناء  الخليل  مدينة  يف  اإلنسان  حقوق  عن  مدافعني  ثالثة  عىل  االعتداء  توثيق  وتم  الحقوقي، 

للتظاهرة التي دعت إليها الفعاليات الوطنية يف املدينة مبناسبة مرور )63( عاماً عىل النكبة، وشكل الحادث 

املعلومات  إىل  والوصول  العمل  حرية  يف  وحقهم  اإلنسان  عن حقوق  املدافعني  عىل  االعتداء  يف  خطورة 

ومس مبامرسة نشاطهم الحقوقي، حيث تم بتاريخ 5/5/2011 الذي يصادف ذكرى النكبة، وأثناء تغطية 

الباحثني امليدانيني يف مؤسسة بيتسيلم )موىس أبو هشهش ومنال الجعربي( والباحث امليداين يف مؤسسة 

الحق )هشام رشبايت( لألحداث والتظاهرة التي انطلقت من مدينة الخليل باتجاه البلدة القدمية الخاضعة 

يرتدون  الذين  الفلسطينية  الخاصة  الرشطة  أفراد  من  عدد  اعرتض   ،)H2( واملصنفة  اإلرسائيلية  للسيطرة 

)الجعربي( ومسح جميع  للباحثة  الخلوي  الهاتف  الثالثة، حيث متت مصادرة جهاز  الباحثني  املدين  الزي 

الصور التي التقطتها، وكان من بني تلك الصور اعتداء أفراد الرشطة بالرضب عىل إحدى املتظاهرات، كام تم 

االعتداء بالرضب عن طريق )السحب والدفع( عىل الباحثني )أبو هشهش، والرشبايت( من الخلف، وانتزاع 

إفادات  الخليل، وذلك حسب  مدير رشطة  قبل  لهام من  واالتهامات  الشتائم  وتوجيه  األخري  الكامريا من 

املشتكني للهيئة. 

2- االنتهاكات التي تعرض لها املدافعون عن حقوق اإلنسان واملؤسسات الحقوقية يف 

قطاع غزة 
استمر خالل عام 2011 توجيه االنتقادات للمدافعني عن حقوق اإلنسان، وأصبح هناك تحريض عىل عمل 

املؤسسات الحقوقية والنسوية وكذلك التشكيك يف رسالتها وأهدافها. كام استمر منع جهاز األمن الداخيل 
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يف الحكومة/ قطاع غزة للعام الثالث عىل التوايل ممثيل الهيئة من زيارة مركز االحتجاز التابع لجهاز األمن 

املنظم  الوحيد  املركز  املركزي( وهو  غزة  )سجن  والتأهيل  اإلصالح  مركز  زيارة  من  أيضاً  ومنعوا  الداخيل، 

وفق قانون مراكز اإلصالح والتأهيل )السجون( رقم )6( لعام )1998(، منذ كانون األول من العام املايض، 

إال أن الهيئة تأمل بأن يسمح لها بالزيارة يف أقرب وقت ممكن، وذلك بناء عىل االتصاالت التي أجرتها مع 

يف  املسؤولني  من  مؤخراً  الهيئة  تلقتها  التي  اإليجابية  والوعودات  القطاع  يف  الداخيل  األمن  يف  املسؤولني 

الحكومة الفلسطينية يف قطاع غزة، بهدف االطالع عىل أوضاع املراكز واملحتجزين فيها، كام تأمل الهيئة أيضاً 

بأن تحل مشكلة عدم تلقيها ردوداً عىل مراسالتها بشأن االستفسار عن موضوع شكاوى ذوي املحتجزين 

التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة االدعاءات الواردة فيها. 

وبتاريخ 29/11/2011، قام جهاز املباحث العامة يف غزة مبنع املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء 
»مساواة« من تنظيم مؤمتر حول حقوق املرأة عرب الربط اإللكرتوين »الفيديو كونفرنس« بني غزة ورام الله. 
الفلسطيني  الهالل األحمر  افتتاح املؤمتر يف قاعة جمعية  للهيئة فإنه ولدى  إفادة محامي املركز  وحسب 
بغزة، حرض أفراد من املباحث العامة وطلبوا وقف أعامل املؤمتر، وتم قطع االتصال مع رام الله، وذلك 

بحجة عدم الحصول عىل ترصيح لذلك151.

ويف الختام فقد تعرض الحق يف حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي يف الضفة الغربية إىل العديد من 

الرأي  حرية  انتهاكات  عىل  شكوى   )54( مجموعه  ما   ،2011 عام  خالل  الهيئة  تلقت  حيث  االنتهاكات، 

والتعبري، والحق يف التجمع السلمي، وحرية الفكر والعقيدة، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، موزعة عىل 

السلمي، و)3( عىل  التجمع  الحق يف  الرأي والتعبري )13( شكوى، و)37( شكوى عىل  التايل: حرية  النحو 

انتهاكات املدافعني عن حقوق اإلنسان، وشكوى واحدة حول حرية الفكر والعقيدة. 

ويف قطاع غزة تلقت الهيئة خالل عام 2011، ما مجموعه )77( شكوى عىل انتهاكات الحق يف حرية الرأي 

والتعبري، والحق يف التجمع السلمي، وحرية املعتقد، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، موزعة عىل النحو التايل: 

حرية الرأي والتعبري )27( شكوى، الحق يف التجمع السلمي )48( شكوى، حرية املعتقد شكويان.

والجدير بالذكر أن الهيئة قد بعثت بالعديد من الرسائل املتضمنة العديد من الشكاوى حول انتهاكات حرية 

والتعبري والتجمع السلمي والحق يف حرية املعتقد واملدافعني عن حقوق اإلنسان ولكنها مل تلق رداً  من كل 

من )وزارة الداخلية، والرشطة، واألمن الداخيل( يف قطاع غزة. 

www.ichr.ps 151-  للمزيد انظر التقرير الشهري للهيئة لشهر ترشين الثاين 2011، منشور عىل موقعها االلكرتوين
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الفصل الخامس
الحق يف تأسيس الجمعيات

أوالً: الحق يف تشكيل الجمعيات يف املواثيق الدولية والترشيعات152
الدويل  العهد  نص  حيث  الخريية،  الجمعيات  تأسيس  يف  الحق  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املواثيق  كفلت 

للحقوق املدنية والسياسية عىل أن: “لكل فرد الحق يف تكوين الجمعيات مع اآلخرين، وال يجوز فرض القيود 

تدابري رضورية يف مجتمع دميقراطي،  القانون، وتشكل  ينص عليها  التي  تلك  إال  الحق  عىل مامرسة هذا 

وذلك لصيانة األمن القومي والسالمة العامة والنظام العام، أو حامية للصحة العامة واآلداب العامة وحامية 

الرشطة  ورجال  املسلحة  القوات  أفراد  إخضاع  دون  املادة  تحول هذه  وال  حرياتهم،  أو  اآلخرين  لحقوق 

للقيود القانونية عىل مامرسة هذا الحق”153، كام كفلت الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان حامية الحق يف 

تشكيل الجمعيات الخريية، إذ نص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن: »لكل شخص الحق يف االشرتاك 

يف الجمعيات والجامعات السلمية«154.  

وعىل صعيد الترشيعات الفلسطينية، فقد نص القانون األسايس الفلسطيني املعدل عىل أن: »للفلسطينيني 

تشكيل  اآلتية:  الحقوق  الخصوص-  -عىل وجه  ولهم  وجامعات،  أفراداً  السياسية  الحياة  يف  املشاركة  حق 

النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية واملؤسسات الشعبية، وفقاً للقانون«155، كام نص قانون 

الجمعيات الخريية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2000 عىل أن »للفلسطينيني الحق يف مامرسة النشاط 

االجتامعي، والثقايف، واملهني، والعلمي، بحرية، مبا يف ذلك تشكيل وتسيري الجمعيات والهيئات األهلية وفقاً 

للقانون«156. 

وجاءت الفقرة األوىل من املادة )2( من الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات لتنص عىل أن »لكل فلسطيني 

الحق يف املشاركة يف تأسيس الجمعيات وإدارتها واالنتساب إليها، واالنسحاب منها بحرية، وذلك من أجل 

تحقيق هدف أو أهداف ال يبتغي منها اقتسام الربح«.

وقد تعرض الحق يف تأسيس الجمعيات واالنضامم إليها يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خالل عام 

2011 للعديد من االنتهاكات عىل نحو يخالف املعايري الدولية لحقوق اإلنسان، وكذلك القوانني الوطنية، 

ومنها القانون األسايس الفلسطيني وقانون الجمعيات رقم )1( لسنة 2000 والئحته التنفيذية رقم )9( لسنة 

.2003

152- تكتفي الهيئة برسد بعض األمثلة عىل انتهاك الحق يف حرية تكوين الجمعيات، وللمزيد، ميكن الرجوع إىل تقاريرها املنشورة عىل موقعها اإللكرتوين 

.www.ichr.ps

153-  املادة 22 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

154-  انظر املادة 20 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

155-  انظر الفقرة الثانية من املادة )26( من القانون األسايس الفلسطيني.

156-  انظر املادة )1( من قانون الجمعيات الفلسطيني.
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ثانياً: واقع الحق يف تشكيل الجمعيات الخريية يف الضفة الغربية157 

1- انتهاكات متعلقة بتسجيل الجمعيات:
وفقاً لالئحة التنفيذية رقم )9( لسنة 2003 لقانون الجمعيات الخريية، يتوجب عىل مؤسيس الجمعية تسليم 

املنصوص  بامللحقات  الداخلية158، مرفقاً  الحكومية يف وزارة  املنظامت غري  لدائرة تسجيل  التأسيس  طلب 

عليها كافة يف املادتني )12( و)13( من الالئحة التنفيذية، لدراسته خالل شهرين من تقديم طلب التسجيل، 

وخالل هذه املدة، ينتظر أن يُصدر قرار بتسجيل الجمعية، أو قد يتم رفض التسجيل بسبب عدم استكامل 

بقبول  رد  عىل  الجمعية  مؤسيس  دون حصول  الشهرين  مدة  متر  أن  فهو  اآلخر،  االحتامل  أما  مسوغاته، 

التسجيل أو رفضه، وهنا، ووفقاً للفقرة الثالثة من املادة )4( من قانون الجمعيات الخريية، فإن الجمعية 

تعد مسجلة بحكم القانون، ويرتتب عىل ذلك منح الجمعية الشخصية االعتبارية وحقوقها159. 

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الهيئة، فإن عدد الجمعيات املسجلة يف الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 

)2600( جمعية، وتم خالل عام 2011 تسجيل )245( جمعية جديدة، منها )230( يف الضفة الغربية، و)15( 

يف قطاع غزة، لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف وزارة الداخلية، ومتت خالل عام 2011 املوافقة عىل 

تسجيل )245( جمعية منها، ورفض تسجيل جمعية واحدة، كون أهدافها ليست خريية160، يف حني ما زال 

هناك )385( طلباً قيد التسجيل منذ األعوام )2009، 2010، 2011(. وقد شكلت لجنة من قبل وكيل وزارة 

الداخلية لدراسة طلبات التسجيل املتأخرة، وخالل العام، حصلت )345( جمعية -مبا فيها فروع املؤسسات 

األجنبية- عىل التسجيل الالزم161. واستمر خالل العام قيام دائرة تسجيل املنظامت غري الحكومية بإرسال 

يسمى  ما  إلجراء  الوقايئ(،  واألمن  )املخابرات،  األمنية  األجهزة  إىل  الجمعيات  تسجيل  طلبات  من  نسخة 

»الفحص األمني«، وذلك بناء عىل تعليامت وزير الداخلية162، ما يشكل انتهاكاً لقانون الجمعيات رقم )1( 

لسنة 2000، والئحته التنفيذية رقم )9( لسنة 2003، اللذين مل يأتيا عىل ذكر رشط السالمة األمنية باعتبارها 

متطلباً من متطلبات التسجيل، كام قد يعرقل هذا اإلجراء عملية البت يف مصري طلبات التسجيل خالل مدة 

الشهرين املنصوص عليها بالقانون، ويف اتفاق داخيل بني دائرة املنظامت غري الحكومية واألجهزة األمنية، 

فإنه يتوجب إنجاز الفحص األمني خالل مدة )21( يوماً من أجل إنجاز تسجيل الجمعية يف الوقت املحدد 

قانونا163ً، وقد أجري تعديل خالل عام 2010 عىل تسجيل الجمعيات متثل يف إلغاء موافقة وزارة االختصاص 

عىل تسجيل الجمعية املسبق، واقترص دورها بعد حصول الجمعية عىل التسجيل الالزم ومامرسة نشاطها 

الفعيل164. والجدير ذكره أنه كان يجب الحصول سابقاً عىل موافقة وزارة االختصاص قبل حصول الجمعية 

لدائرة  اإلجراءات  دليل  إنجاز   2011 عام  وقد جرى خالل  الداخلية.  وزارة  قبل  من  الالزم  التسجيل  عىل 

157-  تكتفي الهيئة برسد بعض األمثلة عىل انتهاك الحق يف حرية تكوين الجمعيات، وللمزيد، ميكن الرجوع إىل تقاريرها املنشورة عىل موقعها اإللكرتوين 

.www.ichr.ps

158-  انظر املادة )18( من الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات الفلسطيني.

159-  انظر املادة )23( من الالئحة التنفيذية رقم )9( لسنة 2003 لقانون الجمعيات الخريية رقم )1( لسنة 2003. 

160-  مقابلة مع أحمد أبو زيد –دائرة املنظامت غري الحكومية– وزارة الداخلية، بتاريخ 4/1/2012.

161-  مقابلة مع أحمد أبو زيد –دائرة املنظامت غري الحكومية– وزارة الداخلية، بتاريخ 4/1/2012.

162-  مقابلة سابقة أجراها باحث الهيئة مع أحمد أبو زيد –دائرة املنظامت غري الحكومية- وزارة الداخلية، بتاريخ 4/11/2011.

163-  مقابلة مع أحمد أبو زيد –دائرة املنظامت غري الحكومية- وزارة الداخلية، بتاريخ 4/1/2012.

164-  مقابلة مع أحمد أبو زيد – ائرة املنظامت غري الحكومية- وزارة الداخلية، بتاريخ 4/1/2012.
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الجمعيات، لتوحيد آلية العمل عىل تسجيل الجمعيات بني مديريات الوزارة  يف كافة محافظات الوطن165. 

وجرى خالل عام 2011، إصدار قرار بقانون من الرئيس محمود عباس، بحيث تؤول ممتلكات الجمعيات يف 

حال حلها إىل خزينة السلطة الفلسطينية وليس إىل جمعية أخرى وفقاً ملا تنص عليه املادة )39( من قانون 

إىل جمعية  والعينية  النقدية  تؤول جميع ممتلكاتها  الهيئة،  أو  الجمعية  بنصها “يف حالة حل  الجمعيات 

األحوال، يجب  املنحلة. يف جميع  الهيئة  أو  الجمعية  قبل  تحدد من  األهداف،  لها يف  فلسطينية مشابهة 

الفلسطينية”.  املنحلة وفقا ألغراضها داخل حدود األرايض  الهيئة  أو  الجمعية  أموال وممتلكات  أن تنفق 

وجاء يف املادة )2( من قرار بقانون رقم )6( لسنة 2011، بشأن تعديل قانون الجمعيات الخريية والهيئات 

األهلية رقم )1( لسنة 2000، أن املادة )39( من القانون األصيل تعدل لتصبح عىل النحو اآليت: “إذا حلت 

الجمعية أو الهيئة، تعني الدائرة لها مصفياً بأجر، ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها، وعند انتهاء التصفية، تقوم 

الوزارة بتحويل أموالها املنقولة وغري املنقولة إىل الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو لجمعية 

الهيئة  أو  الجمعية،  موظفي  وحقوق  ومكافآت  معاشات  مراعاة  مع  األهداف،  يف  لها  مشابهة  فلسطينية 

املنحلة، وتكون مستثناة من عملية اإلحالة”166.

الذمة من دائرة  الدكتور سالم فياض برضورة اشرتاط الحصول عىل براءة  املالية  كام صدر قرار من وزير 
رضيبة الدخل يف وزارة املالية ألعضاء الهيئة التأسيسية للجمعية. وقد تابعت الهيئة قرار وزير املالية الدكتور 
سالم فياض املوجه إىل وزير الداخلية الدكتور سعيد أبو عيل، الذي يتضمن اشرتاط الحصول عىل براءة الذمة 
من دائرة رضيبة الدخل يف وزارة املالية، والذي شكل مخالفة لقانون الجمعيات، وقد بعثت الهيئة بتاريخ 
26/10/2011، برسالة إىل الدكتور سالم فياض جاء فيها: » لقد تابعت الهيئة قراركم املوجه إىل معايل الدكتور 
الحكومية(  املنظامت غري  )ترخيص مؤسسات  املعنون  بتاريخ 7/4/2010،  الداخلية،  أبو عيل وزير  سعيد 
والذي جاء فيه »باإلشارة إىل املوضوع أعاله، ونظراً ملقتضيات املصلحة العامة، أرجو موافقتكم عىل ربط 
ترخيص مؤسسات املنظامت غري الحكومية بالحصول عىل براءة ذمة من رضيبة الدخل«. األمر الذي مبوجبه 
أصدر معايل وزير الداخلية تعليامته إىل اإلدارة العامة للمنظامت غري الحكومية والشؤون العامة بتاريخ 
11/4/2010، بتنفيذ القرار اعتباراً من تاريخه. لقد أدى تنفيذ القرار من قبل اإلدارة العامة للمنظامت غري 
الحكومية يف وزارة الداخلية بناًء عىل تعليامت الوزير، إىل تعطل تسجيل عدد من الجمعيات التي تقدمت 
بالتسجيل لدى وزارة الداخلية منذ صدور القرار، عىل الرغم من مرور املدة القانونية املنصوص عليها، والتي 
تنص -وفقاً للقانون- إذا انقضت مدة الشهرين عىل ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار، تعترب الجمعية 
أو الهيئة مسجلة بحكم القانون. ترى الهيئة أن قراركم مخالف لنص وروح القانون رقم )1( لسنة 2000 
بشأن الجمعيات الخريية والهيئات األهلية والئحته التنفيذية، حيث ال يشرتط كالهام رضورة حصول أعضاء 
الهيئة التأسيسية للجمعية عىل براءة ذمة من دائرة رضيبة الدخل من وزارة املالية. وعليه، تطلب الهيئة 
من دولتكم العمل عىل إلغاء قراركم لتعارضه مع القانون والئحته التنفيذية، كام أنه يشكل مساساً بالحق 
يف تشكيل الجمعيات الخريية التي كفلها القانون األسايس الفلسطيني”. كام بعثت الهيئة برسالة إىل الدكتور 

سعيد أبو عيل وزير الداخلية متضمنة فحوى ما جاء يف الرسالة املوجهة إىل الدكتور سالم فياض.

165-  مقابلة سابقة أجراها باحث الهيئة مع فدوى الشاعر مدير عام اإلدارة العامة للمنظامت غري الحكومية والشؤون العامة– وزارة الداخلية، بتاريخ 

.4/1/2011

166-  قرار بقانون رقم )6( لسنة 2011، بشأن تعديل قانون الجمعيات الخريية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2000.
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أن  إال  الداخلية،  للحصول عىل تسجيل لجمعيات لدى وزارة  املواطنني خالل عام 2011  تقدم بعض  كام 
طلباتهم مل يتم الرد عليها، وذلك الشرتاط حصول أعضاء الهيئة التأسيسية عىل براءة ذمة من رضيبة الدخل 
يف وزارة املالية عىل الرغم من مرور املدة القانونية التي نص عليها القانون لحصول الجمعية عىل التسجيل 
األسايس  القانون  عليها  نص  التي  بالكيفية  الجمعيات  تسجيل  يف  للحق  تجاوزاً  القرار  هذا  وشكل  الالزم. 

الفلسطيني وقانون الجمعيات لعام 2000.

قانونية  مخالفة  الالزمة،  القانونية  املدة  مرور  الرغم من  التسجيل عىل  قيد  )385( جمعية  بقاء  ويشكل 

وانتهاكاً واضحاً للحق يف تشكيل الجمعيات، حيث تنص املادة )4( من قانون الجمعيات لعام 2000  عىل أنه 

»عىل مؤسيس الجمعية أو الهيئة تقديم طلب خطي مستوٍف للرشوط إىل الدائرة املختصة يف وزارة الداخلية 

وموقع من ثالثة عىل األقل من املؤسسني املفوضني بالتسجيل والتوقيع عن الجمعية أو الهيئة، ومرفق بثالث 

نسخ من النظام األسايس موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية. وعىل وزير الداخلية أن يصدر قراره بشأن 

استيفاء الطلب لرشوط التسجيل خالل مدة ال تزيد عن شهرين من تاريخ تقدميه. ويف حالة تقديم بيانات 

إذا  البيانات.  تاريخ تقديم هذه  الشهرين من  التسجيل، تبدأ مدة  النواقص الستيفاء  إضافية أو استكامل 

انقضت مدة الشهرين عىل ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار، تعترب الجمعية أو الهيئة مسجلة بحكم 

القانون. يف حالة صدور قرار من الوزير برفض التسجيل، يجب أن يكون القرار مسبباً، ويحق ملقدمي الطلب 

الطعن فيه أمام املحكمة املختصة خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطياً«. 

-2 االعتداء عىل الجمعيات وعملها:
اتخذ االعتداء وانتهاك الحق يف تشكيل الجمعيات وعملها خالل عام 2011 صوراً عدة، منها التدخل يف إدارة 

الجمعيات وحلها، ومامرسة وزارة الداخلية صالحيات التدقيق املايل واإلداري. وقد كانت تلك االنتهاكات 

عىل النحو اآليت: 

أ- التدخل يف إدارة الجمعيات وحلها
نصت املادة )22( من قانون الجمعيات الخريية رقم )1( لسنة 2000 عىل أنه: »1. عند تعذر اجتامع مجلس 
اإلدارة بسبب االستقالة أو الوفاة، يتوىل من تبقى يف مجلس اإلدارة، باعتبارهم لجنة مؤقتة، مهمة املجلس 
ملدة أقصاها شهر، وتتم دعوة الجمعية العمومية خالل املدة نفسها الختيار مجلس إدارة جديد. 2. إذا 
كانت االستقالة جامعية أو مل تقم اللجنة املؤقتة مبهاّمها املذكورة يف الفقرة األوىل من هذه املادة، يقوم 
الوزير بتعيني لجنة مؤقتة من بني أعضاء الجمعية العمومية، لتقوم مبهام مجلس اإلدارة ملدة أقصاها شهر، 

ولدعوة الجمعية العمومية لالنعقاد خالل األجل ذاته، الختيار مجلس إدارة جديد«.

الجمعيات يف  كإدارة مؤقتة يف عدد من  اللجان  بتعيني عدد من  الداخلية خالل عام 2011  قامت وزارة 
الضفة الغربية، وذلك بسبب استقالة عضو أو أكرث من أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لوزارة الداخلية167، وقد 
الحظت الهيئة أن استمرار تعيني بعض اللجان مل يكن متفقاً وأحكام القانون يف بعض األحيان، ذلك أنه قد 
تم تعيني لجان إدارة مؤقتة يف بعض الجمعيات، رغم أن مجالس إدارتها كانت قامئة عىل رأس عملها، ومل 

167-  مقابلة أجراها باحث الهيئة مع أحمد أبو زيد –دائرة املنظامت غري الحكومية- وزارة الداخلية، بتاريخ 4/11/2011.
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يتعذر اجتامُعها بسبب االستقالة أو الوفاة، كام عمدت وزارة الداخلية إىل تعيني لجان إدارة مؤقتة من خارج 

أعضاء الجمعية العمومية، خالفاً ألحكام املادة )22( من قانون الجمعيات. ومن أمثلة ذلك عدم تنفيذ وزارة 

الداخلية القرار الصادر من محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 24/6/2009، الذي يقيض بإلغاء قرار 

وزارة الداخلية القايض بتعيني لجنة تحضريية مؤقتة إلدارة الجمعية اإلسالمية لرعاية األيتام يف بلدة يطا بدالً 

من الهيئة اإلدارية السابقة واملنتخبة، وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للامدة )37( من 

قانون الجمعيات الخريية لسنة 2001، حيث مل ينفذ القرار168. وكذلك القرار الصادر بتاريخ 8/7/2009 من 

محكمة العدل العليا الفلسطينية، ويقيض بإلغاء قرار وزارة الداخلية القايض بتعيني لجنة تحضريية مؤقتة 

إلدارة جمعية بيت أمر لرعاية األيتام يف بلدة بيت أمر بدالً من الهيئة اإلدارية السابقة واملنتخبة، وذلك 

لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخريية لسنة 2001، حيث مل ينفذ القرار. كام 

تم خالل عام 2011، حل )153( جمعية، وذلك بعد إصدار إنذار قانوين وتنسيب من قبل وزارة االختصاص 

وانتهاء مدة اإلنذار املنصوص عليها يف القانون169.

ب- مامرسة وزارة الداخلية لصالحيات التدقيق املايل واإلداري وتجميد الحسابات البنكية
أشارت املادة )6( من قانون الجمعيات الخريية رقم )1( لسنة 2000 إىل أن صالحيات التدقيق املايل واإلداري 

إطار  الجمعية ضمن  عمل  يقع  التي  االختصاص،  بوزارة  املنوطة  املهام  تقع ضمن  الجمعيات  عمل  عىل 

الداخلية بالرقابة عىل عمل )30( جمعية خالل عام 2011، وذلك  عملها170، ومع ذلك، فقد قامت وزارة 

بتنسيب من وزارة االختصاص لكل جمعية، وحسب وزارة الداخلية، فإن عملية التدقيق والرقابة تتم بعد 

تنسيب جهات االختصاص بوجود بعض الخلل املايل واإلداري بالجمعية، وأنه طرأ تحسن كبري عىل عمل تلك 

الجمعيات بعد عملية التدقيق والرقابة، وأن قيام الوزارة بهذا الدور جاء نتيجة عدم قيام وزارة االختصاص 

بالدور املنوط بها، وهذه إشكالية تعاين منها دائرة املنظامت غري الحكومية، ما يزيد من الضغط واألعباء 

عىل عملها171. 

القانون،  مسجلة حسب  أنها  يفيد  الداخلية  وزارة  من  كتاب  عىل  الجمعية  البنوك حصول  اشرتطت  كام 

لتتمكن من فتح حساب بنيك، وهذا يشكل مخالفة لنص املادة )31( من قانون الجمعيات، التي أعطت 

متطلبات  استكملت  متى  معتمدة  مصارف  أو  مرصف  لدى  النقدية  أموالها  إيداع  يف  الحق  الجمعيات 

النقد،  لتعليامت سلطة  وفقاً  الكتاب  الجمعية عىل هذا  وإذا مل تحصل  قانوناً،  عليها  املنصوص  التسجيل 

فستكون عرضة لتجميد حسابها البنيك.

.www.ichr.ps 168-  للمزيد، راجع تقارير الهيئة املنشورة عىل موقعها االلكرتوين

169-    مقابلة أجراها باحث الهيئة مع أحمد أبو زيد –دائرة املنظامت غري الحكومية- وزارة الداخلية، بتاريخ 4/11/2011.

170- نصت املادة )6( من قانون الجمعيات عىل أنه: “تتوىل الوزارة املختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات والهيئات وفقاً ألحكام القانون، وللوزارة 

متابعة نشاط أي جمعية أو هيئة مبوجب قرار خطي مسبب، صادر عن الوزير املختص يف كل حالة، للتثبت من أن أموالها رصفت يف سبيل الغرض الذي 

خصصت من أجله وفقاً ألحكام القانون ونظام الجمعية أو الهيئة، وعىل الجمعية أو الهيئة متكني الوزارة من تنفيذ هذا القرار، للتثبت من أنها تقوم بأعاملها 

وفق أحكام هذا القانون ونظامها األسايس”. 

171-  مقابلة مع فدوى الشاعر –مدير عام دائرة املنظامت غري الحكومية- وزارة الداخلية، بتاريخ 4/1/2012.

الباب الثاني
س 

ام
لخ

ل ا
ص

لف
ا



86

ثالثاً: واقع تشكيل الجمعيات الخريية يف قطاع غزة172 
ذلك  عام 2011، وقد متثل  االنتهاكات خالل  أشكال من  لعدة  قطاع غزة  الخريية يف  الجمعيات  تعرضت 

باستمرار العمل بقراري وزير الداخلية اللذين يحدان ويقيدان من عمل وأنشطة الجمعيات األهلية، حيث 

عىل  وزع  غزة  مدينة  يف  الداخلية  وزارة  عام  مدير  حامدة  عاهد  من  تعميٌم   22/2/2010 بتاريخ  صدر 

الجمعيات الخريية ينص عىل أنه »مينع جميع موظفي الحكومة من العمل يف أي وظيفة أخرى، سواء بأجر 

أو دون أجر، أثناء الدوام أو بعد الدوام، إال بعد الحصول عىل إذن مسبق من مرجعه الوظيفي. يف حال 

إثبات مخالفة ذلك، سيعترب إخالالً بأصول ترخيص الجمعيات الخريية والهيئات املحلية، وبناًء عليه، يتعرض 

املوظف املخالف لهذا القرار للمساءلة التأديبية والعقوبات املنصوص عليها قانوناً«.

وجاء هذا التعميم بناًء عىل القرار رقم )17( لسنة 2010 الصادر عن فتحي حامد، وزير الداخلية يف حكومة 

قطاع غزة بتاريخ 9/2/2011، الذي ينص عىل أنه »مينع جميع موظفي الحكومة من العمل يف أي وظيفة 

أخرى، سواء بأجر أو دون أجر، أثناء الدوام أو بعد الدوام، إال بعد الحصول عىل إذن مسبق من مرجعه 

الوظيفي. عىل جميع املؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخريية والهيئات األهلية واملحالت التجارية 

الفنية وغريها من املهن األخرى، عدم تشغيل أي موظف حكومي دون إذن مسبق من رئيس  واملكاتب 

الدائرة الحكومية التابع لها، سواء كان ذلك عىل الربنامج التشغييل املؤقت أو الدائم. ويف حال إثبات مخالفة 

ذلك، سيعترب إخالالً بأصول ترخيص الجمعيات واملؤسسات. يتعرض املوظف املخالف ألحكام هذا القرار 

تاريخ صدوره، وعىل جميع  القرار من  قانوناً. يعمل بهذا  املنصوص عليها  التأديبية والعقوبات  للمساءلة 

الجهات املختصة تنفيذه«. 

قطاع  يف حكومة  الوطني  واألمن  الداخلية  وزير  عن   ،11/7/2010 بتاريخ  الصادر  بالقرار  العمل  واستمر 

غزة، الذي ينص عىل أنه »يحظر عىل جميع املوظفني املدنيني املستنكفني االنتساب للجمعيات العمومية 

يف الجمعيات الخريية والهيئات األهلية، أو العمل كموظفني فيها أو أعضاء يف مجالس اإلدارة. ال يتم اعتامد 

أي مجلس إدارة للجمعيات املذكورة أعاله حال وجود أي من املوظفني املستنكفني بني أعضائه. عىل جميع 

الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيام يخصه. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض مع 

هذا القرار«. 

وبتاريخ 10/8/2011، كشف النقاب عن قرار صادر عن مجلس الوزراء يف غزة مؤرخ بتاريخ 31/5/2011 

بشأن تعديل الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخريية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2003، يعطى 

مبوجبه مزيد من الصالحيات لوزارة الداخلية للتدخل يف شؤون الجمعيات، ما يعترب مخالفة للقانون، وقد 

طالبت العديد من املؤسسات مجلس الوزراء بغزة بإعادة النظر يف القرار الوزاري املشار إليه ومواءمته 

مع القانون173.

172-  تكتفي الهيئة برسد بعض األمثلة عىل انتهاك الحق يف حرية تكوين الجمعيات، وللمزيد، ميكن الرجوع إىل تقاريرها املنشورة عىل موقعها اإللكرتوين 

.www.ichr.ps

.www.ichr.ps 173-  انظر التقرير الشهري للهيئة لشهر آب 2011، منشور عىل موقعها االلكرتوين
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وزارة  الحكومية يف  غري  واملنظامت  العامة  للشؤون  العامة  اإلدارة  إعالن عن  وبتاريخ 10/8/2011، صدر 

الداخلية جاء فيه: “إعالن هام بخصوص سفر املشاركني يف برامج وأنشطة الجمعيات األهلية: تعلن اإلدارة 

العامة للشؤون العامة واملنظامت غري الحكومية يف وزارة الداخلية واألمن الوطني أن كل من يريد السفر 

عرب مشاريع وبرامج الجمعيات األهلية واملؤسسات، سواء إىل الضفة الغربية أو دول أخرى، عليه مراجعة 

اإلدارة العامة للشؤون العامة واملنظامت غري الحكومية يف موعد ال يقل عن أسبوعني من موعد السفر، مع 

الربنامج، الفئة املستهدفة  السفر مع تحديد  الهدف من  السفر واإلقامة،  السفر، فرتة  التايل: مكان  تحديد 

والسفر  التنقل  بحرية  للحق  تقييداً  ذلك  ويعد  املستضيفة”.  املشاركني(، الجهة  وبيانات  بأسامء  )كشف 

ألعضاء الجمعيات الخريية174. 

كانت أبرز االنتهاكات للحق يف تشكيل الجمعيات خالل عام 2011، التي سجلتها الهيئة عىل النحو اآليت:

1- االنتهاكات املتعلقة بالتسجيل
حسب املعلومات املتوافرة لدى الهيئة، فقد بلغ عدد الجمعيات املسجلة لدى وزارة الداخلية يف قطاع غزة 

خالل عام 2011 )886(175، فيام تقدمت خالل النصف الثاين من عام 2011 )34( جمعية للتسجيل، متت 

املوافقة عىل )22( طلباً منها يف النصف الثاين من عام 2011، فيام تم رفض )7( طلبات منها. وبقيت )9( 

جمعيات تقدمت بالتسجيل ما زالت قيد املعالجة، وأن جمعية واحدة انقضت مدة الشهرين بسبب طلب 

تعديل عىل نظامها الداخيل حسب وزارة الداخلية. 

ترى الهيئة أن عدم حصول الجمعيات التي تقدمت بطلبات للتسجيل ومل تحصل عليه بعد خالل عام 2011، 

يعد مخالفة للقانون الجمعيات لسنة 2000، وتحديداً مادته )4( التي تعترب الجمعية مسجلة إذا انقضت 

مدة الشهرين املنصوص عليها بالقانون.

2- االعتداء عىل عمل الجمعيات 
اتخذ االعتداء عىل عمل الجمعيات الخريية يف قطاع غزة خالل عام 2011 عدة أمناط، جاءت عىل النحو اآليت: 

قانون  من   )41( املادة  ألحكام  ممتلكاتها خالفاً  ومصادرة  وتفتيشها  واقتحامها  الجمعيات  مقار  إغالق  أ- 
بإغالق )38(176 مقر جمعية  لها يف قطاع غزة  التابعة  الداخلية واألجهزة األمنية  الجمعيات، قامت وزارة 
واقتحامها خالل عام 2011 ومصادرة محتوياتها، وذلك ملخالفات مالية وإدارية حسب وزارة الداخلية، ويف 
هذا اإلطار، وثقت الهيئة عدداً من حاالت اإلغالق واالقتحام التي قامت بها األجهزة األمنية، ومنها بتاريخ 
7/4/2011 إغالق مقر »جمعية الباقيات الصالحات« الواقع يف بيت الهيا، وجميع فروعها، من قبل جهاز 
األمن الداخيل بغزة. وحسب معلومات الهيئة، فإن الجمعية أهلية خريية تعمل يف مجال اإلغاثة والتنمية 
يف شامل غزة، وحاصلة عىل ترخيص من وزارة الداخلية منذ عام 2005، وأن قوات األمن التي حرضت إىل 
املقر الرئييس، أبلغت رئيس مجلس إدارة الجمعية أن قرار اإلغالق صادر عن وزارة الداخلية، دون إبداء أية 
أسباب177. وبتاريخ 24/11/2011، قام جهاز األمن الداخيل بإغالق مقر جمعية الوطن الحر للتنمية والتطوير 
الواقعة يف جباليا/ محافظة شامل غزة. ووفق املعلومات التي توفرت لدى الهيئة، فإن أفراد الجهاز حرضوا 

.http://www.moi.gov.ps/news/28235/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86- :174-  منشور عىل موقع وزارة الداخلية/ غزة

175-  وفقاً لكتاب ثروت البيك مدير عام اإلدارة العامة للشؤون العامة واملنظامت غري الحكومية، وزارة الداخلية/غزة/ للهيئة، بتاريخ 15/1/2012.

176-  وفقاً لكتاب ثروت البيك مدير عام اإلدارة العامة للشؤون العامة واملنظامت غري الحكومية، وزارة الداخلية/غزة/ للهيئة، بتاريخ 15/1/2012.

.www.ichr.ps 177-  انظر التقرير الشهري للهيئة لشهر نيسان 2011، منشور عىل موقعها االلكرتوين
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إىل مقر الجمعية مساء، حيث مل يتواجد أي من العاملني فيها، وقاموا بكرس الباب، وأخذ كمبيوتر وعدد من 
امللفات الخاصة بالجمعية، قبل أن يقوموا بتغيري األقفال وإغالق الجمعية178.

الواقعة يف مخيم جباليا بتاريخ 20/7/2011 ألعامل تخريب ورسقة  كام تعرضت جمعية اإلرشاد الرتبوي 
الهيئة، فإنه لدى وصول العاملني يف الجمعية إىل مقر عملهم، وجدوا آثار  محتوياتها. وحسب معلومات 
والفاكس،  والهاتف  واإلنرتنت  الحاسوب  وأجهزة  األبواب  بتحطيم  املتعمد  والتخريب  باملحتويات  العبث 
ورسقة كامريا تصوير. وقد حرضت الرشطة إىل املكان وفتحت تحقيقاً يف الحادث، وأوقفت عدداً من املشتبه 
بهم عىل ذمة التحقيق179. وبتاريخ 27/8/2011، تم اقتحام مقر اتحاد لجان العمل الصحي، الواقع يف مدينة 
غزة، من قبل مجهولني، وتم العبث مبحتويات مكاتب اإلدارة، ورسقة )3( أجهزة حاسوب، وشاشتي حاسوبني 
آخرين، دون إحداث أي كرس يف األبواب، وحسب بيان صادر عن االتحاد فإن »رسقة أجهزة الكمبيوتر يبدو 
أن الهدف منها الحصول عىل املعلومات التي تحتويها«. وقد حرضت الرشطة إىل املكان وفتحت تحقيقاً يف 

الحادث«180. 

ب- التدخل يف إدارة الجمعيات وحلها
حسب املعلومات التي حصلت عليها الهيئة من وزارة الداخلية يف قطاع غزة، فقد بلغ عدد الجمعيات التي 

ُحلت )5( جمعيات، و)38( جمعية أُغلقت عىل خلفية مخالفات مالية وإدارية، حسب وزارة الداخلية.

واضحة  مخالفة  الجمعيات وحلها، يف  إدارة  بالتدخل يف  غزة  قطاع  الداخلية يف  وزارة  قيام  الهيئة  وثقت 
ورصيحة ملا نص عليه قانون الجمعيات الفلسطيني، حيث سجل خالل عام 2011 حل عدد من الجمعيات، 
ومنها: بتاريخ 12/7/2011، أصدر وزير الداخلية بغزة قراراً يقيض بحل جمعية منتدى شارك الشبابية181، 
وجاء يف قرار وزير الداخلية: »بعد االطالع عىل القانون األسايس املعدل لسنة 2003، وعىل قانون الجمعيات 
الخريية والهيئات األهلية رقم )1( لسنة 2000، والئحته التنفيذية، وعىل النظام األسايس للجمعية املذكورة، 
النسيج االجتامعي  قانوناً، وحفاظاً عىل  املخولة يل  الصالحيات  املادة )43( منه، وبناء عىل  وال سيام نص 
الفلسطيني، وملا تقتضيه املصلحة العامة، قرر: مادة )1(: تحل جمعية منتدى شارك الشبابية الخريي فرع 
غزة، وذلك لألسباب التالية: عدم وجود ترخيص لفرع غزة من قبل وزارة الداخلية مبحافظات غزة. مخالفتها 
للنظام العام واآلداب وفقاً لتحقيقات النائب العام. مادة )2(: يعني األخ/ صالح عبد الواحد مصفياً للجمعية 
ويقوم بجرد أموالها وموجوداتها ويتم الترصف بأموالها طبقاً ملا هو وارد يف نظامها األسايس، وإذا مل يذكر 
تنفيذ  املختصة  الجهات  )3(: عىل  مادة  األهداف.  لها يف  فلسطينية مشابهة  إىل جمعية  تؤول  النظام،  يف 
هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره182. وحسب املعلومات التي توفرت لدى الهيئة، فإنه مل يتم اتباع 

اإلجراءات القانونية الواجبة املنصوص عليها يف حال اتخاذ إجراءات مامثلة بشأن الجمعيات.

ج- مامرسة وزارة الداخلية صالحيات التدقيق املايل واإلداري
قامت وزارة الداخلية يف قطاع غزة مبامرسة صالحيات التدقيق املايل واإلداري عىل )196( جمعية، خالفاً 
ألحكام املادة )6( من قانون الجمعيات الخريية رقم )1( لسنة 2000، التي أناطت هذه الصالحية بوزارات 
الجمعيات  دائرة  قيام  باستمرار  تفيد  الداخلية  وزارة  معلومات من  الهيئة عىل  االختصاص، وقد حصلت 
مبامرسة الرقابة عىل عمل الجمعيات خالل عام 2011. وقدر رفعت )8( جمعيات خريية يف قطاع غزة لدى 

محكمة العدل العليا قضايا ضد وزارة الداخلية التخاذها قرارات بحل تلك الجمعيات183.

.www.ichr.ps 178-  للمزيد، انظر التقرير الشهري للهيئة لشهر ترشين الثاين2011، منشور عىل موقعها اإللكرتوين

.www.ichr.ps 179-  انظر التقرير الشهري للهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان لشهر متوز2011، منشور عىل موقعها اإللكرتوين

.www.ichr.ps 180-  انظر التقرير الشهري للهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان لشهر آب2011، منشور عىل موقعها اإللكرتوين

.www.ichr.ps 181-  انظر التقرير الشهري للهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان لشهر متوز2011، منشور عىل موقعها اإللكرتوين

182-  نص قرار رقم )31( لسنة 2011، بشأن حل جمعية منتدى شارك الشبابية الخريي.

183-  وفقاً لكتاب ثروت البيك مدير عام اإلدارة العامة للشؤون العامة واملنظامت غري الحكومية، وزارة الداخلية/ غزة/ للهيئة، بتاريخ 15/1/2012.
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الفصل السادس
 الحق يف أعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه184

اإلنسان، حيث جاء يف  لحياة  ملا ميثله من أهميه  ا،  اهتامًما خاصًّ الصحة  الحق يف  الدولية  املواثيق  أولت 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أَن »لكل شخص الحق يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة له وألرسته، 
مواد  وجاءت  الرضورية«185.  االجتامعية  والخدمات  الطبية،  والرعاية  واملسكن،  وامللبس،  املأكل،  ويشمل 
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، أكرث شموالً وتفصيالً وتأكيًدا لحق اإلنسان 
يف التمتع بالحق يف الصحة، وطالب العهُد الدوَل األطراف بـ«أن تقر بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى 
من الصحة الجسمية والعقلية ميكن بلوغه«186. وحدد العهد بعض الخطوات الرضورية للوصول إىل إعامل 
الحق يف الصحة، ومنها: 1. العمل عىل خفض نسبة الوفيات يف املواليد ووفيات األطفال187. 2. تحسني شتى 
وخلق  وعالجها،  واملهنية، وحرصها  واملتفشية  املعدية  األمراض  من  والوقاية  والصناعية،  البيئية  الجوانب 

ظروف من شأنها تأمني الخدمات الطبية والعناية الطبية يف حالة املرض188.

كام بينت املواثيق الدولية كافة الجوانب املتعلقة بالخدمات الصحية ومسؤولية الدولة تجاهها، ورضورة 
التعاون مع كافة املؤسسات املحلية، سواء الحكومية أو األهلية، وكذلك املؤسسات الدولية لضامن مستوى 
جيد من الخدمات الصحية يضمن تقديم العالج والوقاية املناسبة للمرىض من خالل البعد اإلنساين التكاميل. 
وقد تم ذلك خالل كافة مواد الحق يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه ومنها: 1( الحق يف 
الطبيعة ومكان  ببيئة صحية يف  التمتع  الحق يف  اإلنجابية. 2(  والطفل والصحة  باألم  يتعلق  فيام  الصحة 
الوقاية من األمراض وعالجها ومكافحتها. 4( الحق يف االستفادة من املرافق الصحية  العمل. 3( الحق يف 

والسلع والخدمات املرتبطة بالصحة189.
   

لعام 2000 مفهوم  والعرشين  الثانية  واالجتامعية يف دورتها  االقتصادية  بالحقوق  املعنية  اللجنة  وعرفت 
الحق يف الصحة، بحيث تشمل حق اإلنسان يف التحكم يف صحته وجسده، وحقه يف أن يكون يف مأمن من 
التدخل، مثل الحق يف أن يكون مبأمن من التعذيب ومن معالجته طبيّاً أو إجراء تجارب طبية عليه دون 
بأعىل  للتمتع  الناس  أمام  الفرص  تكافؤ  يتيح  الذي  الصحي  الحامية  نظام  االستفادة من  رضاه، والحق يف 
مستوى من الصحة مبجموعة متنوعة من املرافق والسلع والخدمات والظروف لبلوغ أعىل مستوى ممكن 

من الصحة.
أما عىل املستوى الوطني، فلم يتناول القانون األسايس الفلسطيني لعام 2002 وتعديالته الحق يف الصحة 
بشكل مبارش، أو ضمن مادة مستقلة، وإمنا من خالل الحقوق األخرى، مثل الحق يف العمل، وقضايا رعاية 
تكفلها  التي  والصحي،  االجتامعي  التأمني  العلمية، حيث نص عىل خدمات  والتجارب  والطفولة،  األمومة 
السلطة الوطنية ألرس الشهداء واألرسى والجرحى واملترضرين واألشخاص ذوي اإلعاقة190. كام أكد عىل عدم 
جواز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عىل أحد دون رىض قانوين مسبق، وال يجوز إخضاع أحد للفحص 

184-  تعد درجة متتع املواطن بالحقوق الصحية مؤرشاً أساسيًّا لتقدم الدول، وقياًسا لقدرة الدولة عىل الرفع من شأن مواطنيها، ومدى قدرتها عىل توفري 

الحياة الكرمية والرعاية الصحية السليمة لهم.

185- املادة )15( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. 

186- املادة )12( من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

187- الفقرة )أ( من املادة )12( من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

188- الفقرات )ب، ج، د( من املادة )12( من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

189- املادة )12( من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

190- املادة )22( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003.
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الطبي أو للعالج أو لعملية جراحية، إال مبوجب القانون الذي ينظم ذلك191، وتناول كذلك تنظيم عالقات 
أيضا عدم  وأكد  واالجتامعية192.  الصحية  والرعاية  األمن  للعامل  ويوفر  للجميع،  العدالة  يكفل  مبا  العمل 
أو  أو صحتهم  يلحق رضًرا بسالمتهم  بعمل  بالقيام  لهم  السامح  كان، وعدم  األطفال ألي غرض  استغالل 

تعليمهم193.

واقع الحق يف الصحة يف عام -2011 األخطاء الطبية.
الصحة  قانون  العالقة مبعالجة املرىض. فقد عرّف  املهن ذات  الطبية ليشمل مختلف  املهن  يتسع مفهوم 
العامة رقم )20( لسنة 2004 املهن الطبية بأنها: »مهن الطب البرشي أو طب األسنان أو الصيدلة«. وعرّف 
وفحص البرص،  الطبية،  واملختربات  باألشعة،  والتشخيص  التمريض،  »مهن  بأنها:  املساعدة  الصحية  املهن 
والتخدير،  والقبالة،  السمع،  تحسني  وسائل  السمع وتجهيز  وفحص  والعدسات،  الطبية  النظارات  وتجهيز 

والعالج الطبيعي، ومعامل األسنان، وأية مهنة أخرى تقرها الوزارة«. 

برزت خالل السنوات األخرية حاالت من اإلهامل الطبي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، نتج عن 
بعضها رضر جسيم باملرىض، وصل يف بعض الحاالت إىل حد الوفاة. ومل تنحرص حاالت اإلهامل الطبي يف فئة 
معينة، فقد طالت األطفال والبالغني والرجال والنساء معا. كام مل تنحرص حاالت اإلهامل الطبي يف قطاع 

مهني محدد، فقد طالت مشايف وعيادات القطاع الخاص ومشايف وعيادات القطاع العام عىل السواء.

يف عام 2011، استقبلت الهيئة )26( شكوى من مواطنني يدعون بوقوع خطأ طبي أثناء عالجهم يف عيادات 
أو مشاف خاصة أو عامة، )11( شكوى منها يف قطاع غزة، و)15( شكوى يف الضفة الغربية، هذا باملقارنة 

مع استقبالها لـ )25( شكوى يف عام 2010.

أو  قيرصية  أو  طبيعية  والدة  بعمليات  الهيئة  استقبلتها  التي  تلك  من  شكاوى   )9( تعلق  إىل  وباإلضافة 
استئصال للرحم، فقد تنوعت أفعال اإلهامل الطبي املدعى بها يف تلك الشكاوى بني الوفاة يف أعقاب إجراء 
عملية جراحية ملفصل، أو برت أحد أطراف الجسم، أو حدوث عجز وظيفي يف اليد، أو فقدان النظر يف إحدى 

العينني، أو اإلصابة بالحرق نتيجة نسيان جهاز يك اللوزتني بني رجيل املريض.
وقد وصل الهيئة )11( رّدا مكتوبا194 عىل الشكاوى املذكورة أعاله، غري أنها جميعا ليس فيها إقرار بوقوع 
أقر بوقوع رضر  الطبية، وإن كان ما يقرب من نصفها )5 ردود( قد  إهامل أو تقصري يف مجال املعالجة 
للشخص الذي خضع للعالج، إال أن هذا الرضر كان ناجام عن مضاعفات محتملة الحدوث يف كل دول العامل 
يف مثل هذه املعالجات الطبية. وأيضا، فقد ظهر من تلك الردود أن ثالث حاالت من الـ11 حالة التي جاء 
رد عليها مل تتوصل لجنة التحقيق الطبية فيها إىل السبب الطبي الدقيق للوفاة لعدم ترشيح الجثة، باعتبار 
والكتابية األخرى  الشفوية  والبيانات  امللفات  املشكو منها عىل ضوء  القضية  التحقيق تحقق يف  لجنة  أن 
فقط، ودون وجود ترشيح للجثة. كذلك سجلت الهيئة )8( حاالت وفاة وقعت يف أعقاب معالجة طبية195.

أخرياً ويف إطار جهودها يف مراجعة السياسات الوطنية والترشيعية مبا ينسجم وحقوق اإلنسان، وال سيام 
الهيئة يف عام 2011 عىل إعداد مسودة تقرير يتضمن مراجعة سياساتية شاملة  الصحة، عملت  حقه يف 
استكامل  بعد  نرشه  الهيئة عىل  وستعمل  الطبية196.  باألخطاء  املتعلق  واإلداري  والقضايئ  القانوين  للنظام 

مناقشته مع األطراف املعنية.

191- املادة )16( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003.

192- املادة )25( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003.

193- املادة )29( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003.

194- راجع ردود وزارة الصحة عىل شكاوى الهيئة املتعلقة باإلهامل الطبي يف العام 2011.

195- ملعرفة الحاالت املذكورة، راجع جدول وفيات ضعف سيادة القانون، مرفق رقم )1(.

196- للحصول عىل معلومات أوسع، راجع حول هذه املراجعة: معن شحدة ادعيس، نحو تطوير نظام قانوين متوازن خاص باألخطاء الطبية.
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الفصل السابع
الحق يف تقلّد الوظائف العامة

يعترب تقلّد الوظائف العامة واحدا من الحقوق األساسية التي كفلتها االتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة 

بحقوق اإلنسان، فقد أقر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف املادة رقم )21/2( أن »لكل شخص، بالتساوي 

مع اآلخرين، حق تقلّد الوظائف العامة يف بلده«، وأكد عىل ذلك العهد الدويل الخاص بالحقوق السياسية 

واملدنية من خالل نص املادة رقم )25(: »يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز، الحق يف أن 

تتاح له عىل قدم املساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده«.

كذلك أرىس القانون األسايس الفلسطيني املعدل 2003 مبدأ املساواة بني الفلسطينيني، حيث نصت املادة 

رقم )9(: »الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين 

أو الرأي السيايس أو اإلعاقة«، ونصت املادة )10( عىل حامية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وأن تعمل 

التي  اإلقليمية والدولية  إبطاء- عىل االنضامم إىل اإلعالنات واملواثيق  الفلسطينية -دون  الوطنية  السلطة 

تحمي حقوق اإلنسان«. وأكدت املادة )26( منه عىل أن »للفلسطينيني الحق يف تقلد املناصب والوظائف 

العامة عىل قاعدة تكافؤ الفرص«.

وقد نظم قانون الخدمة املدنية رقم )4( لعام 1998 الحقوق وااللتزامات الواردة عىل العاملني يف الوظيفة 

العامة، حيث نظم آليات التعيني والرتقية وواجبات وحقوق املوظفني اإلدارية واملالية وأصول الندب واإلعارة 

التوظيف،  آليات  القانون  نظم  كذلك  الخدمة.  انتهاء  وأصول  واإلجازات  التأديبية  والعقوبات  واإلجراءات 

حيث أوجب عىل الدوائر الحكومية اإلعالن عن الوظائف الخالية وإجراء املسابقات الكتابية والشفوية وفق 

األصول التي نظمها، إذ تنص املادة رقم )19( عىل أنه »تعلن الدوائر الحكومية عن الوظائف الخالية بها 

التي يكون التعيني فيها بقرار من الجهة املختصة خالل أسبوعني من خلوها، يف صحيفتني يوميتني عىل األقل، 

ويتضمن اإلعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة ورشوط شغلها، ويُشعر الديوان بذلك”، وكذلك املادة رقم )20( 

يتم اإلعالن عن  التي يستدعي شغلها إجراء مسابقات كتابية وشفهية،  الوظائف  أنه “يف  التي تنص عىل 

إجراء املسابقات الكتابية أوالً، ويدعى الناجحون يف االمتحان الكتايب فقط إلجراء املسابقات الشفهية، ويتم 

املسابقات”. وأوضحت  لنتائج  النهايئ  الرتتيب  الشفهية حسب  املسابقات  الناجحني يف  اإلعالن عن أسامء 

املادة رقم )22( معايري التعيني: “-1 يكون التعيني يف الوظائف بحسب األسبقية الواردة بالرتتيب النهايئ 

لنتائج االمتحان، وعند التساوي يف الرتتيب، يعنّي األعىل مؤهالً فاألكرث خربة، فإن تساويا، تقدم األكرب سناً، 

وتسقط حقوق من مل يدركه الدور للتعيني مبيض سنة من تاريخ إعالن نتيجة االمتحان. -2 يتم الرشوع يف 

عملية التعيني خالل مدة شهر من تاريخ إعالن النتائج املذكورة. -3 يجب االنتهاء من عملية التعيني للشواغر 

املعلن عنها خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ إعالن نتيجة االمتحان”.

الذين يتقدمون للوظيفة: “يشرتط  التعيني املطلوب توافرها يف األشخاص  املادة رقم )24( رشوط  وبينت 

الثامنة عرشة من عمره  السنة  أكمل  قد   2- أو عربياً.  فلسطينياً   1- يكون:  أن  أي وظيفة  يعني يف  فيمن 
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ويثبت عمر املوظف بشهادة ميالده الرسمية، ويف األحوال التي ال يتيرس فيها الحصول عىل شهادة امليالد، 

يقّدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبية املختصة، ويعترب قرارها يف هذا الشأن نهائياً. -3 خالياً من األمراض 

والعاهات البدنية والعقلية التي متنعه من القيام بأعامل الوظيفة التي سيعنّي فيها مبوجب قرار من املرجع 

اإلعاقة  ذي  أو  عينيه  إحدى  يف  البرص  فاقد  أو  عينيه  يف  الكفيف  تعيني  يجوز  أنه  عىل  املختص،  الطبي 

الجسدية، إذا مل تكن أي من تلك اإلعاقات متنعه من القيام بأعامل الوظيفة التي سيعنّي فيها بشهادة املرجع 

الطبي املختص، عىل أن تتوافر فيه الرشوط األخرى للياقة الصحية. -4 متمتعاً بحقوقه املدنية غري محكوم 

عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالرشف أو األمانة ما مل يرد إليه اعتباره”.

إن املادة السابقة أعاله، وفيام يتعلق بالشق الخاص بتوظيف املعاقني تخالف ما ورد يف القانون األسايس 

بينهم  الدولية لحقوق اإلنسان فيام يتعلق باملساواة بني املواطنني دون متييز  الفلسطيني ويف االتفاقيات 

ألسباب تتعلق باإلعاقة، واشرتاط خلو املوظف من األمراض والعاهات البدنية والعقلية، يضع العراقيل أمام 

توظيف املعقني. كام مل ينص القانون عىل إعطاء املعاق األولوية يف التوظيف، وجعل اإلعاقة سبباً إلنهاء 

خدمة املوظف.

أوال: السياسات املتعلقة بالحق يف تقلّد الوظائف العامة 
تعترب خطة التنمية الوطنية )-2011 2013( كأجندة للسياسات الوطنية التي تتبناها الحكومة الفلسطينية، 

وتشكل املرحلة الثانية بعد خطة اإلصالح التنمية )-2008 2010(، التي رغم تضمينها بتعهدات الحكومة 

لضامن إعامل املساواة يف الواجبات والحقوق والحريات وتعهدها مبراجعة األنظمة واإلجراءات املطبقة يف 

إدارة املوارد البرشية لتحديد اإلجراءات الالزمة إلصالح آليات التوظيف وتنفيذها يف القطاع العام وتطوير 

تتخذها  التي  القرارات  يف  وذلك  املواطنني،  لجميع  متساوية  فرص  ضامن  بغية  وتقييمه  املوظفني  أداء 

مؤسسات السلطة بشأن التوظيف والرتقية.

وسعت خطة التنمية )-2011 2012( إىل تحديث السياسات واملامرسات واألنظمة التي تحكم إدارة املوارد 

البرشية من خالل إطار قانوين وإجرايئ مقنن وموحد يكفل تطبيق املعايري املثىل التي تراعي املهنية والنزاهة 

واألجهزة  الوزارات  يف  اإلدارية  القرارات  اتخاذ  يف  املتبعة  باإلجراءات  واالرتقاء  العامة،  الخدمة  قطاع  يف 

الحكومية. كام تبنت خطة التنمية الوطنية )-2011 2013( عددا من اإلجراءات لتقليص العجز يف املوازنة 

الجارية السنوية وزيادة حجم االستثامرات العامة وفرض ضوابط صارمة عىل اإلنفاق من أجل احتواء فاتورة 

الرواتب التي تدفع ملوظفي القطاع العام وااللتزامات املستحقة للمتقاعدين، وتقليص حجم صايف اإلقراض 

وتوسيع القاعدة الرضيبية وتطوير العمل عىل جباية الرضائب وتحصيلها.

خالل هذا العام، تبلورت خطة الحكومة بتقليص اإلنفاق العام من خالل وقف عالوات اإلرشاف وعالوة غالء 

املعيشة، وعدم دفع املواصالت حسب تسعرية وزارة املواصالت، وعدم تحسني رواتب املوظفني يف القطاع 

الصحي، ما حدا بالنقابات واالتحادات إىل اإلرضاب.

استمرت  الوطن،  شطري  بني  السيايس  االنقسام  إثر   2007 عام  يف  انتهاجها  تم  التي  للسياسات  استمرارا 
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الحكومة بإنفاذ القرارات التي تم استحداثها بشأن تقييد الحق يف تقلد الوظيفة العامة، حيث استمر العمل 

بالقرار رقم )3( الصادر يف تاريخ 20/6/2007 الذي دعا فيه كافة موظفي الخدمة املدنية يف مناطق السلطة 

الوطنية إىل القيام بأعاملهم وفقا لقرارات وتعليامت الوزراء )الوزراء يف حكومة تسيري األعامل يف الضفة 

الغربية(، كام أكد قرار مجلس الوزراء رقم )4( لعام 2007 عىل فحوى القرار السابق ومضمونه، وأضاف 

إليه دعوة جميع املوظفني إىل »عدم التعامل مع أي من اإلجراءات والقرارات الصادرة عن الحكومة السابقة 

)الحكومة الفلسطينية يف قطاع غزة( أو من يأمتر بأمرها، باعتبارها »غري رشعية وغري قانونية«.

إلغاء  أو  العام، لوحظ االستمرار يف سياسة فصل املوظفني  الهيئة هذا  استلمتها  التي  الشكاوى  من خالل 

تنسيبهم بناء عىل توصية األجهزة األمنية بعدم موافقتها عىل توظيفهم، رغم أنه تم تعيني هؤالء املوظفني 

عىل أسس سليمة متوافقة مع القانون ووفق مسوغات التعيني يف قانون الخدمة املدنية، كام تم وقف راتب 

عدد من املوظفني لألسباب ذاتها.

الفصل  أو  النزيه،  بالتنافس  املتعلقة  الشكاوى  عىل  العام  هذا  الهيئة  تلقتها  التي  الشكاوى  تركزت  وقد 

التعسفي من قبل موظفني يف الضفة الغربية وضد القرارات التي أصدرتها الحكومة يف الضفة الغربية، كام 

تلّقت عددا من الشكاوى من موظفني يف قطاع غزة تتعلق بالحقوق املالية الناشئة عن العالوات والرتقيات، 

مطالبني الحكومة يف الضفة الغربية برصفها لهم.

ثانياً: االنتهاكات املتعلقة بحق تقلّد الوظائف العامة

1- االنتهاكات املتعلقة بحق التنافس النزيه
يف عام 2011، تلقت الهيئة )37( شكوى تتعلق مبوضوع الحق يف التنافس النزيه والتمييز بني الفلسطينيني 

االنتامء  بسبب  أو  اإلعاقة  نتيجة  التعيني  يف  بالتمييز  االنتهاك  متثل  الحكومية، حيث  للوظائف  املتقدمني 

املرتبة  يف  الفائز  استثناء  عن  للهيئة  الواردة  الشكاوى  وكشفت  األمنية(،  السالمة  خلفية  )عىل  السيايس 

الوظيفية املستحق للوظيفة وتعيني شخص آخر بدال منه.

من مجموع الشكاوى الواردة للهيئة أعاله، استقبلت الهيئة )22( شكوى من قبل الذكور، و)15( شكوى من 

قبل اإلناث، ففي تاريخ 7/2/2011، تلقت الهيئة شكوى من املواطن »مجاهد أيوب سليامن« تتعلق بعدم 

توظيفه ألسباب تتعلق بالتمييز ضده، حيث تبني أن املواطن اجتاز جميع االمتحانات وحصل عىل الرتتيب 

األول يف األعوام 2008 و2009 و2010 و2011 لوظيفة مدرّس يف سلك الرتبية والتعليم. يف تاريخ 5/7/2011، 

تسلمت الهيئة رّدا من وزارة الرتبية والتعليم بوجود رفض أمني لتعيني املذكور، وذلك من قبل جهازي األمن 

الوقايئ واملخابرات العامة.

كذلك تقدمت املواطنة منال صايف حجاج بتاريخ 27/9/2011 بشكوى ضد وزارة الرتبية والتعليم، حيث تم 

إبالغها بأنها ال تصلح للتدريس بسبب إعاقتها )ضعف البرص(، علام أنها حاصلة عىل بكالوريوس رياضيات 
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بدرجة امتياز مع مرتبة الرشف وحاصلة عىل املرتبة األوىل يف امتحان التوظيف. ويف تاريخ 12/1/2012، 

استلمت الهيئة رّدا من وزارة الرتبية والتعليم بخصوص شكوى املذكورة يفيد بأن الوزارة قامت بإلغاء طلب 

املذكورة من سجل التعيينات للعام الدرايس -2011 2012 بناء عىل توصية لجنة املقابالت يف مديرية الرتبية 

والتعليم يف محافظة بيت لحم، كونها ال تصلح للتدريس يف مدارس الحكومة ألنها كفيفة بنسبة 100%.

والتعليم  الرتبية  وزارة  ضد  الشاعر  رشيد  إياد  السيد  من  شكوى  الهيئة  تلقت   ،4/9/2011 بتاريخ  وأيضاً 

يطالب فيها بتعيينه كمدرس لتكنولوجيا املعلومات يف الرتبية والتعليم، حيث تم رفض تعيينه رغم حصوله 

عىل الرتتيب األول كونه يعاين من إعاقة وعجز بنسبة %65 نتيجة مرضه »جوليان باري سندروم«، وهو 

مرض فريويس يسبب له صعوبة يف صعود الدرج والجري. فقد أفاد املذكور بأن لجنة املقابالت أفادت بأنه 

يصلح للتدريس وقد تم تعيينه يف الرتبية مدة 5 سنوات ونصف السنة كمدرس بديل.

بتاريخ 27/12/2011، تقدم املواطن »يوسف محمد عمران« بشكوى ضد وزارة الرتبية والتعليم نتيجة عدم 

تعيني ابنته »رشا يوسف عمران« كمدرسة يف الوزارة رغم حصولها عىل الدرجة األوىل يف االمتحان ويف املقابلة 

الشفوية كونها ال تصلح بسبب إعاقتها البرصية »كفيفة«، وقد توجه املذكور بكتاب تظلم لوزيرة الرتبية 

والتعليم، وردت عليه الوزيرة بأنه تم إلغاء طلب التوظيف الخاص بابنته بسبب توصية لجنة املقابالت.

2- الفصل من الوظيفة العمومية وفق رشط ما يسمى السالمة األمنية 

الهيئة  تلقت  الوطن،  لالنقسام بني شطري  والتالية  السابقة  األعوام  اتباعها يف  تم  التي  للسياسة  استمرارا 
املوافقة  أنه متت  علام  الوطنية،  السلطة  مؤسسات  يف  تعيينهم  إلغاء  تم  موظفني  من  الشكاوى  عرشات 
عىل تعيينهم وأنهوا فرتة التجربة، وشغلوا وظائف لفرتات مختلفة. وتشّكل تلك القرارات مساسا بالحقوق 
األسايس  القانون  يف  الواردة  األحكام  مبوجب  املكفولة  العموميون  املوظفون  بها  يتمتع  التي  األساسية 

الفلسطيني وقانون الخدمة املدنية واللوائح التنفيذية الخاصة به.

وذلك  املدنية،  الخدمة  قانون  يف  الواردة  التعيني  رشوط  تخالف  القرارات  تلك  أن  الهيئة  الحظت  كذلك 

باستحداثها رشطا مل يرد ذكره يف القانون، أال وهو عدم موافقة »الجهة األمنية املختصة« الستمرار تنسيبه 

يف الوظيفة العامة. كام طالت القرارات والعقوبات التأديبية الواردة يف القانون، فلم يثبت يف قرارات إلغاء 

التنسيب أية إشارة لسلوك أو إجراءات تأديبية تستدعي إنهاء خدمات أي من املوظفني، بل عىل العكس 

من ذلك فقد حصل جميع املشتكني للهيئة عىل حسن سرية وسلوك من الجهات املختصة وهو ما اشرتطه 

قانون الخدمة املدنية.

فقد استمرت وزارة الرتبية والتعليم باتباع سياستها بفصل أعداد من املوظفني الذين تم تعيينهم بناء عىل 

التنسيب، وبلغ عدد الشكاوى  إلغاء قرار  الوقايئ نتيجة  العامة واألمن  توصية من قبل جهازي املخابرات 

السيايس  الفصل عىل خلفية االنتامء  العام )31( شكوى، وارتبط  الرتبية والتعليم لهذا  املقدمة ضد وزارة 

يف غالبية الشكاوى بالحرمان من املستحقات املالية للمفصولني، حيث بلغ عدد الشكاوى التي ارتبط فيها 

الفصل من الوظيفة بالحرمان من الحقوق املالية )21( شكوى.

ف العامة
يف تقلّد الوظائ
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فتاريخ 10/1/2011، تسلمت الهيئة شكوى من السيدة »منوة عيل عابد األفندي« بخصوص مطالبتها وزارة 

الرتبية  مدارس  يف  كمدرّسة   14/9/2009 بتاريخ  توظيفها  تم  حيث  عملها،  إىل  بإرجاعها  والتعليم  الرتبية 

والتعليم، ثم صدر قرار بإلغاء تنسيبها كمدرسة وتسليم ما بعهدتها والتوقف عن عملها يف تاريخ 3/2/2011.

وبتاريخ 13/6/2010، تلقت الهيئة رّدا من وزيرة الرتبية والتعليم حول قضية املواطنة املذكورة، وتبني يف الرد 

أنه تم إنهاء تنسيب تعيني املذكورة بناء عىل عدم موافقة الجهات األمنية عىل تنسيبها للتعيني.

وزارة  مطالبته  بخصوص  الرب  أبو  املواطن عالء عمر  من  الهيئة شكوى  تلقت  بتاريخ 2/3/2011،  كذلك 

الرتبية والتعليم بإلغاء القرار الصادر بحقه يف تاريخ 3/9/2009 والقايض بإلغاء تنسيبه كمدرس يف مدارس 

الرتبية والتعليم نتيجة عدم موافقة الجهات األمنية عىل التنسيب، وتبني يف الشكوى أنه تم تعيينه بتاريخ 

.7/2/2007

والهيئة تعترب قرارات إلغاء التنسيب وما بني عليها من إجراءات بحق املوظفني غري قانونية، وذلك ملخالفة 

أمام  »الفلسطينيون   :)9( املادة رقم  األسايس، حيث نصت  القانون  الوارد يف  املساواة  مبدأ  القرارات  تلك 

أو  السيايس  الرأي  أو  الدين  أو  اللون  أو  الجنس  أو  العرق  بسبب  بينهم  متييز  ال  سواء  والقضاء  القانون 

اإلعاقة«، ونصت املادة رقم )10( عىل حامية حقوق اإلنسان »1. حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة 

وواجبة االحرتام«، كام تخالف الفقرة الرابعة من املادة رقم )26( التي أكدت عىل حق الفلسطينيني يف تقلد 

الوظائف العامة عىل أساس مبدأ تكافؤ الفرص، واملادة رقم )86( التي أكدت أن رشوط التعيني يف الوظيفة 

العامة يجب أن تتم وفقا ألحكام القانون الناظم.

كام خالفت منطوق املواد )-67 74( من قانون الخدمة املدنية املتعلقة باإلجراءات والعقوبات التأديبية، 

إنهاء  يستدعي  املوظفني  قبل  من  سلوك  إىل  إشارة،  أية  اإلشارة،  تلك  التعيني  إلغاء  قرارات  يف  يثبت  فلم 

خدمات أي من املشتكني، كام خالفت تلك القرارات منطوق املادتني )30 و31( من قانون الخدمة املدنية 

املتعلقتني بفرتة التجربة، فجميع الشكاوى التي وصلت الهيئة وردت من مشتكني مىض عىل تعيينهم أكرث 

من عام، وبالتايل، فقد اجتازوا فرتة التجربة، كام مل يثبت خالل هذه الفرتة عدم كفاءتهم لشغر الوظيفة.

3- الحقوق الوظيفية الناشئة عن تقلّد الوظائف العامة
والتقاعد،  بالرتقيات  املتعلقة  كالشكاوى  الوظيفية،  الحقوق  عن  الناشئة  الشكاوى  عرشات  الهيئة  تلقت 

والحقوق املالية كمكافأة نهاية الخدمة أو التأخري يف الراتب أو الرتقيات، وبلغ عدد الشكاوى التي تسلمتها 

الهيئة بهذا الخصوص )348( شكوى من الضفة الغربية وغزة.

فقد تلقت الهيئة العرشات من الشكاوى املرتبطة بوقف الراتب منذ عام 2006 وما بعد ذلك، ففي حني يتم 

الفصل التعسفي أو الفصل عىل خلفية االنتامء السيايس يف الضفة الغربية، فإنه يتم وقف راتب املوظفني يف 

غزة املوالني أو املحسوبني عىل حركة حامس من قبل وزارة املالية يف الضفة الغربية، أو عدم دفع املستحقات 
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املالية عن فرتة وقف الراتب، ففي تاريخ 5/11/2011، تلقت الهيئة شكوى من املواطن »أمين طه أبو مليض« 

يعمل يف جهاز األمن الوقايئ يف قطاع غزة، أفاد بأنه مل يتلق مستحقاته املالية منذ عام 2006 وحتى عام 

2007 رغم أنه تعني يف عام 1999.

بدل  رصف  وقف  أو  اإلرشافية،  العالوة  رصف  بوقف  املتعلقة  الشكاوى  من  العرشات  الهيئة  تلقت  كام 

املواصالت، أو عدم رصف عالوة طبيعة املهنة، وبهذا الخصوص تابعت الهيئة الشكاوى املتعلقة بالحقوق 

املالية الناشئة عن الوظيفة العامة بشكل فردي لكل شكوى. ويف تاريخ 17/11/2011، راسلت رئيس مجلس 

الوزراء التخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة رصف رواتب املوظفني ورصف العالوات اإلرشافية، ولكن مل تتلَق 

الهيئة أي رد عىل الشكاوى أو ما يفيد بالتعاطي إيجابيا مع هذه الشكاوى.

سفر
يف التنقل وال
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الفصل الثامن
الحق يف التنقل والسفر

استمر خالل عام 2011 انتهاك الحق يف التنقل والسفر، كإحدى نتائج استمرار االنقسام السيايس والجغرايف 
ألرايض السلطة الوطنية الفلسطينية، معززا بقاعدة املناكفات السياسية التي استمرت تحكم العالقة بني 
طريف االنقسام، دون النظر أو االهتامم بنتائج وتوصيات التقرير السنوي السادس عرش الذي طالب طريف 
تلك  الرتاجع عن مامرسة  أن  اعتبار  بالتنقل والسفر، عىل  الحق  انتهاكات  بالتوقف عن مامرسة  االنقسام 
التقيد باحرتام الحقوق املدنية والسياسية للمواطنني، املكفولة بقانون حقوق  االنتهاكات يعني بالرضورة 

اإلنسان والترشيعات الداخلية النافذة. 

املواثيق  أفردت  وقد  والسفر،  والتنقل  اإلقامة  اإلنسان يف  اإلنسان حق  لحقوق  الدويل  القانون  كفل  فقد 
الدولية لحقوق اإلنسان، نصوصاً رصيحة وتفصيلية تضمن حامية هذا الحق، وتحدد القيود الواردة عىل 
إطالق مامرسته كاستثناء، تحمي من خالله النظام واآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم. فقد نصت 
املادة )13( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن »لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل 
حدود كل دولة. ويحق لكل فرد أن يغادر أي بلد، مبا يف ذلك بلده، وىف العودة إىل بلده«. وقد فصل العهد 
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية هذا الحق، يف املادة )12( منه، التي تنص عىل أن »-1 لكل فرد 
يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ما، حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. -2 لكل فرد 
حرية مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده. -3 ال يجوز تقييد الحقوق املذكورة أعاله بأية قيود غري تلك التي ينص 
عليها القانون، وتكون رضورية لحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو 

حقوق اآلخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق األخرى املعرتف بها يف هذا العهد«197.

كذلك أكدت املادة )10( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003 عىل احرتام حقوق اإلنسان 
وحرياته األساسية، وعىل االنضامم دون إبطاء إىل اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية، التي تحمي حقوق 
اإلنسان. كام نصت املادة )20( من ذات القانون عىل أن »حرية اإلقامة والتنقل مكفولة يف حدود القانون«.

الحقوق  باعتبارها من  الشخصية،  بالحرية  والسفر  التنقل  القانون حق  )11( من هذا  املادة  وقد ربطت 
الطبيعية اللصيقة باإلنسان، وقد حددت تلك املادة الضوابط القانونية لتقييد السلطة العامة لهذا الحق، 
حيث نصت يف الفقرة الثانية منها عىل حق املواطنني يف التنقل وعدم جواز تقييد هذا الحق إال من خالل 

أمر قضايئ وفقاً ألحكام القانون198. 

197-  أكدت اللجنة املعنية بالحقوق املدنية والسياسية يف دورتها السابعة والستني يف عام 1999، يف التعليق العام رقم )27( الخاص بالحق يف التنقل، عىل 

حرية التنقل والسفر وارتباطه الوثيق بالعديد من الحقوق األخرى، واعتباره رشطا أساسياً لحق اإلنسان بالتنمية الحرة. وان انتهاك حرية التنقل والسفر 

سيمس بشكل مبارش مجموعة حقوق أساسية محمية بنصوص املواثيق واإلعالنات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان. كام حدد هذا التعليق معايري ضامن 

إعامل هذا الحق، وضبط القيود الواردة عليه، وهي )حرية التنقل، وحرية اختيار مكان اإلقامة، وحرية مغادرة الشخص ألي بلد، مبا يف ذلك بلده، وحق 

الشخص يف الدخول إىل بلده، وأن القيود الواردة عىل الحق استثناء مقيد بنصوص القانون(.

198- »ال يجوز القبض عىل أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر قضايئ وفقاً ألحكام القانون، ويحدد القانون مدة 

الحبس االحتياطي، وال يجوز الحجز أو الحبس يف غري األماكن الخاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم السجون«.
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انتهاكات الحق يف التنقل والسفر 

يف الضفة الغربية:أ. 
مع استمرار االنقسام السيايس، وكنتيجة مبارشة التساع آثاره ونتائجه عىل حقوق وحريات املواطنني، استمر 

خالل عام 2011 انتهاك الحق يف التنقل والسفر، ليضاف إىل سلسلة االنتهاكات التي طالت حقوق وحريات 

انتهاكات تتعلق بحق  الهيئة )48( شكوى تتضمن  املواطنني، خالل فرتة االنقسام، ويف هذا اإلطار، تلقت 

املواطنني يف التنقل والسفر، وقد اتخذت تلك االنتهاكات أمناطا مختلفة، تركزت يف العديد منها كردود أفعال 

مبارشة مبنية عىل أساس املناكفات السياسية القامئة بني طريف االنقسام، وقد تجلت تلك األمناط بالتايل:

بدفاتر جوازات  غزة  قطاع  محافظات  تزويد  بعدم  الغربية  الضفة  يف  الداخلية  وزارة  استمرار   -1

السفر:
عىل الرغم من القرار الصادر عن رئيس السلطة الوطنية بتاريخ 25/8/2008 القايض بتكليف الجهات املعنية 

يف الحكومة برام الله، باتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة الستئناف رصف الدفاتر الخاصة بجوازات السفر إىل 

قطاع غزة، إال أنه مل يتم تنفيذ ذلك القرار، وال تزال معاناة املواطنني يف قطاع غزة قامئة بسبب استمرار نفاد 

الدفاتر الخاصة بجوازات السفر يف محافظات القطاع منذ ترشين الثاين 2008 وحتى اآلن.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل املسؤولني يف وزارة الداخلية يف الحكومة الفلسطينية/ 

قطاع غزة، فإن وزارة الداخلية يف الضفة الغربية ال تقوم بإرسال دفاتر الجوازات ملواطني قطاع غزة، األمر 

الذي يتسبب يف حرمانهم من حقهم يف السفر والتنقل، باإلضافة إىل الحاجة امللحة للحاالت الخاصة، منها 

البالد، إضافة إىل  الذين يدرسون خارج  الجامعيون  بالخارج، والطلبة  يتقرر عالجها  التي  املرضية  الحاالت 

حاجة اآلالف ممن انتهت صالحية جوازاتهم  للتجديد.

2- حرمان املواطنني من الحصول عىل جوازات السفر بسبب رشط »السالمة األمنية«:
استمرت الهيئة خالل عام 2011 بتلقي شكاوى تتعلق مبنع وزارة الداخلية يف رام الله من متكني املواطنني 

من الحصول عىل جوازات سفر خاصة بهم، وكانت أسباب ذلك املنع عدم حصول املواطن عىل املوافقة 

األمنية من جهاز املخابرات العامة، ومن األمثلة عىل ذلك، الشكوى التي تلقتها الهيئة بتاريخ 19/1/2011 

من املواطن أدهم إبراهيم أبو سلمية، من دير البلح، الذي أفاد فيها بأنه تم منعه من الحصول عىل جواز 

سفر تقدم للحصول عليه من وزارة الداخلية يف رام الله، ويدعي املواطن وفقا إلفادته، أن معاملة جواز 

سفره موقوفة لعدم حصوله عىل موافقة أمنية من جهاز املخابرات العامة، علام بأنه يحتاج السفر للعالج 

يف الجزائر.

كام تلقت الهيئة بتاريخ 22/8/2011 شكوى املواطن سامح محمد حمدان، من مخيم الربيج، يعمل موظفا 

يف وزارة الداخلية يف غزة، أفاد فيها املواطن مبنعه من الحصول عىل جواز سفر، وتم إبالغه أن طلبه رفض 

وبتاريخ  األسباب.  تلك  حول  إيضاحات  أي  تقديم  دون  أمنية،  ألسباب  العامة  املخابرات  جهاز  قبل  من 
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1/11/2011، تلقت الهيئة شكوى املواطن ينال طالل فرحات من مدينة غزة، أفاد فيها أنه تقدم بطلب 

إىل وزارة الداخلية برام الله بتاريخ 15/10/2011 للحصول عىل جواز سفر، بواسطة أحد مكاتب الخدمات 

العامة، وقد أبلغه املكتب برفض الطلب من قبل جهاز املخابرات العامة.

يف قطاع غزة:ب. 

1- منع أعضاء من املجلس الثوري لحركة فتح من مغادرة قطاع غزة: 
قامت الحكومة الفلسطينية يف قطاع غزة خالل عام 2011 مبنع أعضاء من املجلس الثوري لحركة فتح يف 

قطاع غزة من مغادرة القطاع للضفة الغربية لحضور اجتامعات املجلس الثوري، فقد تلقت الهيئة بتاريخ 

21/4/2010 شكوى عدد من أعضاء املجلس الثوري لحركة فتح أفادوا فيها مبنعهم من قبل الحكومة يف غزة، 

من مغادرة القطاع لحضور جلسة املجلس الثوري املقرر عقدها بتاريخ 24/4/2010، وقد أبلغت الحكومة 

يف غزة هذا القرار إىل الدكتور صالح أبو ختلة/ عضو هيئة التعبئة والتنظيم بحركة فتح، الذي كان يتوىل 

أبو  الحميد املرصي، وإسامعيل  السفر هم: عبد  املمنوعون من  القطاع. واألعضاء  الوفد  التنسيق ملغادرة 

شاملة، وتحرير الحج، وأسامة الفرا، وعبد الله أبو سمهدانة، وآمال حمد، وهشام عبد الرازق.

كام تلقت الهيئة بتاريخ 23/10/2011 شكوى من املواطن محمد جودة النحال )49 عاما( )عضو املجلس 

الثوري لحركة فتح( مدير عام مؤسسة أرس الشهداء والجرحى التابعة ملنظمة التحرير، أفاد فيها بأن جهاز 

األمن الداخيل التابع لوزارة الداخلية يف غزة، قد منعه من السفر عرب معرب بيت حانون )إيرز( إىل الضفة 

الغربية للمشاركة باجتامعات املجلس الثوري لحركة فتح املقرر عقدها مبدينة رام الله يف تلك الفرتة.

وتلقت الهيئة بتاريخ 26/6/2011 شكوى من املواطنة آمال حمد )النائب الثاين ألمني رس املجلس الثوري 

لحركة فتح(، أفادت فيها مبنع جهاز الرشطة التابع لوزارة الداخلية يف غزة لها من السفر إىل رام الله عرب 

معرب بيت حانون )إيرز(، حيث تم إيقافها من قبل عنارص الرشطة املتواجدة بالقرب من املعرب، وطلب منها 

االنتظار لحني وصول قرار السامح لها بالسفر، وبعد ذلك أبلغها أحد أفراد الرشطة بأنها ممنوعة من السفر 

وعليها مراجعة وزارة الداخلية يف غزة.

كام تلقت الهيئة بتاريخ 14/7/2011 شكوى املواطنني عبد الحميد سامل املرصي، وأسامة الفرا،  وكالهام عضو 

يف املجلس الثوري لحركة فتح، أفادا فيها بأن إدارة الجوازات يف معرب رفح منعتهام من السفر، وتم إرجاعهام 

إىل عزة، عىل الرغم من أن سبب السفر لكل واحد منهام مختلف عن اآلخر، فاملواطن املرصي كان متجها إىل 

جمهورية مرص العربية بغرض استكامل عالجه، فيام كان املواطن أسامة الفرا متجها للمشاركة يف مؤمتر حول 

املصالحة الفلسطينية يعقد يف اسطنبول برتكيا، ضمن مبادرة من مؤسسات فنلندية تعمل لحل النزاعات، 

وضمن وفد يضم 12 شخصية أخرى.   

 2- منع جهاز األمن الداخيل بعض املواطنني من السفر:
املواطنني من  الداخلية، يف قطاع غزة خالل عام 2011 مبنع بعض  لوزارة  التابع  الداخيل  قام جهاز األمن 
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السفر خارج القطاع، ومن األمثلة عىل ذلك، الشكوى التي تلقتها الهيئة بتاريخ 24/7/2011 من املواطن 

محمود يحيى املنرياوي )21 عاما( من مدينة رفح، طالب جامعي، مشارك يف الحراك الشعبي ومظاهرات 

15/3/2011، أفاد فيها بأنه وبعد ختم جوازه باملغادرة، حرض أفراد من جهاز األمن الداخيل وأخربوه بأنه 

إليها، واستمر  السفر  التي يرغب  السفر والجهة  التحقيق معه عن سبب  تم  للتحقيق، وبالفعل  مطلوب 

التحقيق معه مدة 40 دقيقة، ثم قام أحد أفراد األمن الداخيل بأخذ جوازه وتوجه إىل دائرة الجوازات باملعرب 

وألغى ختم الخروج املوضوع عىل الجواز، وتم إرجاعه إىل غزة.

كام تلقت الهيئة بتاريخ 10/4/2011 شكوى املواطنة أمل عبد الهادي طومان، من خان يونس، تعمل محررة 

أفادت فيها  لنقابة الصحافيني يف غزة(،  العامة  العامة بجامعة األزهر )عضو األمانة  العالقات  صحافية يف 

أنها لدى توجهها إىل معرب رفح الحدودي للسفر إىل مرص، للمشاركة يف مؤمتر )الواقع اإلعالمي يف األرايض 

الفلسطينية( الذي يعقد باملغرب، وبعد فحص جوازها، أبلغها أحد موظفي املعرب أنها ممنوعة من السفر 

بناء عىل قرار من النائب العام بغزة، وأنه لن يسمح لها باملرور إال بإذن من النائب العام، ورغم قيامها 

بالفشل،  باءت  املحاوالت  تلك  أن جميع  إال  الدخول،  تتمكن من  املحاوالت واالتصاالت ليك  بالعديد من 

وعادت إىل غزة. 

3- منع وزارة الرتبية والتعليم يف غزة عددا من طالب منحة اإلمديست من السفر 
قامت وزارة الرتبية والتعليم يف غزة، مبنع 7 طالب وطالبات من املرحلة الثانوية، من السفر للواليات املتحدة 

للدراسة  واحد  لعام  دراسية  )منحة  اإلمديست،  قبل  من  املقدمة  )الليس(  دراسية  منحة  لتلقي  األمريكية 

واإلقامة يف الواليات املتحدة األمريكية(. فقد تلقت الهيئة بتاريخ 4/9/2011 شكاوى من أولياء أمور الطالب 

والطالبات الحاصلني عىل املنحة، أفادوا فيها أنه بتاريخ 16/8/2011 قامت الرشطة التابعة لوزارة الداخلية 

يف غزة مبنع 4 من الطالب والطالبات الحاصلني عىل منحة )الليس( من مغادرة قطاع غزة عرب معرب بيت 

حانون )إيرز(، وأبلغوهم أنهم ممنوعون من السفر بناء عىل تعليامت من وزارة الرتبية والتعليم يف غزة، 

وبناء عىل عدم متكن الطالب من السفر، تم إلغاء املنحة من قبل اإلمديست.

جدير بالذكر أن أولياء أمور الطالب حينام منت إىل علمهم نية وزارة الرتبية والتعليم منع أوالدهم من السفر 

وااللتحاق باملنحة، تقدموا بشكوى إىل وزير الرتبية والتعليم حول ذلك، فأفادهم الوزير بأن الوزارة ستمنع 

الطالب من االلتحاق باملنحة، ألسباب ثقافية واجتامعية.

ويتبني للهيئة من خالل االستعراض السابق ألمناط الشكاوى التي تلقتها الهيئة الخاصة بانتهاكات الحق يف 

التنقل والسفر خالل عام 2011، ما ييل:

الحقوق  من  العديد  طالت  بل  بذاته،  الحق  مساس  عىل  والسفر  بالتنقل  الحق  انتهاكات  تقترص  مل   -1

األخرى، كحق املواطنني يف املشاركة السياسية والحق يف التعليم والصحة، وحقهم يف الحصول عىل املستندات 

اإلنسان  حقوق  من  حق  بأي  املساس  وأن  وترابطها،  الحقوق  وحدة  يؤكد  الذي  األمر  الرسمية  والوثائق 
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األساسية يعني املساس املبارش بعدة حقوق أخرى مرتبطة بهذا الحق، فعدم إصدار جوازات السفر بسبب 

رفض الجهات األمنية، يعني باإلضافة إىل انتهاك حقهم يف التنقل والسفر، انتهاك حقهم أيضا باملساواة يف 

التمتع بالحقوق والحريات العامة، فقد نصت املادة )9( من القانون األسايس عىل أن “الفلسطينيني أمام 

القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة”، 

وانتهاك حقهم باملشاركة السياسية، ومن حقهم تشكيل األحزاب السياسية واالنضامم إليها، فقد نصت املادة 

)26( من ذات القانون يف الفقرة األوىل منها عىل أن »للفلسطينيني حق املشاركة السياسية أفراداً وجامعات، 

ولهم عىل وجه الخصوص الحقوق اآلتية: تشكيل األحزاب السياسية واالنضامم إليها وفقا للقانون«.

2- ترى الهيئة يف أمناط االنتهاكات السابقة عدم تقيد الحكومتني الفلسطينيتني يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

بالضوابط واملعايري التي تطلبها القانون لتقييد ذلك الحق، األمر الذي يؤكد أن حقوق املواطنني وحرياتهم 

تلك  وصيانة  القانوين يف حامية  بدورها  والقيام  السلطات إلجراءاتها،  مواءمة  املعيار يف  ليست  األساسية، 

الحقوق والحريات.

3- إن انتهاكات الحق بالتنقل والسفر خالل عام 2011 مل تختلف عن عام 2010، بل تكررت بإمعان، دون 

النظر لنتائج وتوصيات التقرير السنوي السادس عرش الصادر عن الهيئة، األمر الذي يعزز أن االعتبارات 

السياسية واألمنية ما زالت هي الناظم واملعيار الذي تحتكم إليه كلتا الحكومتني يف تعاطيهام مع حقوق 

ن وحريات املواطنني املكفولة بالقانون. 
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توصيات الباب الثاني

توصيات الفصل األول

الحق في الحياة والسالمة الجسدية

التوصيات املوجهة إىل الحكومة الفلسطينية يف الضفة الغربية:
إىل أن يتم إلغاء عقوبة اإلعدام من النظام القانوين الفلسطيني، فإنه من الرضوري:. 1

أ- استمرار رئيس السلطة الوطنية بعدم املصادقة عىل أحكام اإلعدام الصادرة عن املحاكم الفلسطينية، 

وإحالة كافة قضايا املواطنني املدنيني الذين صدرت بحقهم أحكام باإلعدام من املحاكم العسكرية إىل 

املحاكم املدنية صاحبة االختصاص األصيل، من أجل إعادة النظر يف تلك القضايا. 

ب- رضورة استخدام رئيس السلطة الوطنية لصالحياته الدستورية يف العفو الخاص من أجل النزول 

بعقوبة اإلعدام التي تقيض بها املحاكم الفلسطينية إىل عقوبة السجن.

القضاء  الصادرة عن  القضائية  األحكام  بنقض  تسمح  التي  القانونية  اإلجراءات  العمل عىل وضع  ج- 

العسكري التي تقيض بعقوبة اإلعدام.

رضورة استمرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الداخلية بإصدار تعليامت واضحة لألجهزة . 2

األمنية باالمتناع عن مامرسة التعذيب وسوء املعاملة يف مراكز االحتجاز والتوقيف، ويف الوقت نفسه، 

العمل عىل محاسبة كل من يثبت تورطه يف تعذيب أي شخص، وتوفري التأهيل النفيس والجسدي الالزم 

لألشخاص الذين يتعرضون للتعذيب، وكذلك تعويض املترضرين من هذه األفعال.

الحياة والسالمة . 3 النيابة العسكرية بإجراءات تحقيق جدية يف االدعاءات املاسة بالحق يف  رضورة قيام 

الجسدية التي تقع من األفراد العسكريني، وال سيام يف أماكن االحتجاز، وذلك من أجل إنجاح القضايا 

إىل تصل القضاء العسكري يف هذا الشأن، وحتى ال يفلت املسؤولون عن هذه األفعال من العقاب.

رضورة قيام األجهزة األمنية، بالتحقيق الجاد يف كافة ادعاءات املواطنني حول تعرضهم لسوء املعاملة . 4

والتعذيب، واتخاذ اإلجراءات والتدابري املناسبة بحق من يثبت قيامه بتلك الجرائم من قبل األشخاص 

املكلفني بإنفاذ القانون.  

رضورة قيام النيابة العامة بدورها الرقايب عىل جميع مراكز االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية، للتأكد من . 5

عدم تعرض املحتجزين لسوء املعاملة أو التعذيب أو أي مس يؤثر عىل نفسيتهم، والتحقيق يف الحاالت 

التي قد تشري إىل تعرض املحتجزين ألي شكل من أشكال التعذيب أو/ و سوء املعاملة.

رضورة استمرار الجهات الرسمية يف مامرسة رقابة فاعلة عىل األماكن العامة والخاصة والتأكد من توافر . 6
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احتياطات السالمة العامة فيها، وال سيام رضورة تفعيل نظام التفتيش يف مواقع العمل الخاصة باالستناد 

إىل النصوص التي يفرضها قانون العمل الفلسطيني، وكذلك زيادة الدور الرقايب املامرس عىل املسابح 

واألماكن املستخدمة يف السباحة.

العام عىل األجهزة األمنية لضامن سالمة اإلجراءات . 7 الداخلية باستحداث منصب املفتش  مطالبة وزارة 

وزير  إىل  دوري  بشكل  تقاريره  ورفع  والتعذيب،  املعاملة  لسوء  املحتجزين  تعرض  وعدم  القانونية 

الداخلية التخاذ اإلجراءات الرضورية، مبا فيها املالحقة القضائية للذين ميارسون التعذيب. 

التوصيات املوجهة إىل الحكومة يف قطاع غزة:
إىل أن يتم إلغاء عقوبة اإلعدام من النظام القانوين الفلسطيني، التوقف عن تنفيذ أحكام اإلعدام التي . 1

تصدرها املحاكم انسجاما مع التوجه الدويل املتزايد لوقف العمل بهذه العقوبة وإلغائها من األنظمة 

القانونية التي تأخذ بها.

رضورة قيام الجهات القامئة بعمل النيابة العامة بالتحقيق يف كافة حاالت القتل، للكشف عن مرتكبيها . 2

وتقدميهم للعدالة، وخصوصا الحاالت الغامضة وحاالت القتل عىل »خلفية الرشف« التي سجلتها الهيئة 

بني  السالح  استخدام  نتيجة سوء  قتلن  اللوايت  النساء  السابقة، وكذلك حاالت  واألعوام  العام  يف هذا 

املواطنني.

رضورة استمرار كافة الجهات ذات العالقة يف الحكومة بإصدار تعليامت واضحة لألجهزة األمنية التي . 3

تحتجز مواطنني باالمتناع عن مامرسة التعذيب وسوء املعاملة يف مراكز االحتجاز والتوقيف، ويف الوقت 

نفسه، العمل عىل محاسبة كل من يثبت تورطه يف تعذيب أي شخص، وكذلك توفري التأهيل النفيس 

والجسدي الالزم لألشخاص الذين يتعرضون للتعذيب، وتعويض املترضرين من هذه األفعال.

رضورة قيام الجهات القامئة بعمل النيابة العسكرية بإجراءات تحقيق جدية يف االدعاءات املاسة بالحق . 4

يف الحياة والسالمة الجسدية التي تقع من األفراد العسكريني، وال سيام يف أماكن االحتجاز، وذلك من 

أجل إنجاح القضايا التي تصل القضاء العسكري يف هذا الشأن، وحتى ال يفلت املسؤولون عن هذه 

األفعال من العقاب.

ادعاءات . 5 كافة  الجاد يف  بالتحقيق  الداخيل  واألمن  الرشطة  بعمل جهازي  القامئة  الجهات  قيام  رضورة 

املواطنني حول تعرضهم لسوء املعاملة والتعذيب، واتخاذ اإلجراءات والتدابري املناسبة بحق من يثبت 

قيامه بتلك الجرائم من قبل األشخاص املكلفني بإنفاذ القانون.

رضورة قيام الجهات القامئة بعمل النيابة بدور رقايب عىل جميع مراكز االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية، . 6

للتأكد من عدم تعرض املحتجزين لسوء املعاملة أو التعذيب أو أي مس يؤثر عىل نفسيتهم، والتحقيق 

يف الحاالت التي قد تشري إىل تعرض املحتجزين ألي شكل من أشكال التعذيب أو/ و سوء املعاملة.

رضورة استمرار الجهات الرسمية يف مامرسة رقابة فاعلة عىل األماكن العامة والخاصة، والتأكد من توافر . 7
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احتياطات السالمة العامة فيها، ال سيام رضورة تفعيل نظام التفتيش يف مواقع العمل الخاصة باالستناد 

إىل النصوص التي تفرض ذلك يف قانون العمل الفلسطيني، وكذلك زيادة الدور الرقايب املامرس عىل 

املسابح وشواطئ البحر املستخدمة يف السباحة.

لها بشكل دوري . 8 الحكومة يف قطاع غزة  التابعة ألجهزة  أماكن االحتجاز  بزيارة  للهيئة  السامح  رضورة 

وبشكل فجايئ، والتوقف عن وضع معيقات أمام هذه الزيارات، وال سيام جهاز األمن الداخيل الذي ال 

يسمح للهيئة بزيارة أماكن التوقيف التابعة له.

وبخصوص النساء املهددة حقوقهن يف الحياة والسالمة الجسدية، فإننا نعيد تكرار التوصيات التي 

سبق أن أرشنا إليها يف تقريرنا السنوي السابع عرش للعام السابق، وال سيام رضورة:

1- رضورة تعديل قانون األحوال الشخصية )16( لعام 1976 النافذ يف الضفة الغربية، وقانون حقوق العائلة 

الصادر باألمر رقم )303( لعام 1954 النافذ يف غزة، بغية توفري بيئة أرسية سليمة، ال يتم استغالل أفراد 

العائلة وتحديدا اإلناث من قبل القامئني عىل رعاية األرسة ومتويل أمورها، وتخويل النساء الحق يف املساواة 

بالرجال يف إدارة أمورهن واتخاذ قرارات تتعلق مبصريهن.

2- رضورة استكامل عملية تعديل قانون العقوبات رقم )16( لعام 1960 الساري النفاذ يف الضفة الغربية، 

وقانون العقوبات رقم )74( لعام 1936 فيام يتعلق بالجرائم التي متس اإلناث، وتحديدا جرائم القتل أو 

التي متس حقهن يف السالمة الجسدية.
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توصيات الفصل الثاني 
الحق في الحرية الشخصية )االحتجاز التعسفي(

التوصيات املوجهة إىل الحكومة الفلسطينية يف الضفة الغربية:
 قيام النيابة املدنية استناداً للامدة )126( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني، بتفقد مراكز اإلصالح . 1

والتأهيل وأماكن التوقيف املوجودة يف األجهزة األمنية، للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة 

غري قانونية، وتحريك الدعوى العمومية ضد من ينتهك حق اإلنسان يف الحرية الشخصية.

التزام األجهزة األمنية املختلفة بقرارات اإلفراج التي تصدر عن املحاكم الفلسطينية، وعدم االلتفاف عىل . 2

هذه القرارات، وعدم عرض املواطن عىل القضاء عىل التهمة نفسها أكرث من مرة، وعدم قيام األجهزة 

األخرى بعملية االعتقال بعد اإلفراج عنه من قبل جهاز معني.

التوصيات إىل الحكومة يف قطاع غزة:
رضورة إنهاء الوالية والسلطة اإلدارية للحكومة الفلسطينية/ قطاع غزة عىل املجلس األعىل للقضاء يف غزة . 1

لحله، والسامح بإعادة تشكيل املحاكم النظامية وفق قواعد القانون األسايس وقانون السلطة القضائية.

القضاء . 2 عىل  املدنيني  عرض  بعدم  غزة  قطاع  الفلسطينية/  للحكومة  التابعة  األمنية  األجهزة  مطالبة 

الجهات  عىل  املدنيني  املتهمني  كافة  بعرض  النافذة  الفلسطينية  بالترشيعات  وااللتزام  العسكري، 

القضائية املدنية املختصة، من أجل توفري ضامنات املحاكمة العادلة وعدم حرمانهم من حقهم أمام 

قاضيهم الطبيعي والتظلم أو االستئناف إىل درجة قضائية أعىل.

التعامل بشفافية وموضوعية مع الشكاوى الواردة ضد األجهزة التابعة لها والكشف عن مرتكبي جرائم . 3

االحتجاز غري القانوين ومحاسبتهم.
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توصيات الفصل الثالث
الحق في التقاضي

التوصيات املوجهة إىل الحكومة الفلسطينية يف الضفة الغربية:
لتعزيز استقالل . 1 التعليامت-  املناسبة -مبا فيها  اتخاذ اإلجراءات  بالعمل عىل  التنفيذية  السلطة  مطالبة 

السلطة القضائية، وضامن عدم تدخل األجهزة األمنية بها.

مطالبة السلطة التنفيذية باحرتام قرارات املحاكم وتنفيذها دون تأجيل أو تأخري أو تلكؤ.. 2

إصدار قانون تشكيل املحكمة اإلدارية مبا يضمن التقايض فيها عىل درجتني، ضامناً لتحقيق العدالة.. 3

وتويص الهيئة الحكومة يف قطاع غزة مبا ييل:
1- الرجوع عن قرار تشكيل مجلس أعىل للعدل، وإتاحة املجال ملجلس القضاء األعىل للقيام مبهامه وفق 

القانون.

2- وقف عرض املدنيني عىل القضاء العسكري، وعرضهم عىل قاضيهم الطبيعي بأقىص رسعة ممكنة، وفقاً 

العسكري مقترص عىل فئة  القضاء  اإلنسان، نظراً ألن  الدولية لحقوق  القانون األسايس، واملعايري  لنصوص 

العسكريني دون غريهم، ويفتقر ألدىن ضامنات املحاكمة العادلة.  
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توصيات الفصل الرابع
الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي

الهيئة بعض التوصيات إىل الحكومتني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، مع العلم أن بعض التوصيات  تورد 

أوردتها الهيئة يف تقاريرها سابقاً، وطالبت الجهات ذات العالقة بتنفيذها، إال أن بعضها بقي دون تنفيذ.

   

املحور األول: الحريات اإلعالمية
التوصيات: إىل الحكومتني يف الضفة الغربية وقطاع غزة

رضورة قيام األجهزة األمنية )املخابرات، واألمن الوقايئ( يف الضفة الغربية بالتوقف عن اعتقال واستدعاء . 1

الصحافيني.

رضورة قيام األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية للحكومة يف قطاع غزة بالتوقف عن اعتقال واستدعاء . 2

الصحافيني.

رضورة إزالة كافة القيود املفروضة من قبل األجهزة األمنية يف الضفة الغربية )املخابرات، واألمن الوقايئ، . 3

والرشطة( عىل مامرسة الصحافيني لعملهم بكل حرية، سواء تغطية األحداث أو بثها أو تصويرها.

سامح األجهزة األمنية يف الضفة الغربية )املخابرات، واألمن الوقايئ، واالستخبارات العسكرية( للصحف . 4

قبل  الحال  كان  كام  حرية  بكل  عملها  مبامرسة  وفلسطني(  )الرسالة،  والتوزيع  النرش  من  املمنوعة 

حدوث االنقسام يف عام 2007، والسامح ملحطات التلفزة واإلذاعة، ومنها )تلفزيون األقىص، وإذاعة 

األقىص( التي تم منعها من العمل يف الضفة الغربية بعد حدوث االنقسام السيايس، مبامرسة عملها.

عمل لجان تحقيق مستقلة من مؤسسات حقوق اإلنسان ونقابة الصحافيني يف كافة الحاالت التي وقعت . 5

فيها انتهاكات ضد الصحافيني، ومحاسبة املتورطني بارتكابها، سواء يف الضفة الغربية أو قطاع غزة.

رضورة إزالة كافة القيود املفروضة من قبل األجهزة األمنية يف قطاع غزة )األمن الداخيل، والرشطة( عىل . 6

مامرسة الصحافيني لعملهم بكل حرية، سواء بالتغطية أو البث والتصوير.

سامح األجهزة األمنية يف قطاع غزة )األمن الداخيل، والرشطة( للصحف املمنوعة من النرش والتوزيع، . 7

حدوث  قبل  الحال  كان  كام  حرية  بكل  عملها  مبامرسة  الجديدة(  والحياة  )األيام  جريديت  وخاصة 

االنقسام يف عام 2007، والسامح ملحطات التلفزة واإلذاعة، وخاصة )تلفزيون وإذاعة فلسطني( التي 

تم إغالقها بعد حدوث االنقسام السيايس، مبامرسة عملها.

حرية . 8 بكل  غزة  قطاع  ومغادرة  بدخول  للصحافيني  والرشطة(  الداخيل،  )األمن  األمنية  األجهزة  سامح 

ودون مضايقة.
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املحور الثاين: حرية الرأي والتعبري
التوصيات: إىل الحكومتني يف الضفة الغربية وقطاع غزة

توقف األجهزة األمنية يف الضفة الغربية )املخابرات، واألمن الوقايئ( عن استجواب واعتقال املواطنني عىل . 1

خلفية الرأي والتعبري. 

االستدعاء . 2 عمليات  كافة  عن  الفوري  والرشطة(  الداخيل،  )األمن  غزة  قطاع  يف  األمنية  األجهزة  توقف 

واالعتقال التي تتم عىل خلفية الرأي والتعبري.

إزالة األجهزة األمنية يف قطاع غزة )األمن الداخيل، والرشطة( لكافة التدابري التي تقف عائقاً أمام مامرسة . 3

املواطنني للحق يف حرية الرأي والتعبري.

املحور الثالث: الحق يف التجمع السلمي
رضورة توقف األجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة )املخابرات، واألمن الوقايئ، واالستخبارات، . 1

واألمن الداخيل، والرشطة( الفوري عن إيقاف أو استدعاء املواطنني عىل خلفية مشاركتهم يف تجمعات 

سلمية.

لوزارة . 2 التابعة  والرشطة  الداخيل،  واألمن  والرشطة،  الوقايئ،  واألمن  )املخابرات،  األمنية  األجهزة  توقف 

الداخلية يف غزة( عن عدم السامح بعقد تجمعات سلمية أو فضها بالقوة.

رضورة فتح تحقيق مستقل يف الحاالت التي تم فيها االعتداء عىل املشاركني يف تجمعات سلمية يف الضفة . 3

الغربية وقطاع غزة.

إزالة كافة القيود املفروضة عىل الحق يف التجمع السلمي يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.. 4

املحور الرابع: املدافعون عن حقوق اإلنسان
رضورة فتح تحقيق من قبل الجهات املختصة يف الضفة الغربية، يف الحاالت التي  تعرض فيها املدافعون . 1

عن حقوق اإلنسان لالعتداء من قبل األجهزة األمنية، ومالحقة مرتكبيها.

رضورة سامح األجهزة األمنية )املخابرات، واألمن الوقايئ، واالستخبارات( يف الضفة الغربية لكافة املدافعني . 2

عن حقوق اإلنسان واملؤسسات الحقوقية بزيارة املوقوفني لديها.

املؤسسات . 3 فتح  بإعادة  غزة  قطاع  يف  الداخلية  ووزارة  الغربية  الضفة  يف  الداخلية  وزارة  قيام  رضورة 

والجمعيات الحقوقية التي تم إغالقها. 

رضورة السامح للمدافعني عن حقوق اإلنسان بزيارة املحتجزين املوقوفني لدى األجهزة األمنية )األمن . 4

الداخيل، والرشطة( التابعة لوزارة الداخلية يف قطاع غزة.
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توصيات الفصل الخامس
 الحق في تكوين الجمعيات

التوصيات إىل الحكومة يف الضفة الغربية:
رضورة تنفيذ وزارة الداخلية لقرارات محكمة العدل العليا القاضية بإلغاء تعيني لجان مؤقتة لعدد من . 1

الجمعيات بشكل مخالف للقانون.

لسنة . 2  )1( رقم  األهلية  والهيئات  الخريية  الجمعيات  قانون  نصوص  إىل  الداخلية  وزارة  احتكام  رضورة 

2000 والئحته التنفيذية رقم )9( لسنة 2003، يف أي إجراءات تُتخذ بحق الجمعيات.

رضورة إلغاء وزارة الداخلية يف الضفة الغربية لرشط الحصول عىل براءة الذمة ألعضاء الهيئة التأسيسية . 3

كرشط لتسجيل الجمعيات.

القانون . 4 بالسامح للجمعيات املسجلة حسب  للبنوك تقيض  النقد بإصدار تعليامت  رضورة قيام سلطة 

الضفة  الداخلية يف  وزارة  التزام  الداخلية. رضورة  وزارة  إذن خاص من  بنكية، دون  بفتح حسابات 

الغربية باملدة القانونية املنصوص عليها يف قانون الجمعيات لسنة 2000.

لخزينة . 5 أموالها  تؤول  الجمعية  أنه يف حال حل  الذي ينص عىل  بقانون  قرار  إلغاء  العمل عىل  رضورة 

الدولة، والعودة إىل قانون الجمعيات بهذا الشأن.

التوصيات إىل الحكومة يف قطاع غزة:
لسنة . 1  )1( رقم  األهلية  والهيئات  الخريية  الجمعيات  قانون  نصوص  إىل  الداخلية  وزارة  احتكام  رضورة 

2000 والئحته التنفيذية رقم )9( لسنة 2003، والتوقف الفوري عن حل الجمعيات والتدخل يف أعامل 
إداراتها ومامرسة صالحيات التدقيق املايل واإلداري. 

رضورة إعادة فتح الجمعيات التي تم إغالقها يف قطاع غزة.. 2
لها . 3 تعرضت  التي  الرسقة  بعمليات  غزة  قطاع  يف  الداخلية  وزارة  قبل  من  الجدي  التحقيق  رضورة 

الجمعيات يف القطاع.
رضورة العمل عىل إلغاء القرار الخاص بسفر األعضاء والعاملني يف الجمعيات األهلية والسامح بحرية . 4

سفر من ينتمون إليها. 
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توصيات الفصل السادس
 الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

يف إطار متابعتها للحق يف الصحة عموما، وحاالت اإلهامل الطبي بوجه خاص، وحيث مل يطرأ أي تغيري يذكر 

يف هذا الشأن يف عام 2011، فإن الهيئة تعيد تكرار ما سبق أن أوصت به يف شأن حاالت اإلهامل الطبي التي 

حدثت يف عام 2010 يف تقريرها السنوي السادس عرش، أيضا يف هذا التقرير، وال سيام:

رضورة قيام وزارة الصحة باملهام امللقاة عليها مبوجب القوانني النافذة، خاصة يف مجال الرقابة والتفتيش . 1

للقوانني  مراعاتها  من  للتأكد  الطبية،  واملراكز  والعيادات  املستشفيات  عىل  والجديني  املستمرين 

أو  املادية  اإلمكانيات  توفّر  حيث  من  سواء  األعامل،  من  له  رُّخصت  ملا  صالحيتها  ومن  واألنظمة، 

الكفاءات البرشية. 

بإجراء تحقيق جدي يف جميع . 2 اختصاصه،  نطاق  األطباء، كل يف  ونقابة  الصحة  تقوم وزارة  أن  رضورة 

الشكاوى ذات العالقة باإلهامل الطبي، بحيث تقوم لجان التحقيق يف هذه الشكاوى يف وضع تقارير 

يجري  التي  الطبي  اإلهامل  بحادثة  املتعلقة  املختلفة  الفنية  الحقائق  توّضح  ودقيقة،  ُمفّصلة  فنية 

التحقيق فيها، مع بيان حجم اإلهامل الواقع واألشخاص املسؤولني عنه، هذا باإلضافة إىل التوصيات 

بشأن الجزاءات الواجب فرضها عىل األشخاص املسؤولني والجهات املسؤولة عن وقوع اإلهامل الطبي.

رضورة تعاون وزارة الصحة ونقابة األطباء يف رفع وتطوير املستوى املهني واملسليك للعاملني يف الحقل . 3

الطبي، وعقد الدورات التأهيلية والتثقيفية املستمرة لهم.

رضورة تعاون وزارة الصحة ونقابة األطباء يف توثيق حاالت اإلهامل الطبي املختلفة، وتكوين مرجعية . 4

معلوماتية وافية، ميكن االعتامد عليها يف إجراء دراسات عىل حاالت اإلهامل الطبي، وكذلك لغرض 

استخالص العرب الكفيلة بالوقاية منها.

رضورة زيادة اهتامم النيابة العامة بالتحقيق يف قضايا اإلهامل الطبي، خاصة الحاالت التي يظهر فيها . 5

إهامل جسيم، واالهتامم بصورة خاصة بالتحقيق يف حاالت الوفاة، واالستعانة بخدمات الطب الرشعي، 

ملا لذلك من أهمية يف الكشف عن املسؤولني عن اإلهامل الطبي.
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توصيات الفصل السابع
الحق في تقلد الوظائف العامة

التوصيات إىل السلطة الوطنية الفلسطينية
رضورة االلتزام باألحكام الواردة يف القانون األسايس الفلسطيني فيام يتعلق باملساواة وعدم التمييز يف . 1

التوظيف ألي سبب كان، سواء ألسباب تتعلق باالنتامء أو اإلعاقة أو الجنس.

2 . 1998 لعام   )4( رقم  املدنية  الخدمة  قانون  بأحكام  الحالية  الفلسطينية  الحكومة  التزام  رضورة 
وتعديالته، واللوائح التنفيذية الخاصة به يف إجراءات التعيني والفصل من الوظيفة العامة أو وقف 

رصف الرواتب.

رضورة وقف العمل برشط السالمة األمنية عند التعيني باعتباره غري قانوين، واالكتفاء بالرشوط الواردة . 3
يف قانون الخدمة املدنية، ورضورة إعادة النظر يف ملفات املواطنني الذين تم فصلهم، أو وقف رواتبهم 

أو عدم تعيينهم ابتداء بناء عىل توصية من األجهزة األمنية.

تعديل املادة رقم )24( الفقرة رقم )3( من قانون الخدمة املدنية التي تشرتط “خلو املتقدم للوظيفة . 4
العامة من األمراض والعاهات البدنية والعقلية التي متنعه من القيام بأعامل الوظيفة التي سيعنّي فيها 
مبوجب قرار من املرجع الطبي املختص، عىل أنه يجوز تعيني الكفيف يف عينيه أو فاقد البرص يف إحدى 
عينيه أو ذي اإلعاقة الجسدية، إذا مل تكن أي من تلك اإلعاقات متنعه من القيام بأعامل الوظيفية التي 
سيعنّي فيها بشهادة املرجع الطبي املختص، عىل أن تتوافر فيه الرشوط األخرى للياقة الصحية”، وذلك 
نتيجة تعارضها مع مبدأ املساواة وعدم التمييز الوارد يف القانون األسايس، ونتيجة تعارضها مع قانون 

املعاقني الذي مينح الحق للمعاقني بالعمل ويلقي عىل عاتق السلطة وجوب توفري فرص عمل لهم.

الحقوق . 5 وسائر  واملهامت  السفر  وبدل  العالوات  املتعلقة برصف  القانونية  باألحكام  االلتزام  رضورة 
املالية األخرى وعدم وقفها أو تأخريها أو حرمان املوظفني منها تحت أي ذريعة.
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 توصيات الفصل الثامن
الحق في التنقل والسفر

الحكومة الفلسطينية/ الضفة الغربية:
الرئيس . 1 الغربية، قرار  الغربية يف الضفة  الفلسطينية/ الضفة  الداخلية يف الحكومة  رضورة تنفيذ وزارة 

الصادر بتاريخ 25/8/2008، وما تبعته من تعليامت رئاسية، تقيض برضورة تزويد قطاع غزة بدفاتر 

جوازات السفر، مبا يضمن تلبية احتياجات املواطنني يف القطاع، وتفعيل آلية للتواصل بني الجهات 

املعنية لتمكني املواطنني يف قطاع غزة من الحصول عىل جوازات سفر.

املخابرات . 2 جهاز  خاصة  الغربية،  الضفة  يف  الفلسطينية  للحكومة  التابعة  األمنية  األجهزة  تدخل  وقف 

العامة، يف منع متكني املواطنني من الحصول عىل جوازات سفر، بذرائع أمنية.

الحكومة الفلسطينية/ قطاع غزة:
رضورة التوقف عن منع مواطنني من السفر، ومتكينهم من التمتع بحقوقهم القانونية يف التنقل والسفر.. 1

رضورة التوقف عن منع أي مواطن من الدخول أو العودة إىل قطاع غزة، العتبارات أفرزها استمرار حالة . 2

االنقسام.
رضورة متكني جميع املواطنني من مامرسة حقوقهم القانونية، وخاصة حقوقهم املدنية والسياسية . 3

التي كفلها القانون األسايس الفلسطيني.

رضورة التقيد باإلجراءات والضوابط واالختصاصات القانونية ملنع أي مواطن من مامرسة حقه . 4
بالتنقل والسفر.
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 الفصل األول
أنماط انتهاكات حقوق اإلنسان من واقع شكاوى الهيئة خالل 

عام 2011

أشارت إحصائيات الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان يف عام 2011 إىل تلقي الهيئة لـ)2876( شكوى تحتوي 

عىل انتهاكات لحقوق اإلنسان يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وتبني للهيئة من خالل هذه الشكاوى استمرار 

عدد من أمناط االنتهاكات املرصودة خالل األعوام السابقة، وإن كانت بوترية مخفضة.

أوالً: مجموع أعداد الشكاوى
تشكل مجموعة أعداد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل عام 2011، ومقارنتها مبا تلقته خالل عام 2010 

مؤرشاً عىل التحسن النسبي يف حالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية، فقد تلقت الهيئة خالل عام 

2011 )2876( شكوى يف الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها )2045( شكوى يف الضفة الغربية، و)831( 

شكوى يف قطاع غزة، مقارنة مع )3828( شكوى خالل عام 2010 يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 

بفارق قدره )952( شكوى، أي ما نسبته )%33( أقل عن عام 2010. 

وكان لتوقيع اتفاقية املصالحة يف أيار من عام 2011 أثر إيجايب يف بعض الحاالت عىل حقوق اإلنسان، فقد 

انخفضت أعداد املعتقلني عىل خلفية سياسية بشكل ملحوظ، األمر الذي أدى إىل إعادة الرتكيز عىل الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية، دون إهامل الحقوق السياسية، كذلك كان لقرار عدم عرض املدانني عىل 

القضاء العسكري أثر كبري يف انخفاض أعداد الشكاوى املتعلقة باالحتجاز التعسفي.

ى الهيئة خالل عام 2011
ن واقع شكاو

سان م
ق اإلن

ت حقو
ط انتهاكا

أمنا
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وتبني للهيئة من خالل تحليلها للشكاوى التي تلقتها خالل عام 2011 استمرار أمناط االنتهاكات املرصودة 

خالل األعوام السابقة، وإن كانت بوترية متفاوتة. ومن أبرز تلك االنتهاكات، جاء االحتجاز التعسفي دون 

اتّباع اإلجراءات القانونية السليمة، تليها انتهاكات الحقوق الوظيفية للموظف العام، ومن ثم االنتهاكات 

املتعلقة بتعسف الجهات الرسمية يف استعامل سلطتها، تلتها االنتهاكات املتعلقة بالحق بالسالمة الجسدية 

والحامية من التعذيب وإساءة املعاملة، ثم املطالبات بالحق يف الضامن االجتامعي وحقوق املعاقني، ثم 

الرسمية،  الوثائق  بالحق يف الحصول عىل  تنفيذ قرارات املحاكم، إىل املطالبات  املتعلقة بعدم  االنتهاكات 

وأخريا جاءت شكاوى املواطنني يف حقهم بقيام السلطات الرسمية بواجبها القانوين.

 

ثانيا: تقسيم الشكاوى حسب نوع االنتهاكات )االنتهاكات األوسع انتشاراً(
1- شكاوى املواطنني يف مجال انتهاك الحق يف إجراءات قانونية عادلة )االحتجاز التعسفي(:

انخفاضاً  فيها،  الواردة  لالنتهاكات  وتحليلها   ،2011 عام  خالل  للشكاوى  تلقيها  خالل  من  الهيئة  رصدت 

الهيئة،  لدى  الشكاوى  فوفقاً إلحصائيات  عادلة وسليمة،  قانونية  إجراءات  الحق يف  انتهاكات  يف  ملحوظاً 

فقد انخفض عدد الشكاوى التي احتوت عىل انتهاك الحق يف إجراءات قانونية عادلة، وتحديداً )االحتجاز 

التعسفي(، فقد تلقت الهيئة خالل عام 2011 )1106( شكاوى ضد األجهزة األمنية، أي ما نسبته  26% 

من العدد اإلجاميل للشكاوى الواردة للهيئة والبالغ )2876(، يف حني تلقت الهيئة خالل العام املايض 2010 

)1880( شكوى من أصل )3828( شكوى تلقتها الهيئة، أي بانخفاض أكرث من )700( شكوى من مجموع 

شكاوى االحتجاز التعسفي عن العام املنرصم. 

هذا وقد توزعت تلك الشكاوى عىل الضفة الغربية بواقع )755( شكوى، أي ما نسبته %27 من مجمل 

أفاد  غزة،  قطاع  شكاوى  مجمل  من   25% نسبته  ما  أي  غزة،  قطاع  يف  شكوى  و)271(  الضفة،  شكاوى 
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املواطنون فيها قيام األجهزة األمنية باحتجازهم بشكل تعسفي ودون اتباع اإلجراءات القانونية. 

هذا وقد خاطبت الهيئة يف هذا املجال األجهزة األمنية، وأشارت إىل عدم قانونية ذلك التوقيف أو االعتقال 

ملخالفته املواثيق الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان والقوانني الوطنية، كالقانون األسايس وقانون اإلجراءات 

الجزائية الفلسطيني، التي كفلت حق املواطن يف إجراءات عادلة عند القبض والتوقيف وقبل وأثناء وبعد 

املحاكمة، وحظرت االعتقاالت السياسية، ومن خالل الرسائل واملذكرات والتقارير القانونية املوجهة لألجهزة 

األمنية ورئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والردود الواردة للهيئة بهذا الشأن199.

2- شكاوى املواطنني حول انتهاك الحقوق املتعلقة بالوظيفة العمومية:
تواصلت خالل الفرتة التي يغطيها التقرير 2011 شكاوى املواطنني حول انتهاك الجهات الرسمية الحقوق 

املتعلقة بالوظيفة العمومية، فقد بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة بشأن الحق يف تقلد الوظيفة العامة 

للنظام والتصنيف املعتمد لدى الهيئة يف دليلها ملتابعة الشكاوى، فإن حق املواطن يف إجراءات قانونية عادلة يشتمل عىل التفريعات أو  199-  ووفقاً 

الجزئيات التالية: 

االعتقال التعسفي، وهو ما يتم دون مذكرة توقيف أو دون الئحة اتهام أو اتهام باطل أو غري جدي، أو دون عرضه عىل النيابة العامة أو قايض أ. 

الصلح، أو التوقيف دون محاكمة.

االعتقال عىل خلفية سياسية.ب. 

الحق يف توكيل محاٍم أو تعيني محاٍم من قبل املحكمة.ت. 

الحق يف زيارة األهل واملحامي.ث. 

الحق يف املعاملة عىل أساس الرباءة إىل حني ثبوت اإلدانة.ج. 

ووفقاً لهذا التصنيف، قد تتضمن الشكوى الواحدة انتهاكاً أو عدة انتهاكات يف الوقت ذاته ألي حق من الحقوق والحريات.

ى الهيئة خالل عام 2011
ن واقع شكاو

سان م
ق اإلن

ت حقو
ط انتهاكا

أمنا



117

بشكل عام ما يقارب )456( شكوى يف الضفة الغربية وقطاع غزة، تضمنت تلك الشكاوى االنتهاكات اآلتية: 

)37( انتهاكاً يتعلق مبامرسة سياسة التمييز والتنافس النزيه يف التوظيف، يف الضفة الغربية، و)348( انتهاكاً 

من  االنتقاص  أو  التقاعد،  إىل  اإلحالة  أو  الرتقيات،  كتأخري  العامة،  الوظيفية  الحقوق  من  االنتقاص  حول 

الحقوق املالية، وتركزت تلك االنتهاكات يف الضفة الغربية. يف حني بلغ عدد االنتهاكات املتعلقة بالفصل 

التعسفي من الوظيفة العامة )71( انتهاكاً، تركزت كذلك يف الضفة الغربية. 

وبتحليل إفادات املشتكني، تبني للهيئة أن معظم انتهاكات الحق بتقلد الوظائف العامة تنحرص يف رشط 

التنافس  التوظيف، أو  التعيني، وأنه يتم استبعاد طلبات  السالمة األمنية، أو موافقة األجهزة األمنية عىل 

عىل التوظيف يف الوظائف العامة بسبب عدم موافقة األجهزة األمنية، بشكل يخاف قانون الخدمة املدنية، 

ورشوط التعيني الواردة فيه. 

3- شكاوى املواطنني حول تعسف الجهات الرسمية يف استعامل سلطاتها:

تلقت الهيئة خالل عام 2011 ما يقارب )286( شكوى حول تعسف الجهات الرسمية يف استعامل سلطاتها، 

مقارنة مع )300( شكوى خالل عام 2010. وبالعودة إىل الشكاوى لعام 2011، تبني أنها موزعة بني الضفة 

تعسفت  إجراءات  الشكاوى عىل  تلك  اشتملت  كبري، حيث  إىل حد  متقاربة  بنسب  غزة،  الغربية وقطاع 

الجهات الرسمية يف استعامل حقها فيها، وقد تنوعت تلك الجهات بني األمنية واملدنية. ومن األمثلة عىل 

ذلك، قيام الجهات األمنية بالتفتيش دون إذن قانوين، ومصادرة ممتلكات وأموال نقدية ملواطنني، وكذلك 

إلغاء رخص بعضهم، ومصادرة بطاقات شخصية وجوازات سفر وبطاقات تأمني صحي لبعضهم اآلخر.
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4- شكاوى املواطنني حول سوء املعاملة، واملعاملة القاسية والتعذيب أثناء التوقيف:
يحتل انتهاك الحق يف السالمة الجسدية وحامية الجسد من التعرض له بالتعذيب وسوء املعاملة املرتبة 

التي  الفرتة  الهيئة خالل  تواصلت  فقد   .2011 عام  الهيئة خالل  لدى  املرصودة  االنتهاكات  الرابعة ضمن 

الشخيص،  األمان  يف  اإلنسان  حق  عىل  الواقعة  االنتهاكات  تحوي  التي  الشكاوى  بتلقي  التقرير  يغطيها 

واملعاملة بصورة الئقة وإنسانية أثناء االحتجاز أو التوقيف أو التحقيق من قبل الجهات املختصة، فقد بلغ 

عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل عام 2011 )214( شكوى يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، كان 

من بينها )102( شكوى سجلت ضد جهازي األمن الداخيل والرشطة يف قطاع غزة. وباملقابل، كان نصيب 

الضفة الغربية من تلك الشكاوى )112( شكوى توزعت عىل األجهزة األمنية عىل النحو التايل: )33( شكوى 

ضد جهاز األمن الوقايئ، و)25( شكوى ضد جهاز املخابرات العامة، و)52( شكوى ضد جهاز الرشطة املدنية، 

وشكويان ضد جهاز االستخبارات العامة.

انتهاك الحق يالسالمة الجسدية )التعذيب(

)جدول يبني عدد شكاوى ادعاءات التعذيب وتوزيعها عىل األجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة خالل العام 2011(
الرشطة/ غزةأمن داخيل /غزةاستخباراترشطة/ ضفةمخابرات عامةأمن وقايئالشهر 

14-1054كانون ثاين

2--1136شباط

---252آذار

131-223نيسان

226166آيار

8--166حزيران

6--113متوز

ى الهيئة خالل عام 2011
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4--4--آب

15-13-أيلول

10--7-1ترشين أول

619-6--ترشين الثاين

10-41-3كانون األول

5222775 25 33 املجموع

ثالثاً: الجهات العامة التي تركزت عليها الشكاوى 
تشري املعطيات والبيانات املتوفرة لدى بنك معلومات الهيئة أن عدد الجهات التي ورد ضدها شكاوى بلغ 

)54( مؤسسة موزعة عىل )17( جهة أمنية، و)37( جهة مدنية.

وبتصنيف الشكاوى من حيث الجهة املشتىك عليها، تبني أن هناك نوعني من الجهات املشتىك عليها: األوىل 

الجهات املدنية، والثانية الجهات األمنية، وقد بلغ عدد الشكاوى املدنية خالل عام 2011 يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة )1174( شكوى، حيث متثل الشكاوى يف هذا املجال ما نسبته %40 من إجاميل عدد الشكاوى. 

عام 2010.  الشكاوى خالل  إجاميل عدد  املدنية %28 من  الشكاوى  نسبة  كانت  فقد  عام 2010،  أما يف 

ومبقارنة هذه النسبة مع عام 2009، التي كانت تبلغ ما نسبته %40، تبني أنها انخفضت خالل عام 2010 

عىل حساب ارتفاع نسبة الشكاوى األمنية. يف حني عاودت النسبة االرتفاع خالل عام 2011 إىل 40%.

باملقابل بلغ عدد الشكاوى األمنية )1702( شكوى تلقتها الهيئة خالل عام 2011، ومتثل الشكاوى يف هذا 

املجال ما نسبته %61 من إجاميل عدد الشكاوى يف الضفة الغربية وقطاع غزة. يف الوقت الذي كانت فيه 

الغربية وقطاع غزة. ومبقارنة هذه  النسبة خالل عام 2010، %72 من إجاميل عدد الشكاوى يف الضفة 

النسبة مع عام 2009، تبني ارتفاعها عن العام السابق، الذي كانت نسبة الشكاوى األمنية فيه %60. يف 

الوقت الذي عاودت فيه االنخفاض خالل عام 2011 إىل 61%.

وقد سجلت الهيئة من واقع بنك املعلومات اإلحصائيات التالية للجهات وعدد الشكاوى املسجلة ضدها 

يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة:

يف القطاععدد الشكاوى يف الضفةالجهاز الرسمي

-381األمن الوقايئ

152-األمن الداخيل- قطاع غزة

-107االستخبارات العسكرية

-288املخابرات العامة

221330الرشطة املدنية )رشطة، مباحث جنائية، مباحث عامة، مكافحة مخدرات(

12733رشطة )اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل(
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1349وزارة الرتبية والتعليم العايل

6573وزارة الداخلية

1952وزارة الشؤون االجتامعية

9218وزارة الصحة

44128وزارة املالية

-53وزارة الحكم املحيل

211وزارة النقل واملواصالت

-16وزارة شؤون األرسى

-19وزارة األوقاف

375النيابة العامة 

رابعاً: تتبع الشكاوى حسب املتابعات والردود
قامت الهيئة مبتابعة تلك الشكاوى الواردة إليها خالل عام 2011، من خالل املتابعات امليدانية، أو املكاتبات 

للجهات املشتىك عليها، ويف هذا اإلطار، وّجهت الهيئة )3507( رسالة خطية خالل عام 2011 للجهات ذات 

العالقة بالشكاوى، سواء رسائل أصلية أو تذكريية، ورداً عىل تلك املخاطبات، وصل للهيئة )1020( رداً من 

الجهات التي متت مخاطبتها. 

ففي الضفة الغربية، بلغ عدد الشكاوى )2045( وعدد الرسائل )1969( رسالة، أما عدد الردود، فكان )949( 

رداً. ويف قطاع غزة، بلغ عدد الشكاوى )831( شكوى، وعدد الرسائل )1722( رسالة، مع ذلك، مل تتلق الهيئة 

سوى )71( رداً. )كان منها 28 ردا وصلت من الحكومة يف الضفة الغربية عىل شكاوى ملواطنني يف غزة، و43 

ردا من الحكومة يف قطاع غزة(. 

وقدرت النسبة املئوية للردود خالل عام 2011 باملقارنة مع عدد الرسائل يف الضفة الغربية بـ %48، ويف 

قطاع غزة، كانت النسبة يف املوضوع ذاته %4. )كانت الجهات التي قامت بالرد من حكومة غزة عىل النحو 

ى الهيئة خالل عام 2011
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التايل: إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل، والنيابة العامة، ووزارة الصحة، ووزارة األشغال العامة، ومراقب عام 

وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وسلطة األرايض، ووزارة الشؤون االجتامعية، وأخرياً بلدية غزة(.

خامساً: تقسيم الشكاوى حسب مقدميها
قد يساعد هذا التقسيم يف وضع مؤرش فيام إذا كانت االنتهاكات هي مشكلة محلية، أم مشكلة لها بعد 

وطني، ما قد يساعد عىل فهم السياسات العامة للسلطة، أو يساهم يف تحديد املناطق األكرث تهميشاً، أو 

التي تؤرش إىل تواجد الهيئة الفاعل فيها.

1- من حيث املنطقة الجغرافية 
الجنوب )631(  التي وردت منها شكاوى، حيث تلقى مكتب  الخليل من أكرث املحافظات  تعترب محافظة 

شكوى، أي ما نسبته %22 من مجمل الشكاوى الواردة إىل الهيئة، وكانت محافظة سلفيت أقل املحافظات 

ورودا للشكاوى، حيث تلقى مكتب الشامل )36( شكوى، أي ما نسبته %1,2 من مجموع الشكاوى العام. 

مع األخذ باالعتبار حجم السكان يف محافظة الخليل كونها األكرب سكانا يف فلسطني200.

200  تشري تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء  إىل أن عدد سكان االرايض الفلسطينية  بلغ يف منتصف عام 2011 حوايل 4,2 مليون فردا، حوايل 

2,6 مليون يف الضفة الغربية و 1,6 مليون يف قطاع غزة. 

وقد جاءت االحصائيات حسب املحافظات كام ييل: 

محافظة جنني                                281.156 ألف 

محافظة طوباس                             56,642 ألف 

محافظة طولكرم                             168,973 ألف 

محافظة نابلس                               348,023 ألف 

محافظة قلقيلية                               100,012ألف 

محافظة سلفيت                              64,614 ألف 

محافظة رام الله والبرية                       310,218 ألف 

محافظة أريحا واالغوار                      46,718 ألف 

محافظة القدس                               389,298 ألف 

محافظة بيت لحم                             194,095 ألف 

محافظة الخليل                               620,418 ألف 

محافظة شامل غزة                          309,434 ألف 

محافظة غزة                                 551,832 ألف 

محافظة دير البلح                           230,689 ألف 

محافظة خانيونس                           301,138 ألف 

محافظة رفح                                 195,598 ألف 

.http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1799.pdf املوقع اإللكرتوين للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
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2- من حيث الجنس 
تلقت الهيئة )279( شكوى من نساء، أي بنسبة %9,7 مجمل الشكاوى الواردة إليها. وقد تنوعت هذه 

الشكاوى بني نساء ادعني تعرضهن لالنتهاكات يف الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ى الهيئة خالل عام 2011
ن واقع شكاو
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رسم بياني يوضح العدد االجمالي للشكاوى المتلقاه من اإلناث مصنفه 
حسب االنتهاكات التي وردت عليها تلك الشكاوى للعام 2011
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الفصل الثاني
المساءلة والمحاسبة عن انتهاكات حقوق اإلنسان

العامة،  وحرياته  اإلنسان  حقوق  احرتام  وإلزامية  أهمية  عىل  األسايس  القانون  يف  الواردة  املبادئ  أكدت 
وأسست لجعل املساءلة، واملحاسبة، والتعويض، أدوات قانونية تكفل جرب الرضر، وتُخضع من ينتهكها من 

املوظفني العموميني للمساءلة واملالحقة القضائية.

فقد نصت املادة )6( من القانون األسايس عىل أن »مبدأ سيادة القانون أساس الحكم يف فلسطني، وتخضع 
للقانون جميع السلطات واألجهزة والهيئات واملؤسسات واألشخاص«، فيام أكدت املادة )9( منه عىل أن 

»الفلسطينيني أمام القانون والقضاء سواء..«.

كذلك أكدت املادة )32( من القانون األسايس بوضوح تام هذه الضامنات، حيث نصت عىل أن: »كل اعتداء 
العامة  الخاصة لإلنسان، وغريها من الحقوق والحريات  الحياة  الحريات الشخصية أو حرمة  عىل أي من 
التي يكفلها القانون األسايس أو القانون، جرمية ال تسقط الدعوى الجنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم، 

وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادالً ملن وقع عليه الرضر«.

ويستدل من نص املادة )32( عىل أن القانون األسايس قد أرىس قواعد الحامية ملنظومة الحقوق، وأكد عىل 
آليات املالحقة، عرب اعتبار أي اعتداء عىل الحريات الشخصية، أو الحقوق العامة، جرمية ال تسقط بالتقادم، 
أي أن املترضر واملعتدى عليه يستطيع أن يطلب تحريك الدعوى الجزائية يف أية مرحلة أو وقت، تتوفر 
فيهام الظروف الذاتية واملوضوعية لذلك، وعىل النائب العام أن يبارش التحقيق فيها وفقاً ألحكام القانون، 
كام يستطيع املترضر أن يطلب التعويض من السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل الدعوى املدنية، وتجدر 
اإلشارة إىل أن قانون العقوبات األردين رقم )16( لسنة 1960 الساري املفعول يف الضفة الغربية، قد نص 
يف املادة )178( منه عىل أن »كل موظف أوقف أو حبس شخصا، يف غري الحاالت التي ينص عليها القانون، 

يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنة«.

وجاءت املادة )106( من القانون األسايس أكرث وضوحاً يف معالجة قضية املساءلة واملحاسبة، عندما يتعلق 
عن  واالمتناع  التنفيذ،  واجبة  القضائية  “األحكام  أن  عىل  نصت  املحاكم، حيث  أحكام  تنفيذ  بعدم  األمر 
تنفيذها وتعطيل تنفيذها عىل أي نحو، جرمية يُعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم 
املختصة،  املحكمة  إىل  مبارشة  الدعوى  رفع  يف  الحق  له  وللمحكوم  عامة،  بخدمة  مكلفاً  أو  عاماً  موظفاً 
آلية قانونية ملالحقة من يعطل  كامالً له”. كام كفلت هذه املادة أيضاً  وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً 
تنفيذ أحكام املحاكم، ونصت رصاحة عىل العقوبة بحدها األدىن، متمثلة بالعزل من الوظيفة إذا كان من 

يعيق تنفيذ أحكام املحاكم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، باإلضافة إىل الحبس.

وبالرغم من تلك املبادئ، فقد استمرت خالل عام 2011 وبشكل أقل حدة من عام 2010 انتهاكات حقوق 
اإلنسانية،  بالكرامة  والحاطة  القاسية  املعاملة  رضوب  من  وغريه  بالتعذيب  واملتمثلة  الخطرية،  اإلنسان 
واالحتجاز التعسفي يف الضفة الغربية وقطاع غزة، يف ظل استمرار ضعف إجراءات محاسبة املسؤولني عنها 
الفلسطينية يف  الحكومة  يبديها املسؤولون يف  التي  العلنية  الترصيحات  العقاب، فلم تظهر  وإفالتهم من 
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الضفة الغربية أو الحكومة يف قطاع غزة، من رضورة العمل عىل حامية حقوق اإلنسان، نتائج جدية عىل 
األرض.

أوالً: تعطل دور املجلس الترشيعي وأثره عىل املساءلة واملحاسبة 
والرقابة  القوانني،  سن  أي  الترشيع  هام:  أساسيتني  مبهمتني  عادة  الفلسطيني  الترشيعي  املجلس  يقوم 

التنفيذية للرقابة واملساءلة  التنفيذية، أي إخضاع كافة األعامل الصادرة عن السلطة  عىل أعامل السلطة 

واملحاسبة الربملانية. 

وقد تناول القانون األسايس آليات املساءلة واملحاسبة املتوفرة ألعضاء املجلس الترشيعي يف املادتني )74/2( 

و)56/3(، وذلك عندما نصت هاتان املادتان بوضوح عىل أهمية مساءلة الحكومة أو أحد وزرائها ومن يف 

حكمهم، حول مسألة أو قضية سياسية عامة، أو قرارات لها أثر مبارش عىل حقوق املواطنني، كام أتاحت 

الثقة  تقديم طلب لسحب  الترشيعي  املجلس  أعضاء  الحق لعرشة من  األسايس  القانون  )57( من  املادة 

من الحكومة أو أحد الوزراء، إذا تبني لهم أن عملية االستجواب كونت لديهم رأياً بأن السياسة العامة من 

الحكومة ال تتفق واملصلحة العامة، وتتعارض مع أحد الحقوق والحريات، وجاءت غري منسجمة مع برنامج 

الحكومة التي عىل أساسها ُمنحت الثقة من املجلس الترشيعي.

الرقايب، يف ترسيخ مبدأ  الترشيعي  القانون األسايس مؤكدة عىل دور املجلس  املادة )58( من  فيام جاءت 

املساءلة واملحاسبة، من خالل منح املجلس الترشيعي صالحية تشكيل لجان خاصة لتقيص الحقائق يف قضية 

أو أمر عام، سواء ارتبط هذا التقيص بالحقوق والحريات، أو مسائل الفساد، أو املحسوبية، أو ملراجعة أداء 

إحدى اإلدارات العامة، وأتاحت ذات املادة الحق للمجلس الترشيعي أن يحيل إىل إحدى لجانه الدامئة أمر 

التحقيق يف إحدى القضايا ذات العالقة بأمر عام. ومن أبرز صور املساءلة ما جاء يف املادة )64( من القانون 

األسايس، حيث أوجبت املادة أن »عىل الحكومة عرض مرشوع املوازنة عىل املجلس الترشيعي قبل شهرين 

عىل األقل من بدء السنة املالية«، ويحق للمجلس الترشيعي أن يطلب ما يرى من تعديالت عليها، وقد 

يؤدي عدم االتفاق عىل إقرارها إىل سحب الثقة من الحكومة.

وقد أدى استمرار تعطيل أعامل املجلس الترشيعي الفلسطيني خالل عام 2011 إىل غياب دوره يف الرقابة، 

أو  عنها،  حجبها  أو  الثقة  ومنحها  الحكومة  مساءلة  عىل  مقدرته  وعدم  اإلرشافية،  مبهامه  قيامه  وعدم 

التي  الفلسطيني،  اإلنسان  حقوق  مست  جسيمة  وانتهاكات  خروقات  يف  الحقائق  تقيص  أو  استجوابها، 

وقعت خالل عام 2011، ومنها االنتهاكات املتعلقة بالحق يف الحياة والسالمة الجسدية، والتعرض للتعذيب 

وسوء املعاملة، والحرمان التعسفي من الحرية عىل خلفيه االنتامء السيايس، والفصل من الوظيفة العمومية، 

واإلقصاء الوظيفي، واالعتداء عىل الحريات اإلعالمية، والتضييق عىل الحقوق األساسية، كالحق يف تكوين 

الجمعيات، والحق يف التنقل والتجمع السلمي.
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ثانياً: اإلفالت من العقاب 

من خالل متابعة وتحليل الهيئة النتهاكات حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية خالل عام 2011، فإن 

اإلجراءات الفلسطينية الخاصة مبتابعة املسؤولني عن التعذيب واملعاملة السيئة، أو انتهاك حقوق السجناء 

واملوقوفني، كانت غري فعالة، سواء عرب توفري االنتصاف للضحايا، أو ردع املنتهكني. وال يزال نظام العدالة 

إساءة  أو  تعذيب،  من  تم  ما  مسؤولية  باالنتهاكات  املتسببني  تحميل  عىل  كاٍف  بشكل  قادر  غري  الحايل 

معاملة، ما يؤدي إىل خلق ثقافة اإلفالت من العقاب. كذلك أدى نقص الوضوح وغياب الشفافية، واالستجابة 

لشكاوى الضحايا إىل اعتبار آليات متابعة املظامل واالنتهاكات من قبل السلطات املعنية غري كافية. 

- يف الضفة الغربية
-1 دور النيابة العامة يف املحاسبة وعدم اإلفالت من العقاب

للنيابة العامة دوٌر فعاٌل يف اتخاذ اإلجراءات العقابية ضد مرتكبي الجرائم، مبا يف ذلك بدء املالحقة القضائية 

تنفيذ قرارات املحاكم، ومامرسة مهامهم األخرى،  التحقيقات، واإلرشاف عىل  لهم، واإلرشاف عىل قانونية 

باعتبارهم ممثلني للصالح العام، ويسهمون بشكل فاعل يف احرتام كرامة اإلنسان، من حيث إسهامهم يف 

تأمني سالمة اإلجراءات، وسالمة سري أعامل نظام العدالة الجنائية، فالنائب العام، وفق القانون، يراقب سري 

الدوائر  التنفيذية لدى  السلطة  القانون وميثل  تنفيذ  التوقيف وعىل  السجون ودور  العدالة ويرشف عىل 

القضائية واملحاكم، ويخاطب السلطات املختصة مبارشًة.

ويرشف النائب العام عىل مأموري الضبط القضايئ، حيث يخضعون ملراقبته فيام يتعلق بأعامل وظيفتهم201، 

وله أيضا أن يطلب من الجهات املختصة اتخاذ إجراءات تأديبية بحق كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو 

تقصري يف عمله، وال مينع ذلك من مساءلته جزائيا202.

فقد تابعت النيابة العامة خالل عام 2011 التحقيق يف العديد من حاالت الوفيات غري الطبيعية، ومتكنت 

من الكشف عن سبب الوفاة يف عدد منها، حيث تبني عدم وجود شبهة جنائية يف بعضها، وألقت القبض عىل 

متهمني يف حاالت أخرى وحولوا للمحاكم ملحاكمتهم، سوى أن )15( حالة من حاالت الوفيات يف ظروف غري 

طبيعية يف الضفة الغربية ظلت غامضة، ومل تتمكن النيابة العامة من الكشف عن الظروف املحيطة بها203. 

يف حني سجلت الهيئة 8 حاالت وفاة غري طبيعية ظلت يف ظروف غامضة ومل تتمكن السلطات الرسمية من 

الكشف عن سببها، ومل ترد عىل مخاطبات الهيئة التي طلبت فيها توضيح سبب هذه الوفيات.

وتالحظ الهيئة بعد تقدمها بالغات للنائب العام، تضمنت طلبات بإجراء التحقيق يف وقائع قبض واحتجاز 

غري قانوين واعتداء بالرضب، أن النتيجة مل تكن كام توقعت الهيئة، حيث مل يتم التحقيق املطلوب فيها، ومل 

يتم اتخاذ أي إجراءات تذكر. فعىل سبيل املثال، تقدمت الهيئة بتاريخ 22/3/2011 ببالغ لدى النائب العام 

201-  املادة )20( فقرة 1 من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني لسنة 2001.

202- املادة )20( فقرة 2 من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني لسنة 2001.

203- ملزيد من املعلومات حول اإلجراءات الرسمية املتخذة من قبل الرشطة والنيابة العامة بشأن حاالت الوفيات يف ظروف غري طبيعية، راجع: جدول 

حاالت الوفيات يف ظروف غري طبيعية، وكذلك كتاب النائب العام يف الضفة الغربية املستشار أحمد املغني رقم 334 بتاريخ 14/2/2012، ردا عىل 

كتاب الهيئة رقم ت.س/115/2012 بتاريخ 10/1/2012.

ين 
لثا

ل ا
ص

لف
ا

الباب الثالث



126

تطلب منه التحقيق يف وقائع قبض واحتجاز واعتداء بالرضب عىل الصحايف السلوفايكPeter Bagin204، وهو 

األمر الذي يستوجب إجراء تحقيق من النيابة العامة يف هذه الوقائع ملخالفتها نص املادة )178( من قانون 

العقوبات األردين لسنة 60 التي تنص عىل أن »كل موظف أوقف أو حبس شخصاً يف غري الحاالت التي ينص 

عليها القانون، يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنة«. 

كام تعد مخالفة لنص املادة )11( من القانون األسايس املعدل لعام 2003 التي تقيض بأن »الحرية الشخصية 

حق طبيعي وهي مكفولة ال متس، وأنه ال يجوز القبض عىل أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي 

قيد أو منعه من التنقل إال بأمر قضايئ وفقاً ألحكام القانون«، واملادة )29( من قانون اإلجراءات الجزائية 

التي تنص عىل أنه »ال يجوز القبض عىل أحد أو حبسه إال بأمر من الجهة املختصة بذلك قانونا، كام تجب 

معاملته مبا يحفظ كرامته، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً«.

وكذلك املادة 9/1 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي التزمت السلطة الوطنية الفلسطينية 

باحرتامه، التي تنص عىل أن »لكل فرد الحق يف الحرية وىف األمان عىل شخصه، وال يجوز توقيف أحد أو 

اعتقاله تعسفا، وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون، وطبقا لإلجراء املقرر فيه«.

 

وبتاريخ 29/3/2011، تفضل النائب العام بالرد عىل بالغ الهيئة برسالة205 تضمنت كتابا من مدير الرشطة 

الفلسطيني جاء فيه: »إنه وأثناء قيام الرشطة مبتابعة املعتصمني )إلنهاء االنقسام( عىل دوار املنارة/ رام الله، 

ونتيجة االحتكاك بني املعتصمني، حدث عراك بينهم، ما استدعى عنارص الرشطة املكلفني بالتدخل وفض 

النزاع وحامية األشخاص الذين تعرضوا للرضب، ومن بينهم الصحايف، حيث  تم نقله إىل الخدمات الطبية 

لتلقي العالج، ومل يتم احتجازه من طرف رشطة رام الله نهائياً، كذلك تم سؤاله إذا كان يريد تقديم شكوى 

ضد من اعتدوا عليه، إال أنه رفض«.

2- دور القضاء العسكري يف املحاسبة وعدم اإلفالت من العقاب

يضمن القانون األسايس الفلسطيني الحرية الشخصية، ويؤكد أن »كل اعتداء عىل أي من الحريات الشخصية 

أو  األسايس  القانون  يكفلها  التي  العامة  والحريات  الحقوق  لإلنسان وغريها من  الخاصة  الحياة  أو حرمة 

الوطنية  السلطة  وتضمن  بالتقادم،  عنها  الناشئة  املدنية  وال  الجنائية  الدعوى  تسقط  ال  جرمية  القانون، 

204- تقدم الصحايف السلوفايك Peter Bagin بشكوى لدى الهيئة جاء فيها أنه وبتاريخ 18/3/2011 وحوايل الساعة الثامنة والنصف صباحا، وبينام كان 

عىل دوار املنارة/ رام الله بصحبة زوجته صفية )فلسطينية الجنسية(، للمشاركة يف التجمع السلمي اليومي عىل دوار املنارة للمطالبة بإنهاء االنقسام، 

وذلك للتغطية الصحافية، حيث يعمل املشتيك صحافيا لدى مركز القدس لإلعالم، أفاد أنه ويف هذه األثناء قامت مجموعة شبابية منظمة بلباس مدين 

بخطف أحد املشرتكني يف التجمع، حيث حدث تدافع نتيجة لهذا األمر، ومن ثم  قام أحد األشخاص الذين قاموا بعملية الخطف السابقة بإمساكه من 

عنقه بقوة، ورضبه بقبضة يده عىل وجهه، وقام شخص آخر برضبه عىل رأسه من الخلف، واقتادوه إىل مركز الرشطة يف رام الله )وسط البلد(. وعند 

الوصول إىل مركز الرشطة، قام الخاطفون بتسليمه إىل الرشطة املتواجدين هناك، وعند باب املركز بالتحديد، حيث قام أفراد الرشطة باعتقاله وإدخاله 

إىل مركز الرشطة، بقي شخص من الذين رافقوا الخاطفني بصحبته حتى داخل املركز. وبعد ذلك، طلب أحد أفراد الرشطة هناك منه الهوية الشخصية، 

فأخربهم أنه أجنبي، وقام الشخص املخطوف الثاين بالرتجمة لهم، فأخربهم عن اسمه وجنسيته ومكان عمله. ثم أفاد أن أفراد الرشطة أخربوه أنهم 

سينقلونه إىل املستشفى، وذلك ألن الدماء كانت تسيل من وجهه نتيجة اللكم، دون أن يسأله أفراد الرشطة عن أسباب رضبه. ثم قام أفراد الرشطة 

بأخذه إىل الخدمات الطبية العسكرية يف رام الله، وقدموا له العالج الالزم. 

205-  رسالة النائب العام بتاريخ 29/3/2011 للهيئة، وتحمل الرقم صادر )917( ومرفقاتها، ردا عىل البالغ الذي تقدمت به الهيئة.
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تعويضا عادال ملن وقع عليه الرضر«206. 

األمنية  املطبق عىل منتسبي األجهزة  لعام 1979  الثوري  العقوبات  قانون  املادة )247( من  كذلك نصت 

الفلسطينية، عىل معاقبة كل من أوقف أو حبس شخصا يف غري الحاالت التي ينص عليها القانون بالحبس 

ستة أشهر عىل األقل.

وقد نص قانون العقوبات األردين رقم )16( لسنة 60 -املعمول به يف الضفة- عىل أنه ال يجوز عىل أي امرئ، 

كائنا من كان، توقيف شخص أو حبسه إالّ من السلطات التي لها صالحية التوقيف أو الحبس. فقد جاء يف 

املادة )178( أن كل موظف أوقف أو حبس شخصا يف غري الحاالت التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس 

من ثالثة أشهر إىل سنة. وأكد يف املادة )179( أن قبول الحبس لشخص دون مذكرة قضائية أو قرار قضايئ 

أو استبقوه إىل أبعد من األجل املحدد من قبل مديري وحراس السجون أو املعاهد التأديبية أو اإلصالحيات، 

وكل من اضطلع بصالحيتهم من املوظفني، يعاقبون بالحبس من شهر إىل سنة.

ويلزم القانون الدويل لحقوق اإلنسان الدول بتقديم تعويضات عن انتهاك حق الحرية واألمان الشخصيني، 

فالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية أكد عىل أن كل من وقع ضحية اعتقال غري قانوين له 

حق إلزامي بالتعويض207.

وخالل عام 2011، قضت املحاكم العسكرية، التي يحاكم أمامها العسكريون بالعادة، يف قضية واحدة عىل 

متهمني بجرائم قتل، كام تجري محاكمة متهمني بجرائم قتل أمامها يف قضيتني أخريني. ومن جهة أخرى، مل 

تدن املحاكم العسكرية أي شخص من أفراد األجهزة األمنية بارتكاب جرائم تعذيب أو إساءة معاملة، ولكن 

لديها قضية واحدة تجري فيها محاكمة متهمني بجرائم تعذيب وإساءة معاملة208. 

3- دور وزارة الداخلية يف حكومة الضفة الغربية
املواطن  بحق  االنتهاكات  وقف  عىل  الجاد  العمل  يف  املستمرة  الداخلية  وزارة  محاوالت  من  الرغم  عىل 

الفلسطيني، إال أنه ال يزال هناك عدد من األمور التي بحاجة إىل تفعيل وتعزيز من أجل وقف االنتهاكات 

التي ترتكب بحق املواطن الفلسطيني والحد بشكل كبري منها، وقد كان للقرار رقم )149( لعام 2010 بشأن 

املتعلقة  الشكاوى  انخفاض  أثره عىل  باملوقوفني  الخاصة  املثىل  واملعايري  للقواعد  األمنية  املؤسسة  مراعاة 

باالحتجاز التعسفي وسالمة اإلجراءات القانونية خالل عام 2011، الذي استهدف مراكز التحقيق واالحتجاز، 

وقوى األمن والعاملني فيها وإلزامهم بالتقيد باألحكام القانونية يف القبض والتفتيش واالحرتام الكامل لحقوق 

اإلنسان وحرياته األساسية، وتتضمن كذلك توجيهات لألجهزة األمنية مبعاملة املوقوفني معاملة إنسانية، وأن 

يتم االحتجاز يف أماكن تتوافر فيها كافة املتطلبات الصحية، وأشار إىل حظر القيام بأي عقاب جسدي بحق 

النزالء واملوقوفني أو املشاركة الفنية أو الفعلية يف ذلك.

وخالل عام 2011، أفادت وزارة الداخلية أن أربعة من العنارص املكلفة بإنفاذ القانون قد تم القبض عليهم 

206- املادة 32 من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لعام 2003.

207- املادة 9 فقرة 5 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

208-  رد مسري هيئة القضاء العسكري املقدم القايض أحمد أبو دية بالكتاب رقم ص.أ.ع/28/2012 والوارد للهيئة بتاريخ 5/1/2012.
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خالل عام 2011 بتهم ماسة بالحق يف الحياة أو الحق يف السالمة الجسدية، وأن أحدهم ُحكم بالحبس 20 

عاما، بينام ال يزال اثنان موقوفني، وآخر قيد التحقيق. هذا باإلضافة إىل 138 عنرصا اتخذت بحقهم إجراءات 

إدارية أو جزائية أخرى خالل ذات الفرتة209، يف حني أفاد جهاز الرشطة بأنه أوقف خالل عام 2011 )76( 

مواطنا بتهمة القتل، )71( منهم ذكور و)5( إناث210.

وترى الهيئة أن اإلجراءات التأديبية يف حد ذاتها، حتى لو طُبقت بالطريقة التي أُشري إليها يف تقرير وزارة 

الداخلية، ليست كافية للتصدي لجسامة جرمية التعذيب، ويجب أال تعترب يف أي ظرف من الظروف بديلة 

للتحقيقات الجنائية.

4- دائرة املظامل وحقوق اإلنسان

أنشئ هذا الديوان أو الدائرة لتتبع مبارشة مدير عام الرشطة، وتهدف هذه الدائرة إىل استقبال شكاوى 

املواطنني، إذا كانت إجراءات أفراد الرشطة ال تشكل جرمية يعاقب عليها القانون، وال تدخل ضمن اختصاص 

التمييز يف  أو  الشفافية،  إىل  واالفتقار  الصالحيات،  استخدام  التعسف يف  مثل  الوطن،  العاملة يف  املحاكم 

املعاملة، أو املحاباة واإلهامل، أو عدم تطبيق التعليامت. وليس لهذه الدائرة أي سلطة عىل قرارات املحاكم 

املتظلم  الفرد  بني  كوسيط  وتعمل  املواطنني،  من  الشكاوى  وتستقبل  بديالً.  قضاء  ليست  وهي  املختلفة 

والرشطة، وتقوم بتنفيذ زيارات ملراكز اإلصالح والتأهيل ونظارات الرشطة للوقوف عىل مدى مراعاة حقوق 

اإلنسان. تابعت الهيئة العديد من الشكاوى مع ديوان املظامل يف الرشطة، إال أن بعض ردود الديوان كانت 

تتسم بالنمطية، يف ظل غياب آليات محددة للتحقيق يف ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان، إضافة إىل نقص 

كادر التحقيق، األمر الذي يؤدي إىل صعوبة إجراء التحقيقات بشكل فاعل.  

- يف قطاع غزة
شكلت الحكومة يف قطاع غزة العديد من األجسام الرقابية ومارست العديد من أوجه املحاسبة، وقد استمر 

مكتب املراقب العام لوزارة الداخلية يف تلقي شكاوى املواطنني ومتابعتها لدى الجهات املختلفة يف وزارة 

الداخلية، فيام تابعت اإلدارة العامة ملفتش عام الرشطة أعامل الرقابة عىل ترصفات أفراد الرشطة وأقسامها 

املختلفة.

وعىل الرغم من تلك الهياكل، إال أن واقع قطاع غزة قد شابَته أمناط مختلفة من انتهاكات حقوق اإلنسان، 

فوفقاً لشكاوى املواطنني ورصد الهيئة وتوثيقها، فإن إجراءات الرقابة واملحاسبة تستوجب النظر، وتفتقر إىل 

اإلجراءات الكافية التي توفر الضامنة للمحاسبة واملساءلة، ومعاقبة كل من يقرتف جرائم أو يرتكب أخطاء، 

كام تفتقر إىل كفالة تعويض الضحايا »عىل وجه الخصوص ضحايا التعذيب«.

كذلك مل يُفصح القضاء العسكري للهيئة عن حكمه يف قضايا ماسة بالحياة أو السالمة الجسدية وال عن 

قضايا يجري فيها املحاكمة يف هذا الشأن، ومل يقم كذلك بالرد عىل رسالة الهيئة التي طلبت فيها تزويدها 

209-  رد وزارة الداخلية رقم 136 الوارد للهيئة بتاريخ 23/1/2012.

210-  رد جهاز الرشطة يف الضفة الغربية الوارد للهيئة بتاريخ 11/1/2012.
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مبعلومات عن جرائم القتل يحاكم مرتكبوها أمام القضاء العسكري211.

نستنتج  فإننا  املواطنني،  بشكاوى  الخاصة  الهيئة  مراسالت  عىل  األمنية  األجهزة  ردود  متابعة  خالل  ومن 

استمرار املنهج السابق الداعي إىل إنكار وقوع أغلب انتهاكات حقوق اإلنسان، أو االدعاء بأنها أخطاء فردية 

ال تعرب عن منهج أو ظاهرة تتم يف واقع الحال. وبالرجوع إىل أمناط االنتهاكات وإجراءات املحاسبة واملساءلة 

بشأنها، فإننا نسجل املالحظات اآلتية:

1- لقد شكلت جرمية التعذيب داخل أماكن االحتجاز ظاهرة يف قطاع غزة، وقد سعت الهيئة إىل طلب 

التحقيق يف ادعاءات الكثري من املواطنني بتعرضهم للتعذيب، ومل يتم تسجيل أي إجراءات قانونية بحق 

زيادة حاالت  إىل  يؤدي  قد  ما  األمنية،  األجهزة  لدى  بحق محتجزين  التعذيب  مارسوا  موظفني عموميني 

التعذيب وتكرار املخالفات.

أو عرض  االحتجاز  القانونية يف  اإلجراءات  اتّباع  مواطنني حول عدم  تلقي شكاوى  الهيئة يف  استمرت   -2

املدنيني عىل النيابة والقضاء العسكري، وقد توجهت الهيئة بخطابات لوزير الداخلية ومراقب عام وزارة 

الداخلية ومديري الرشطة واألمن الداخيل، مطالبة بالتحقيق يف ادعاءات املواطنني، ومل تتلق الهيئة أي ردود 

تدلل عىل إجراءات جديدة تكفل املحاسبة عىل األخطاء أو تضمن احرتام حق املواطنني يف إجراءات قانونية 

سليمة وفقاً للقانون األسايس وقانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2000، مبا يحقق إجراءات محاكمة 

عادلة وعرض املواطن عىل قاضيه الطبيعي.

3- تالحظ الهيئة أنه خالل عام 2011، مل يتم اإلعالن عن نتائج أعامل لجان تحقيق تم تشكيلها خالل األعوام 

املاضية212، األمر الذي يثري تساؤاًل حول مدى جدية عمل هذه اللجان، خصوصاً أن الحكومة الفلسطينية يف 

قطاع غزة ال تقوم بالرد حتى اآلن عىل رسائل الهيئة، الخاصة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، عىل 

الرغم من مثابرة الهيئة يف ذلك، من خالل إرسالها رسائل تذكريية يف قضايا محددة.

211-  بتاريخ 22/12/2011، طلبت الهيئة من القضاء العسكري يف قطاع غزة تزويدها مبعلومات عن القضايا التي حكم فيها أو تجري فيها محاكمة متهمني 

يف جرائم قتل أو  يف جرائم ماسة بالسالمة الجسدية، غري أنها مل تتلق أية ردود حتى تاريخ صدور هذا التقرير.

212- راجع ص )-248 249( من التقرير السنوي الخامس عرش للهيئة حول »وضع حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية« وأيضا التقرير 

السنوي السادس عرش.
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توصيات الباب الثالث

واقع  من  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أنماط  األول:  الفصل  توصيات 

شكاوى الهيئة خالل عام 2010
رضورة أن تأخذ مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، والحكومتان يف الضفة الغربية وقطاع غزة عىل . 1

محمل الجد الشكاوى التي تتابعها الهيئة، وأن تقوم بالرد عىل مخاطبات الهيئة بصورة جدية، دون 

تأخري أو مامطلة. وقد تكررت هذه التوصية خالل األعوام الثالثة )2008، 2009، 2010(، وإن كانت 

بنسب متفاوتة.

رضورة أن تقوم الحكومة الفلسطينية يف الضفة الغربية، والحكومة يف قطاع غزة، عند تلقيهام شكاوى . 2

هذه  عالج  االعتبار  بعني  آخذتني  فيها،  الجاد  بالتحقيق  تقوما  أن  املعاملة،  وسوء  بالتعذيب  الهيئة 

الظاهرة مع أخذهام إلمكانية املتابعة الجنائية للمشتبه تورطهم فيها.

سان
ق اإلن

ت حقو
ن انتهاكا

ساءلة واملحاسبة ع
امل
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توصيات الفصل الثاني
 آليات وإجراءات املساءلة واملحاسبة

إىل الحكومة الفلسطينية يف الضفة
رضورة التحقيق الجاد من قبل جهات مستقلة وذات صالحية يف ادعاءات التعذيب، وتقديم من يثبت . 1

تورطه فيها للقضاء املختص، مع ضامن السلطة تعويض الضحايا عن هذه االنتهاكات.

الالزمة . 2 الصالحيات  ومنحها  األمنية،  واألجهزة  الداخلية،  وزارة  يف  الرقابية  واللجان  الدوائر  تفعيل 

للتحقيق، وتوقيف املتهمني عن العمل، يف حال تأكد مامرستهم للتعذيب ورضوب املعاملة القاسية.

ضامن عدم تجاوز فرتة االحتجاز املسموح بها قبل عرض املتهم عىل النيابة العامة ألربع وعرشين ساعة . 3

يف أية حاٍل من األحوال، وفق قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني.

أن تتحمل النيابة العامة مسؤولياتها القانونية يف القيام بإجراءات املحاسبة، يف حالة تجاوز الضابطة . 4

القضائية لصالحياتها القانونية.

إىل الحكومة يف قطاع غزة

رضورة السامح، وبشكل دائم، للهيئة املستقلة، واملنظامت الحقوقية بزيارة دورية للسجون ومراكز . 1

التوقيف، ومتكينها من االطالع عىل أوضاع املوقوفني فيها.

رضورة التحقيق الجاد من قبل جهات مستقلة وذات صالحية يف ادعاءات التعذيب، وتقديم من يثبت . 2

تورطه فيها للقضاء املختص، مع ضامن السلطة تعويض الضحايا عن هذه االنتهاكات.

الرد الجاد عىل الشكاوى القادمة من خالل الهيئة، والقيام بإجراءات التحقيق الالزمة ملتابعتها. . 3

رضورة عرض ما توصلت إليه لجان التحقيق املختلفة حول األحداث الخطرية التي جرت 

يف األعوام السابقة، وإطالع الجمهور عىل نتائجها.
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ت النيابة العامة أن املذكور 

ت تحقيقا
أفاد

انتحر، وال شبهة جنائية وراء وفاته. 
يف منزله.

ت جثته معلقة بحبل 
وجد

14-Sep-11
ت لحم

بي
حبل

ذكر
53

ي
ن ا 

28

امل وعدم 
اإله

ت 
اتباع إجراءا

سالمة العامة
ال

يف الحادثة.
رشطة تحقيقا 

ت ال
فتح

ىل رأسه أثناء 
ب ع

ط طو
يف جراء سقو

تو

يف البناء.
عمله 

14-Sep-11
رام الله

ط
سقو

ذكر
43

ح م ع
29

ب 
يف أعقا

ت 
وفيا

معالجة طبية

س الوزراء 
صحة ومجل

ت الهيئة وزارة ال
خاطب

ق أية ردود. 
ص، غري أنها مل تتل

صو
بالخ

ن والدته 
يف بط

ني 
يف املذكور وهو جن

تو

يف عالجه 
ي 

نتيجة ادعاء بوقوع خطأ طب

ى لوفاته.
أد

11-Sep-11
ت الهيا

بي
ي

طب
ذكر

أيام
ط ر ع 

30

امل وعدم 
اإله

ت 
اتباع إجراءا

سالمة العامة
ال

يف الحادثة ومل تجد أية شبهة 
رشطة 

ت ال
حقق

جنائية وراء حادثة الوفاة.

ب 
سب

صابته ب
صعقة كهربائية أ

يف جراء 
تو

ت القانونية 
خلل بالعمل دون اتباع اإلجراءا

املعمول بها.

9-Sep-11
الخليل

صعقة 

كهربائية
ذكر

14
س م 

ي 
31

ضة
  غام

ث دون معرفة 
يف الحاد

رشطة تحقيقا 
ت ال

فتح

ب الوفاة.
أسبا

ت نارية 
صابته بعدة طلقا

قتل نتيجة إ

ني.
ني مجهول

سلح
ن قبل م

ني م
سك

ت ب
وطعنا

3-Sep-11
س

خان يون
ناري 

ن
وطع

ذكر
47

ر ع م 
32

ضة
  غام

ث دون 
يف الحاد

رشطة تحقيقا 
ت ال

فتح

ىل نتائج.
صول إ

الو

يف منطقة زراعية قريبة 
ىل جثة املذكور 

عرث ع

صابة بآلة 
ن مكان سكنه، وعليها آثار إ

م

س.
ىل الرأ

حادة ع

3-Sep-11
غزة

أداة 

حادة
ذكر

22
ح

ج ن 
33

ت/ 
انفجارا

شبوهة
سام م

أج

ب 
رشطة تحقيقا دون معرفة أسبا

ت ال
فتح

ث.
الحاد

قتل الطفل املذكور جراء انفجار قنبلة كان 

ن منزله.
ب م

ث بها بالقر
يعب

30-A
ug-11

دير البلح
قنبلة

ذكر
6

س
ا م 

34

ب 
يف أعقا

ت 
وفيا

معالجة طبية

ن قبل وزارة 
شكلة م

ق امل
ت لجنة التحقي

صل
تو

يل لوفاة املذكورة 
ب  األو

سب
ىل أن ال

صحة إ
ال

صري أو 
ني، وال يوجد تق

ىل الرئت
ط ع

هو التجل

رشيح الجثة 
ن أن ت

ضال ع
يف عالجها، ف

امل 
إه

ي.
ب الوفاة الحقيق

ني سب
ي سيب

هو الذ

ت املذكورة بعد معالجتها.
توفي

29-A
ug-11

ني
جن

امل 
إه

ي
طب

ى
أنث

28
خ ا 

ر 
35

ضة
  غام

ت الجثة، 
شل

رشطة واإلطفائية وانت
ت ال

رض
ح

ف الوفاة.
ضوح ظرو

دون و

ت عنون 
يف منطقة بي

يف برئ ماء 
يف غرقا 

تو

بالخليل.
29-A

ug-11
الخليل

الغرق
ذكر

2
ح ع

ا 
36
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ف الحالة
صني

ت
ت الرسمية

اإلجراءا
ث القتل

ف حاد
ظرو

تاريخ الوفاة
العنوان

سالح
ال

س
الجن

العمر
االسم

الرقم

ضة
  غام

ب الوفاة.
ضوح سب

ب دون و
رشطة األ

ت ال
أوقف

يف 
ص والدها أثناء إطالقه النار 

ت برصا
قتل

ت العائلة.
بي

24-A
ug-11

جباليا
ناري

ى
أنث

25
ح م

س 
37

شجار/ ثأر قديم
يف الحادثة.

سة 
ني خم

شتبه
ف م

تم توقي
ن قبل 

صابته بأعرية نارية م
قتل جراء إ

يل.
ىل خلفية ثأر عائ

ن ع
آخري

22-A
ug-11

مخيم بالطة 

س
-نابل

ناري
ذكر

34
م م ر

38

شجار
شتبه به.

رشطة امل
ت ال

أوقف
يف 

يل 
قتل طعنا بآلة حادة اثر شجار عائ

البلدة.
21-A

ug-11
سان- 

عب

قطاع غزة

آلة 

حادة
ذكر

22
ج م

ا 
39

شجار
رشطة ال 

ن قبل ال
يف الحادثة م

ت 
التحقيقا

تزال  جارية.

يل وقع 
ت قاتلة اثر شجار عائ

صا
ب برصا

صي
أ

ي الزيتون.
بح

12-A
ug-11

غزة
ناري

ذكر
25

م ا ر
40

ت/ 
انفجارا

شبوهة
سام م

أج
ث.

يف الحاد
ت تحقيقا 

رشطة وفتح
ت ال

رض
ح

شظايا عبوة ناسفة كان 
صابته ب

يف جراء إ
تو

يف منزله برفح.
ث بها 

يعب
11-A

ug-11
رفح

عبوة 

ناسفة
ذكر

18
ح

ع ن 
41

امل وعدم 
اإله

توفر وسائل 

سالمة العامة
ال

ث.
يف الحاد

ق 
رشطة للتحقي

ت ال
رض

ح
يف أحد 

سباحة 
يف بركة ماء لل

يف جراء غرقه 
تو

ي مدينة الخليل.
نواد

8-A
ug-11

الخليل
الغرق

ذكر
19

ق
ي ع 

42

ب 
يف أعقا

ت 
وفيا

معالجة طبية

ن قبل وزارة 
شكلة م

ق امل
ت لجنة التحقي

صل
تو

ت 
ي، وإمنا كان

ىل عدم وجود خطأ طب
صحة إ

ال

ي حالة معروفة 
ث الدم، وه

الوفاة نتيجة تلو

ق.
ب لجنة التحقي

س
ت، بح

ضانا
سام الح

ى أق
لد

ن والدتها.
ت املذكورة بعد أيام قليلة م

توفي
2-A

ug-11
رام الله

ي
طب

ى
أنث

أيام
ي ع

ط 
43

ضة
  غام

ضية.
رشطة الق

تتابع ال
يف بيته.

شنوقا بحبل  
عرث عليه ميتا وم

31-Jul-11
طمون

حبل
ذكر

14
ب

ج 
م 

44

شجار
ضية.

رشطة الق
ت ال

تابع
ت حادة أثناء شجار 

صابته بطعنا
قتل جراء إ

يل وقع باملخيم.
عائ

30-Jul-11
مخيم دير 

البلح

آلة 

حادة
ذكر

59
ب

ا م 
45

شجار
رشطة أن شجارا كان 

ت ال
ن تحقيقا

يظهر م

ن املذكور.
وراء مقتل املواط

يل 
يف شجار عائ

ىل رأسه 
ب بآلة حادة ع

رض

ىل أثرها.
يف ع

تو
28-Jul-11

ت 
العزة - بي

لحم

آلة 

حادة
ذكر

40
ط

ا ع 
46

المالحق
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ف الحالة
صني

ت
ت الرسمية

اإلجراءا
ث القتل

ف حاد
ظرو

تاريخ الوفاة
العنوان

سالح
ال

س
الجن

العمر
االسم

الرقم

تنفيذا لحكم 

إعدام

ت الرسمية حياة املذكور إنفاذا 
ت الجها

أنه

ب اعتقادها.
س

يئ بح
لحكم إعدام نها

ق 
صاد

قتل املذكور تنفيذا لحكم إعدام غري م

سلطة الوطنية.
س ال

ن رئي
عليه م

26-Jul-11
غزة

إعدام
ذكر

58
ق

م ا 
47

تنفيذا لحكم 

اعدام

ت الرسمية حياة املذكور انفاذا 
ت الجها

أنه

ب اعتقادها.
س

يئ بح
لحكم اعدام نها

ق 
صاد

قتل املذكور تنفيذا لحكم اعدام غري م

سلطة الوطنية.
س ال

ن رئي
عليه م

26-Jul-11
غزة

اعدام
ذكر

29
ق

ر م 
48

شجار
رشطة أن القاتل كان 

ت ال
ن تحقيقا

ني م
تب

مختال عقليا.

ي 
ن قبل والدها الذ

ت جراء طعنها م
قتل

يل.
ضح انه مختل عق

ات
25-Jul-11

ت 
تقوع- بي

لحم

أداة 

حادة
ى

أنث
15

ح
م م 

49

شجار
ني.

شبوه
رشطة م

ت ال
أوقف

ب 
صل

سم 
صطدامه بج

ب مبقتل اثر ا
صي

أ

يل وقع باملدينة.
ىل وفاته اثر شجار عائ

ى إ
أد

24-Jul-11
الخليل

سم 
ج

ب
صل

ذكر
16

ج
ا م 

50

إساءة استخدام 

ن 
سالح م

ال

ني
املواطن

يف الحادثة.
رشطة تحقيقا 

ت ال
فتح

شوائية 
ق شقيقها النار بع

ت اثر إطال
قتل

ث 
ي، حي

فرحا بنجاحها وتفوقها بالتوجيه

ت إثرها.
ت قاتلة توفي

صابا
ت إ

صيب
أ

24-Jul-11
غزة

ناري
ى

أنث
18

ف ا م
51

امل وعدم 
اإله

ت 
اتباع إجراءا

سالمة العامة
ال

س البلدية تهمة 
ت النيابة العامة لرئي

وجه

امل.
اإله

ن علو 
ت الطفلة جراء سقوطها م

توفي

ب بيتها.
بجان

20-Jul-11
نوبا- الخليل

ط 
سقو

ن علو
م

ى
أنث

4
س د

س 
52

إساءة استخدام 

ن 
سالح م

ال

ني
املواطن

يف الحادثة.
رشطة تحقيقا 

ت ال
فتح

رشطيا أثناء 
ي يعمل 

سالح والدها الذ
ت ب

قتل

صغري به.
عبثها وأخيها ال

14-Jul-11
ت حانون

بي
ناري

ى
أنث

3
ض

ا م 
53

إساءة استخدام 

ن 
سالح م

ال

ني
املواطن

يف 
ت العامة واإلعالم 

أفاد بيان إدارة العالقا

سالحه نتيجة 
رشطة أن املذكور قتل ب

جهاز ال

إطالقه عدة أعرية نارية أثناء قيامه بحراسة 

س الوزراء.
مجل

ن سالحه أثناء نوبة 
قتل جراء إطالقه النار م

س 
ث انه يخدم بحراسة مجل

حراسة له حي

الوزراء.

13-Jul-11
ث

كفر ثل
ناري

ذكر
22

ش
س م 

54

ضة
  غام

ت النيابة العامة أن املذكور 
ن تحقيقا

ني م
تب

ت بالفرار دون 
ن سيارة أخرى، والذ

ب م
رض

ك.
ب ذل

ضوح سب
و

س 
ق الباذان -نابل

ىل طري
عرث عليه ميتا ع

سيارة.
صدمه ب

ني الحقا 
وتب

5-Jul-11
سكر- 

ع

س
نابل

صدم 

سيارة
ذكر

46
ط

ح 
خ 

55
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ف الحالة
صني

ت
ت الرسمية

اإلجراءا
ث القتل

ف حاد
ظرو

تاريخ الوفاة
العنوان

سالح
ال

س
الجن

العمر
االسم

الرقم

ضة
  غام

ب الوفاة.
رشطة سب

ت ال
ن تحقيقا

مل يظهر م
ن 

ب م
عرث عليه مقتوال داخل سيارته بالقر

س.
ط بنابل

مفرق قرية عزمو
3-Jul-11

سكر- 
ع

س
نابل

ت 
آال

حادة
ذكر

52
خ

ح ر 
56

ت سجون
وفيا

يف الحادثة.
رشطة 

ت ال
حقق

يل وكان 
ن الداخ

ى األم
يف أثناء احتجازه لد

تو

ى جثة 
شف

ست
ني ونقل للم

ف قبلها بيوم
أوق

هامدة.

25-Jun-11
غزة

مل يحدد
ذكر

45
ا ا ع

57

ت سجون
وفيا

ق 
رضورة التحقي

يف بيان لها ب
ت الهيئة 

طالب

ن نتائج 
ن املذكور واإلعالن ع

يف وفاة املواط

ت.
التحقيقا

رشطة 
ن قبل 

يف املذكور أثناء احتجازه م
تو

ت مبدينة غزة، وكان قد 
مكافحة املخدرا

ف بتاريخ 3-6-2011.
أوق

11-Jun-11
دير البلح

مل تحدد
ذكر

24
ح

ح م 
58

شجار
يف الحادثة.

رشطة 
ت ال

حقق
ن قبل 

صابته بأعرية نارية قاتلة م
قتل اثر إ

ام.
ن اثر شجار بينه

آخري
10-Jun-11

س
خان يون

ناري
ذكر

23
ط

ا ع 
59

ضة
  غام

ب القتل  
ىل سب

رشطة إ
ت ال

صل تحقيقا
 مل ت

ى اآلن.
حت

شاقه 
يف مغارة نائية الستن

يف اختناقا 
تو

ت فيها.
الغازا

8-Jun-11
ت لحم

بي
ق

اختنا
ذكر

8
ف م

م 
60

إساءة استخدام 

ن 
سالح م

ال

ني
املواطن

يف الحادثة.
رشطة تحقيقا 

ت ال
فتح

صابته بأعرية ناريه أثناء عبثه 
يف اثر إ

تو

سالح.
بال

7-Jun-11
جباليا

ناري
ذكر

53
ز ا ز

61

امل
 إه

يف 
ت النيابة أن املذكور تو

ن تحقيقا
ني م

تب

يف 
ك 

ىل تهت
ى إ

ن علو ما أد
نتيجة سقوطه م

يل، وانه ال شبهة جنائية 
ف داخ

العظام ونزي

وراء وفاته.

ن بيته.
يف جراء سقوطه م

تو
30-M

ay-11
الدوحة- 

ت لحم
بي

ط 
سقو

ن علو
م

ذكر
29

ا م ن
62

شجار

رشطة أن شجارا كان 
ت ال

ن تحقيقا
ني م

تب

ن املذكور، وقد تم احتجاز 
وراء مقتل املواط

ق.
ىل ذمة التحقي

ني ع
ص

شخ

يف شجار وقع بقرية 
ني 

سك
قتل طعنا ب

فرعون باملحافظة.
29-M

ay-11
بلعا- طولكرم

ني
سك

ذكر
22

ح
ف 

ر 
63

ت 
شجار/ خالفا

مالية

ت النيابة العامة أن املذكور 
ن تحقيقا

ني م
تب

ث 
ت مالية، وأن املباح

قتل نتيجة خالفا

ين.
ىل الجا

ض ع
ت القب

الجنائية ألق

ب 
صا

وجد مقتوال بأحد شوارع املدينة وهو م

ت نارية.
بعدة طلقا

28-M
ay-11

أريحا
ناري

ذكر
54

س
ر ع 

64

المالحق
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ف الحالة
صني

ت
ت الرسمية

اإلجراءا
ث القتل

ف حاد
ظرو

تاريخ الوفاة
العنوان

سالح
ال

س
الجن

العمر
االسم

الرقم

امل وعدم 
إه

اتباع وسائل 

سالمة العامة.
ال

ن  
سطينية املختلفة ع

ت الفل
صح الجها

مل تف

ام بأن 
يف الحادثة، عل

ت 
إجراء أية تحقيقا

سلطة 
ضع ل

ي غرق فيه املذكور يخ
املكان الذ

رسائيلية.
ت اإل

سلطا
ال

ت أثناء سباحته.
يف البحر املي

يف غرقا 
تو

24-M
ay-11

سعري الخليل
الغرق

ذكر
28

ك
ف ن 

65

ضة
  غام

يف الحادثة دون اإلعالن 
رشطة تحقيقا 

ت ال
فتح

ص.
صو

ن أية نتائج بالخ
ع

يف 
يف شجرة موجودة 

شنوقا ومعلقا 
وجد م

فناء منزله.
23-M

ay-11
غزة

ق
الخن

ذكر
18

ج ع
هـ 

66

أمنية

ت أمنية 
رشطة أن خلفيا

ت ال
ن تحقيقا

ظهر م

ف 
ش

ني  مل تك
يف ح

ن املذكور، 
وراء مقتل املواط

ت 
ن أية معلوما

ت النيابة العامة ع
تحقيقا

شأن املذكور.
ب

ت 
صابته بعدة أعرية نارية أطلق

قتل جراء إ

ني.
ن مجهول

عليه م
21-M

ay-11
ن 

ت دج
بي

س
-نابل

ناري
ذكر

32
ح ع

ع 
67

إساءة استخدام 

ن 
سالح م

ال

ني
املواطن

رشطة تحقيقا 
شتبه به بعد إجراء ال

ف امل
أوق

ضوع.
يف املو

ث 
ب عب

سب
صة ب

صابتها برصا
ت جراء إ

قتل

سالح.
ابنها بال

18-M
ay-11

ت الهيا
بي

ناري
ى

أنث
43

ا م ر
68

ضة
  غام

يف الحادثة دون أن 
رشطة تحقيقا 

ت ال
فتح

ن 
صح النيابة العامة ع

ىل نتائج، ومل تف
صل إ

تتو

شأن هذه الحادثة.
ت ب

أية معلوما

ب 
ت جثته للط

يف منزله وحول
وجد مقتوال 

ي.
رشع

ال
14-M

ay-11
الفوار الخليل

مل يحدد
ذكر

32
ش

ا ع 
69

ضة
  غام

يف الحادثة دون أن 
رشطة تحقيقا 

ت ال
فتح

ن 
صح النيابة العامة ع

ىل نتائج. ومل تف
صل إ

تتو

شأن هذه الحادثة.
ت ب

أية معلوما

ن سطح 
ن علو مرتفع م

قتل جراء سقوطه م

منزله.
12-M

ay-11
الخليل

ط 
سقو

ن علو
م

ذكر
15

ب
ف 

ا 
70

شجار
رشطة أن املذكور قتل 

ت ال
ن تحقيقا

ني م
تب

سيئة لزوجه.
نتيجة معاملته ال

ني 
يف مخيم ع

ت سكينة قاتلة 
قتل بطعنا

سلطان بأريحا.
ال

9-M
ay-11

ني 
ع

سلطان- 
ال

أريحا

ني
سك

ال
ذكر

51
خ

س 
خ 

71

ف”
رش

«

ضية 
رشطة والنيابة العامة الق

ت ال
تابع

ضاء 
ت إحالتهم للق

ت الجناة، ومت
وأوقف

ملحاكمتهم.

يف البلدة، 
يف برئ ماء 

ت جثتها ملقاة 
وجد

ت بتاريخ 20/4/2010، وقد 
ت قد اختف

وكان

ف القتلة الحقا بارتكابهم الجرم.
اعرت

6-M
ay-11

ف 
صوري

الخليل

ق 
الخن

والغرق
ى

أنث
21

ب
ا ا 

72
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ف الحالة
صني

ت
ت الرسمية

اإلجراءا
ث القتل

ف حاد
ظرو

تاريخ الوفاة
العنوان

سالح
ال

س
الجن

العمر
االسم

الرقم

أمنية

رشطة أن املذكور قتل 
ت ال

ن تحقيقا
ني م

تب

ت النيابة العامة 
ىل خلفية أمنية، وأفاد

ع

ني بقتل املذكور، 
ىل املتهم

ض ع
أنه تم القب

ىل املحكمة ملحاكمتهم.
وإحالتهم إ

صابته بعدة أعرية نارية قاتلة 
قتل جراء إ

ك مبخيم الجلزون.
سمه وذل

بج
6-M

ay-11
الجلزون

ناري
ذكر

30
خ

ي 
م 

73

شجار
رشطة أن املذكور قتل 

ت ال
ن تحقيقا

ني م
تب

ىل خلفية شجار.
ع

سه بعد أن قام 
ىل نف

ق النار ع
قام بإطال

ث 
شاجر معه سابقا، حي

ن ت
بقتل مواط

يل لخطورة حالته 
رسائي

ى اإل
شف

ست
نقل للم

يف فيه.
وتو

4-M
ay-11

س
خان يون

ناري
ذكر

49
س

ز م 
74

تنفيذا لحكم 

إعدام

ت الرسمية حياة املذكور إنفاذا 
ت الجها

أنه

ب اعتقادها.
س

يئ بح
لحكم إعدام نها

ق 
صاد

قتل املذكور تنفيذا لحكم إعدام غري م

سلطة الوطنية.
س ال

ن رئي
عليه م

4-M
ay-11

غزة
إعدام

ذكر
37

ش
ع م 

75

شجار
رشطة أن املذكور قتل 

ت ال
ن تحقيقا

ني م
تب

ىل خلفية شجار.
ع

صدر اثر شجار 
صابته بعيار ناري بال

قتل اثر إ

سه الحقا.
ص آخر قتل نف

مع شخ
2-M

ay-11
س

خان يون
ناري

ذكر
49

ش
ن م 

76

ف 
شجار/ خال

يل
ما

رشطة أن خالفا ماليا كان 
ت ال

تظهر تحقيقا

ن املذكور.
ب وراء مقتل املواط

سب
ال

ىل خلفية 
يل وقع بالبلدة ع

قتل اثر شجار عائ

ت.
ى املو

ن حت
ض وطع

قطعة أر
1-M

ay-11
دير جرير

ني
سك

ذكر
24

ه ع ع
77

ضة
  غام

يف الحادثة إال أنها مل 
ت النيابة تحقيقا 

فتح

ى اآلن.
ىل نتيجة حت

صل إ
تتو

يف برئ مهجورة وفقد قبلها 
ت جثته 

وجد

ى 
ضية قيد املتابعة لد

ني، والق
بأسبوع

ب الوفاة.
ني سب

رشطة، ومل يتب
ال

27-A
pr-11

الخليل
الغرق

ذكر
38

ف ر
ع 

78

ضة
  غام

يف الحادثة إال أنها مل 
رشطة تحقيقا 

ت ال
فتح

ص. 
صو

ن أية نتائج بالخ
صح ع

تف

ىف، مع العلم بأنه 
يف منزله ومتو

شنوقا 
وجد م

ن 
ين م

ى األجهزة األمنية ويعا
يعمل سابقا لد

يس.
ب نف

ضطرا
ا

24-A
pr-11

رفح
ق

شن
ال

ذكر
40

س
ر ا 

79

يل
شجار/ عائ

يف الحادثة.
ني 

شبوه
رشطة م

ت ال
أوقف

يل 
يف شجار عائ

ت األسلحة النارية 
استخدم

صابته ووفاته.
ىل إ

ى إ
باملنطقة، ما أد

23-A
pr-11

غزة
ناري

ذكر
21

ب
ش 

م 
80

امل وعدم 
اإله

ت 
اتباع إجراءا

سالمة العامة
ال

ب الوفاة هو 
رشطة أن سب

ت ال
ن تحقيقا

ني م
تب

ن املذكور.
ىل املواط

ي ع
انهيار جدار إسمنت

ي عليه أثناء 
يف جراء انهيار جدار إسمنت

تو

عمله.
21-A

pr-11
رام الله

انهيار 

ي
إسمنت

ذكر
26

ب
م ا 

81

المالحق
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ف الحالة
صني

ت
ت الرسمية

اإلجراءا
ث القتل

ف حاد
ظرو

تاريخ الوفاة
العنوان

سالح
ال

س
الجن

العمر
االسم

الرقم

ت سجون
وفيا

ن وزارة الداخلية 
صادر ع

ب بيان 
س

بح

ق 
ت لجنة للتحقي

يف قطاع غزة، فقد شكل

ن أية نتائج 
ن ع

يف الحادثة، دون أن تعل

ص.
صو

بالخ

يف -14-4
ى األجهزة األمنية بغزة 

اعتقل لد

ب 
س

ف، وبح
يف مركز التوقي

يف 
2011، وتو

ىل 
ت ع

احد أقاربه، فقد شاهد كدما

يف 
ىل فخذه وهو 

ض الجروح ع
جبينه وبع

ى.
شف

ست
امل

19-A
pr-11

جباليا
مل يحدد

ذكر
52

ص ر
ع 

82

إساءة استخدام 

ن 
سالح م

ال

ني بإنفاذ 
املكلف

القانون

رشطة أن املذكور قتل وزميله وجرح 
ت ال

أفاد

رشطة بعد تعرضها 
سالح ال

ث ب
ص ثال

شخ

ن املذكور وزمالئه 
ق نار م

لقنبلة يدوية وإطال

ن 
ضطرهم للدفاع ع

رشطة، ما ا
باتجاه ال

يل 
صدر النريان، وبالتا

ىل م
سهم والرد ع

أنف

مقتل املذكور.

ك 
ين العمري أثناء اشتبا

قتل ورفيقه  بالل عو

ىل اثر 
يف غزة ع

ى األمنية 
سلح مع القو

م

ى 
ف لد

يل املختط
يف االيطا

صحا
مقتل ال

امء 
ث اتهم االثنان باالنت

مجموعة سلفية، حي

يف املذكور.
صحا

يف قتل ال
شاركة 

وامل

19-A
pr-11

غزة
ناري

ذكر
22

ب
ع م 

83

إساءة استخدام 

ن 
سالح م

ال

ني بإنفاذ 
املكلف

القانون

رشطة أن املذكور قتل وزميله وجرح 
ت ال

أفاد

رشطة بعد تعرضها 
سالح ال

ث ب
ص ثال

شخ

ن املذكور وزمالئه 
ق نار م

لقنبلة يدوية وإطال

ن 
ضطرهم للدفاع ع

رشطة، ما ا
باتجاه ال

يل 
صدر النريان، وبالتا

ىل م
سهم والرد ع

أنف

مقتل املذكور.

ت املذكور 
ن الربيزا

قتل ورفيقه عبد الرحم

ى األمنية 
سلح مع القو

ك م
انفا أثناء اشتبا

يل 
يف االيطا

صحا
ىل اثر مقتل ال

يف غزة ع

ث اتهم 
ى مجموعة سلفية، حي

ف لد
املختط

يف 
صحا

يف قتل ال
شاركة 

امء وامل
االثنان باالنت

املذكور.

19-A
pr-11

غزة
ناري

ذكر
22

ب ع ع
84

ضة
  غام

ني، وقتل اثنان منهم 
رشطة املختطف

ت ال
 الحق

ت الرسمية مل 
ث، غري أن الجها

وُجرح ثال

ف وقتل املذكور.
ب اختطا

ن سب
ف ع

ش
تك

سلحة.
ن قبل مجموعة م

قتل بعد خطفه م
15-A

pr-11
غزة

مل يحدد
ذكر

؟
ف ا

85

سام 
ت أج

انفجارا

شبوهة
م

يف الحادثة.
رشطة تحقيقا 

ت ال
فتح

قتل جراء انفجار قنبلة بحوزته.
14-A

pr-11
جباليا

انفجار 

قنبلة
ذكر

22
ج ا ع

86

امل وعدم 
إه

ت 
اتباع إجراءا

سالمة العامة
ال

ت النيابة العامة أن املذكور 
ن تحقيقا

ني م
تب

ن، وانه ال 
سممه مبادة البنزي

يف نتيجة ت
تو

ك.
شبهة جنائية وراء ذل

يف سيارة والده  املتوقفة أمام 
يف اختناقا 

تو

املنزل.
14-A

pr-11
ت 

رض بي
الخ

لحم
ق

االختنا
ذكر

15
ص

ف 
و 

87
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ف الحالة
صني

ت
ت الرسمية

اإلجراءا
ث القتل

ف حاد
ظرو

تاريخ الوفاة
العنوان

سالح
ال

س
الجن

العمر
االسم

الرقم

إساءة استخدام 

ن 
سالح م

ال

ني
املواطن

ت بالخطأ 
رشطة أنها قتل

ت ال
ن تحقيقا

ني م
تب

سالح والدها.
ب

سالح.
ن والدها أثناء تفقده لل

ت خطأ م
قتل

13-A
pr-11

ت الهيا
بي

ناري
ى

أنث
1

ح
ح 

ب 
88

ضة
  غام

ق 
ب الحري

رشطة سب
ت ال

ن تحقيقا
مل يظهر م

ن أية 
ف النيابة العامة ع

ش
املذكور. ومل تك

ن هذه الحادثة.
ت ع

معلوما

يف 
ب 

ق ش
ن املذكور جراء حري

يف املواط
تو

ف أسبابه.
منزله مل تعر

12-A
pr-11

تفوح- 

الخليل
الحرق

ذكر
35

ط
ع ا 

89

امل وعدم 
إه

ت 
اتباع إجراءا

سالمة العامة
ال

رشيح 
ت النيابة العامة وت

ن تحقيقا
ني م

 تب

يف سطل 
يف نتيجة سقوطه 

الجثة أن املذكور تو

ف، وانه ال شبهة جنائية 
ماء فيه مواد تنظي

ك.
وراء ذل

يف دلو ماء جراء 
يف الطفل املذكور غرقا 

تو

لهوه  ووقوعه فيه.
11-A

pr-11
ت

بديا- سلفي
الغرق

ذكر
1

م ر ا
90

امل وعدم 
اإله

ت 
اتباع إجراءا

سالمة العامة
ال

ث.
يف الحاد

رشطة تحقيقا 
ت ال

فتح

ي يعمل فيه  جراء 
يف املخبز الذ

يف اختناقا 
تو

امل 
ن الع

ب عدد م
صي

ني، وأ
سج

ص األك
نق

ضا.
أي

9-A
pr-11

س
نابل

ق
االختنا

ذكر
20

خ
خ 

ع 
91

ضة
  غام

رشطة 
ن قبل ال

ت جارية م
ال تزال التحقيقا

والنيابة العامة.

ني 
يف مدينة جن

ق النار عليه 
قتل جراء إطال

ت القتل.
سا

ضح مالب
ومل تت

4-A
pr-11

ني
جن

ناري
ذكر

53
ص

خ 
ج 

92

ضة
  غام

ت 
ن أية معلوما

رشطة ع
ت ال

صح تحقيقا
مل تف

ضوع.
حول املو

ب 
ط الرمال قر

ت جثته مدفونة وس
وجد

ث تجرى 
ي، حي

ساو
منطقة اإلسكان النم

ك.
ت هنا

حفريا

29-M
ar-11

مخيم خان 

س
يون

ق
االختنا

ذكر
7

ي م د
93

شجار/ ثأر

ضية، 
ىل ذمة الق

ني ع
شبوه

رشطة م
ت ال

أوقف

ن 
ني لها أن  ثأرا كان وراء مقتل املواط

وتب

املذكور.

ب بها سابقا 
صي

ي أ
يف متأثرا بجروحه الت

تو

يف قرية 
ني 

ني عائلت
يل ب

أثناء شجار عائ

رشقية.
سواحرة ال

ال

28-M
ar-11

س
القد

مل يحدد
ذكر

30
س ع م

94

ب 
يف أعقا

ت 
وفيا

معالجة طبية

يف الحادثة
ت النيابة العامة تحقيقا 

 أجر

رشيح الجثة، غري أن النيابة
ت أمرا بت

 وأعط

صحة مل تبلغا الهيئة بأية
 العامة ووزارة ال

ت حول الحادثة، رغم مطالباتها
 معلوما

ك
.املتكررة بذل

ت، 
صابتها بالتهابا

ب إ
يف أعقا

ت املذكورة 
توفي

يف 
ت 

صا
ض الفحو

ت لها بع
ث أجري

حي

ت، وُسمح 
ض العالجا

ت بع
ى وأعطي

شف
ست

امل

ت 
س

ى، إال أنها انتك
شف

ست
لها مبغادرة امل

ى.
شف

ست
ق عودتها للم

يف طري
ت 

وتوفي

22-M
ar-11

ني
جن

ي
طب

ى
أنث

27
ح

ن م 
95

المالحق
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ف الحالة
صني

ت
ت الرسمية

اإلجراءا
ث القتل

ف حاد
ظرو

تاريخ الوفاة
العنوان

سالح
ال

س
الجن

العمر
االسم

الرقم

إساءة استخدام 

ن 
سالح م

ال

ني
املواطن

ضية.
يف الحادثة بالق

ق 
رشطة التحقي

تتابع ال
صابته بعيار ناري أثناء عبثه 

يف جراء إ
تو

سالح والده.
ب

23-M
ar-11

جباليا
ناري

ذكر
20

ح
ك 

ا 
96

 انتحار

ت النيابة العامة أن املذكور 
ن تحقيقا

ني م
تب

ىل قرار 
ف بناء ع

ظ املل
ت منتحرا، وقد ُحف

ما

ت الرسمية.
ن الجها

م

يف بيته وحول رقبته حبل 
وجد مقتوال 

ق به.
شنو

م
20-M

ar-11
ني

ني- جن
عان

ق 
اختنا

بحبل
ذكر

19
ح ع

م 
97

شجار
رشطة أن خالفا ماليا وراء 

ت ال
ن تحقيقا

ني م
تب

ن املذكور.
مقتل املواط

يف محله 
ين 

ص أطلقه عليه الجا
قتل برصا

ب .
ص بالذه

الخا
20-M

ar-11
ن-

ت أمري
بي

س
نابل

ناري
ذكر

45
ح

س 
م 

98

إساءة استخدام 

ن 
سالح م

ال

ني
املواطن

سالح 
رشطة أن عبثا بال

ت ال
ن تحقيقا

ني م
تب

ب وراء مقتله.
سب

ن القتيل كان ال
ن قبل اب

م

ام كان 
ص ابنه الطفل، بين

قتل خطأ برصا

سالح.
ث بال

يعب
15-M

ar-11
عالر- 

طولكرم
ناري

ذكر
32

م م ع
99

شجار

رشطة والنيابة العامة 
ت ال

ن تحقيقا
ني م

تب

ت 
ت نتيجة تعرضها إلصابا

أن املذكورة قتل

يف هذه 
س، وقد حول املتهم 

يف الرأ
متعددة 

ضية ملحكمة بداية رام الله ملحاكمته.
الق

يف منزلها.
ت محرتقة ومتوفاة 

وجد
7-M

ar-11
س

بدو- القد
ق

االحرتا
ى

أنث
60

ش
ص 

ز 
100

امل وعدم 
اإله

اتباع وسائل 

سالمة العامة
ال

يف الحادثة.
رشطة والنيابة تحقيقا 

ت ال
فتح

ى 
ن إحد

ب م
يف برئ مياه بالقر

ت غرقا 
توفي

سجيل 
ت ووالدتها للت

ث ذهب
س، حي

املدار

ت بالبرئ 
يس الجديد ووقع

للعام الدرا

ت.
وتوفي

7-M
ar-11

دير البلح
الغرق

ى
أنث

5
خ

ب ع 
100

ضة
  غام

يف وفاة املذكور، 
ق 

ت النيابة العامة بالتحقي
قام

ىل املحكمة، 
ىل املتهم وإحالته إ

ض ع
وتم القب

ف 
ن الظرو

ف للهيئة ع
ش

غري أن النيابة مل تك

املحيطة مبقتل املذكور.

ن وعليه 
يف بيته ومكبل اليدي

وجد مقتوال 

ب.
ف وتعذي

آثار عن
6-M

ar-11
الخليل

ب 
التعذي

ف
والعن

ذكر
23

ش
م و 

101

ضة
  غام

يف وفاة املذكور، 
ق 

ت النيابة العامة بالتحقي
قام

ى 
ني لها حت

رشيح جثته، غري انه مل يتب
وتم ت

ك. 
ب ذل

ف مقتله وأسبا
اآلن ظرو

يف منطقة 
يف برئ مهجور 

وجد ميتا غرقا 

زراعية.
28-Feb-11

الخليل
غرق

ذكر
7

ف م م
102
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ف الحالة
صني

ت
ت الرسمية

اإلجراءا
ث القتل

ف حاد
ظرو

تاريخ الوفاة
العنوان

سالح
ال

س
الجن

العمر
االسم

الرقم

امل وعدم 
اإله

ت 
اتباع إجراءا

سالمة العامة
ال

ث 
يف الحادثة، حي

ت 
رشطة وحقق

ت ال
رض

ح

امل.
ني لها وفاته نتيجة إه

تب

ن منزل العائلة 
ب م

يف بركة مياه بالقر
ط 

سق

يف غرقا.
وتو

27-Feb-11
خزاعة –خان 

س
يون

الغرق
ذكر

3
ط

م ه 
103

شجار
ين وعمره 

ت الجا
رشطة واحتجز

ت ال
رض

ح

14 سنة

ق له أثناء 
صدي

ن قبل 
قتل جراء طعنه م

يف 
ث طعنه بآلة حادة 

ام حي
شجار بينه

رقبته.

24-Feb-11
قلنديا

آلة 

حادة
ذكر

14
ج م

ا 
104

ضة
  غام

ت النيابة العامة أن املذكور 
ن تحقيقا

ني م
تب

ىل 
ط ع

ضاغ
ط 

ت خنقا نتيجة وجود ربا
ما

ي قام 
ي الذ

رشع
ب ال

ى الطبي
ق، ونف

العن

ىل الجثة أية 
رشيح جثة املذكور أن يكون ع

بت

ت 
ف، غري أن تحقيقا

ىل العن
ت تدلل ع

شبها

ت جارية.
النيابة ما زال

يف مزرعة بالقرية  
وجد مقتوال اختناقا 

ىل رقبته.
ف ع

بواسطة حبل ملفو
24-Feb-11

كفر دان 

ني
جن

ق
اختنا

ذكر
24

س ن ع
105

ضة
  غام

ق 
ي ويتم التحق

رشع
ب ال

ت جثته للط
حول

ضية دون نتيجة.
بالق

يف بيته.
عرث عليه ميتا شنقا 

20-Feb-11
ت كاحل- 

بي

الخليل
ق

االختنا
ذكر

19
م ع ع

106

إساءة استخدام 

ن 
سالح م

ال

ني
املواطن

صة.
ق الرصا

رشطة الطفل مطل
ت ال

أوقف
س كان 

سد
ن م

صة م
ق رصا

قتل اثر انطال

ث به قريبه.
يعب

12-Feb-11
غزة

ناري
ذكر

12
م ر د

107

ضة
  غام

ضية.
ت بالق

رشطة وحقق
ت ال

رض
ح

ىل رقبته أثناء لهوه 
ف ع

يف خنقا بحبل ل
تو

ىل سطح منزله.
ع

11-Feb-11
جباليا

ق
اختنا

ذكر
7

م ز م
108

ب 
يف أعقا

ت 
وفيا

معالجة طبية

ن قبل وزارة 
شكلة م

ق امل
ت لجنة التحقي

أفاد

ىل انه »ال يوجد 
ت إ

ص
صحة أن اللجنة خل

ال

ق 
ن قبل الفري

ي م
امل طب

صري أو إه
ي تق

أ

يف كال 
ي تابع« الحالة أثناء وجوده 

ي الذ
الطب

ني.
شفي

ست
امل

ي.
ضوعه لعالج طب

يف املذكورة بعد خ
تو

9-Feb-11
رفح

ي
طب

ذكر
16

ف ا ع
109

ب 
يف أعقا

ت 
وفيا

معالجة طبية

ن قبل وزارة 
ق طبية م

ت لجنة تحقي
شكل

ب والوالدة 
سم القل

ق ق
صحة، وأغل

ال

ن ثم أعيد فتحه الحقا.
ى، وم

شف
ست

بامل

يف أحد 
رصية 

ت بعد والدتها القي
توفي

ت.
شفيا

ست
امل

8-Feb-11
س

نابل
ي

طب
ى

أنث
25

ح
ر ا 

110

المالحق
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ف الحالة
صني

ت
ت الرسمية

اإلجراءا
ث القتل

ف حاد
ظرو

تاريخ الوفاة
العنوان

سالح
ال

س
الجن

العمر
االسم

الرقم

ب 
يف أعقا

ت 
وفيا

معالجة طبية

ن قبل وزارة 
ق طبية م

ت لجنة تحقي
شكل

ب والوالدة 
سم القل

ق ق
صحة، وأغل

ال

ن ثم أعيد فتحه الحقا.
ى، وم

شف
ست

بامل

يف أحد 
رصية 

ت بعد والدتها القي
توفي

ت.
شفيا

ست
امل

6-Feb-11
س

نابل
ي

طب
ى

أنث
20

ح
ه 

111

ب 
يف أعقا

ت 
وفيا

معالجة طبية

ىل 
يف هذه الحالة إ

ق 
ت لجنة التحقي

ص
خل

صابتها بجلطة 
ب الوفاة الراجح هو إ

أن سب

ن معرفة 
ن اللجنة م

رؤية حادة، دون أن تتمك

رشيح 
ب عدم ت

سب
ي للوفاة ب

ب الحقيق
سب

ال

جثة املكورة.

يف 
ي 

ضوعها لعالج طب
ت املذكورة بعد خ

توفي

ت.
شفيا

ست
أحد امل

28-Jan-11
غزة

ي
طب

ى
أنث

24
ش

ف ا 
112

سام 
ت اج

انفجارا

شبوهة
م

يف الحادثة.
رشطة تحقيقا 

ت ال
فتح

شبوه أثناء 
سم م

شظايا ج
صابته ب

يف اثر إ
تو

يف منطقة حدودية
رعيه لألغنام 

27-Jan-11
رفح

سم 
ج

شبوه
م

ذكر
16

ب م ع
113

سام 
ت أج

انفجارا

شبوهة
م

يف الحادثة.
رشطة تحقيقا 

ت ال
فتح

ت 
شظايا قنبلة انفجر

صابتها ب
ت جراء إ

توفي

ث شقيقها بها
جراء عب

23-Jan-11
غزة

قنبلة 

يدوية
ى

أنث
16

ص
ي ا 

114

يل
شجار/ عائ

ني لها 
يف الحادثة، وتب

رشطة تحقيقا 
ت ال

فتح

ت 
ى املو

ب املربح حت
رض

ض املذكور لل
تعر

رسقة.
ت متعلقة بال

لغايا

ن 
ن قبل عمه وآخري

ب املربح م
رض

ض لل
تعر

ت 
ن تحقيقا

يل، وظهر م
أثناء شجار عائ

ىل أن 
ب إ

رض
ض لل

رشطة  أن املذكور تعر
ال

يف.
تو

21-Jan-11
يطا- الخليل

ب 
مربحرض

ذكر
19

ك ع
م 

115

ت سجون
وفيا

ن 
ين م

صادر طبية بأن املذكور كان يعا
ت م

أفاد

ب.
يف القل

ض 
مر

ى، 
شف

ست
ىل امل

ن إ
سج

ن ال
يف أثناء نقله م

تو

ب، وهو 
يف القل

ض 
ن مر

ين م
ث كان يعا

حي

ن سبعة شهور.
ف منذ أكرث م

موقو

11-Jan-11
غزة

ض 
مري

ب
قل

ذكر
23

ح 
ا ع 

116
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ملحق رقم )2(

امليزانية 

قامئة املركز املايل كام يف  31 كانون األول  2011
2010 2011

دوالر أمرييك دوالر أمرييك

املوجودات

موجودات غري متداولة

781,478 746,780 آالت، ممتلكات ومعدات

781,478 746,780

موجودات متداولة

52,225 99,867 ذمم مدينة 

173,773 4,314,134 مستحق من جهات مانحة

803,275 1,578,478 النقد والنقد املعادل

1,029,273 5,992,479

1,810,751 6,739,259 مجموع املوجودات

صايف املوجودات واملطلوبات

صايف املوجودات

619,046 654,334 صايف املوجودات غري املقيدة

619,046 654,334 مجموع صايف املوجودات

مطلوبات غري متداولة

833,332 1,059,167 مخصصات املوظفني 

208,768 186,324 إيرادات مؤجلة

1,042,100 1,245,491

مطلوبات متداولة

121,460 4,730,500 منح مقيدة مؤقتاً

28,145 108,934 ذمم دائنة 

149,605 4,839,434 مجموع املطلوبات املتداولة

1,191,705 6,084,925 مجموع املطلوبات

1,810,751 6,739,259 مجموع صايف املوجودات واملطلوبات

المالحق
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قامئة النشاطات والتغري يف صايف املوجودات
للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2011

20112010

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

1,767,7041,960,359إيرادات متحققة من املنح املقيدة مؤقتاً

99,993-منح وتربعات غري مقيدة 

53,17360,790إيرادات مؤجلة متحققة 

9,511-أرباح من بيع أصول ثابتة

)146,407(30,273)خسائر( أرباح تحويل عمالت أجنبية

17,2691,495إيرادات أخرى

1,868,4191,985,741مجموع اإليرادات 

املصاريف

1,767,7041,960,359مصاريف تشغيلية 

65,42773,044استهالكات 

1,833,1312,033,403مجموع املصاريف

)47,662(35,288النقص يف صايف املوجودات 

619,046666,708صايف املوجودات يف بداية السنة 

654,334619,046صايف املوجودات يف نهاية السنة
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قامئة التدفقات النقدية
للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2011

20112010

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

)47,662(35,288النقص يف صايف املوجودات

تعديالت: 

65,42773,044استهالكات

243,835248,170مخصصات املوظفني

)60,790()53,173(إيرادات مؤجلة متحققة

)9,511(-أرباح من بيع أصول ثابتة

291,377203,251

التغري يف رأس املال العامل

2,024,590)4,140,361(مستحق من جهات مانحة

)20,485()47,642(موجودات أخرى

)1,995,732(4,609,040منح مقيدة مؤقتاً

)60,636(80,789ذمم دائنة 

)39,005()18,000(مخصصات املوظفني املدفوعة 

)111,983(775,203صايف النقد )املستخدم يف( املتدفق من أنشطة التشغيل

أنشطة استثامرية

العائدات املتأتية من بيع أصول ثابتة

صايف النقد )املستخدم يف( املتدفق من أنشطة االستثامر
-

-

9,511

9,511

775,203121,494)النقص( الزيادة يف النقد والنقد املعادل

803,275681,781النقد والنقد املعادل يف بداية السنة

1,578,478803,275النقد والنقد املعادل يف نهاية السنة 

المالحق
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طاقم الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«

 املديرة التنفيذية
 رندا سنيورة

دائرة مراقبة السياسات والترشيعات الوطنية
غاندي الربعي

إسالم التميمي/إميان دولة/برهان اشتيه/حازم هنية/خديجة حسني/عائشة أحمد/معن ادعيس/

نورة براهمة/يارس عالونة

الدائرة اإلدارية واملالية
نرسين دعباس

أحمد جميل/ إلهام قرعان/ جاد اشتيه /رجاء بدارين/ سناء أبو طاعة/سهى جرب/ عيىس سامل

 مرام زيد

العالقات العامة واإلعالم
مجيد صوالحة

بهجت الحلو / خلود العجارمة
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برنامج الضفة الغربية
موىس أبو دهيم 

سامي جبارين / سهيل بطانجة / ليىل مرعي

مكتب الشاملمكتب الجنوبمكتب الوسط

عالء نزالفريد األطرشوليد الشيخ

رنا وهبةرمال حريباتأماين سيف

سمري أبو شمسرنا الجعربيإميان دعدوش

محمد كمنجيعالء غنايمفدوى الوعري

ناديا ابو ديابيوسف الوراسنةيارس صالح

برنامج قطاع غزة
جميل رسحان

رأفت صالحة/ صبحية جمعة / صالح عبد العاطي 

مكتب جنوب القطاعمكتب غزة والشامل

أحمد الغولمحمد رسوربهجت الحلو

حسن حالسةمصطفى إبراهيمحازم هنية

رهام عليانهبة عيلزاهر أبو الندى

محمود الحشاش

المالحق
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