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في الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان كل في موقعه، 
بإشراف المديرة التنفيذية وإعداد وصياغة دائرة الرقابة 

على السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة.
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تقديم:

الإن�سان  امل�ستقلة حول و�سع حقوق  للهيئة  التا�سع ع�سر )2013(  ال�سنوي  التقرير  هذا هو 
م�ستقلة،  وطنية  كهيئة  ونظام  مبثابرة  عملها  الهيئة  وا�سلت  حيث  املحتلة،  فل�سطني  دولة  يف 
ويف اإطار م�سوؤولياتها، يف اأداء ر�سالتها حلماية حقوق الإن�سان وتعزيزها يف فل�سطني ا�ستنادًا 

للقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان. 

الفل�سطيني،  النق�سام  وتبعات  الإ�سرائيلي  احلربي  الحتالل  �سيا�سات  من  الرغم  وعلى 
والتبدلت املت�سارعة يف املناخ ال�سيا�سي للدول العربية املجاورة، فاإن الهيئة توؤكد من جديد اأن 
الطريق ال�سليم والأكيد يف التو�سل اإىل حقوقنا الفردية والوطنية هو اللتزام مببادئ القانون، 
الوحدة  لتحقيق  يلزم  ما  كل  وعمل  له،  الكرمي  العي�س  �سبل  وتوفري  املواطن  حقوق  واحرتام 

الوطنية الفل�سطينية. 

ولتحقيق تلك الأهداف الإ�سرتاتيجية بطريقة اأكرث فاعلية اأمام كل التحديات واملعيقات التي 
اآثارًا مدمرة على منظومة حقوق الإن�سان يف  تفر�سها البيئة ال�سيا�سية املعقدة، والتي ترتك 
فل�سطني، فقد و�سعت الهيئة يف عام 2013 خطة عمل اإ�سرتاتيجية لالأعوام الثالثة املقبلة، 
ترتكز ب�سكل اأ�سا�سي على النهج املبني على احلقوق لتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان يف املجتمع 
وتعزيز  الإن�سان،  حلقوق  الدولية  املعايري  مع  ين�سجم  مبا  العدالة  نظم  وتعزيز  الفل�سطيني، 
الآليات الدولية للدفاع عنها وتطوير الأداء املوؤ�س�سي للهيئة مبا يواكب العمل على حتقيق تلك 
اأ�سحاب  الواجب جتاه  لأ�سحاب  القانونية  اللتزامات  على  ذاته  الوقت  وتوؤكد يف  الأهداف، 
تطوير  خالل  من  احلقوق  تلك  لدعم  القانونية  والتزاماتها  احلكومة  وم�سوؤوليات  احلقوق، 

ال�سيا�سات والربامج والآليات والإجراءات واملوارد الالزمة لتحقيق تلك الغاية. 

لقد ات�سف عام 2013 بالثبات يف التغّول يف انتهاكات حقوق الإن�سان الفل�سطيني من قبل 
لل�سعب  واحلياتية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الوطنية  املجالت  �ستى  يف  الإ�سرائيلي  الحتالل 
اإن�سان” يف قامو�س  “حقوق  اإنه ل يوجد للفل�سطينيني  الفل�سطيني، لدرجة ميكن القول فيها 

الحتالل الإ�سرائيلي.

بنتائج مريرة على  اأتى  قد  اإنهائه  �سبل  وتعطل   2007 النق�سام منذ عام  ا�ستمرار  اأن  كما 
مكونات املجتمع الفل�سطيني ونظامه العام �سيا�سيًا واجتماعيًا وثقافيًا واأمنيًا، لدرجة بات معها 
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والقانوين  اإطارها احلقوقي  واإخراجها عن  العامة  الت�سلط على منظومة احلقوق واحلريات 
والق�ساء  ال�سيا�سة  م�ستويات  خمتلف  على  متالحقة  اأزمات  ولد  الذي  الأمر  الغالبة،  ال�سمة 

والت�سريع والثقافة والأمن، مبا مي�ّس جممل منظومة حقوق املواطن الفل�سطيني يف ال�سميم.

وباقرتان التبدل يف املناخ ال�سيا�سي يف م�سر يف العام املا�سي، والتباين غري احلكيم يف املوقف 
اإجراءات القمع واحل�سار التي ميار�سها الحتالل  اإزاء ما يحدث يف م�سر، مع  الفل�سطيني 
وتبعات النق�سام، اأ�سحى قطاع غزة موطنًا لـ”املعذبني يف الأر�س” من الب�سر بكل ما يعنيه 

هذا التعبري من معاناة وغياب للحقوق ومقومات احلياة الكرمية. 

مل ي�سهد و�سع حقوق الإن�سان يف عام 2013 تطورات اإيجابية تذكر، فمع ا�ستمرار الحتالل 
واإجراءاته، والنق�سام وتبعاته وتفاقم اأزماته، ومع ا�ستمرار اأمناط النتهاكات حلقوق الإن�سان 
واأنواعها ت�سعب الإ�سارة اإىل اأي تطور اإيجابي ذي اأهمية، فقد ر�سد التقرير ووثق جميع اأمناط 
القانون  لأحكام  وفقًا  واملعاجلة  املتابعة  ب�ساأن  والتو�سيات  ال�ستنتاجات  وقدم  النتهاكات، 
النتهاكات  اأمناط  بع�س  اأن  من  الرغم  وعلى  الإن�سان،  حلقوق  الدولية  واملعايري  الأ�سا�سي 
�سهدت هبوطًا مثل النتهاكات املتعلقة باحلق يف احلياة والنتهاكات اأثناء التوقيف، واحلق يف 
التجمع ال�سلمي وحرية الفكر والعقيدة والنتماء ال�سيا�سي، فقد �سهدت اأمناط رئي�سية اأخرى 
ت�ساعدًا ملحوظًا لالنتهاكات املتعلقة باحلق يف التقا�سي واحلق يف اإجراءات قانونية عادلة، 
املحاكمة  و�سمانات  الق�ساء،  اأحكام  احرتام  وعدم  وال�سيا�سي  التع�سفي  العتقال  ي�سمل  مبا 
الرئا�سي  الإعالن  رغم  اجل�سدية  ال�سالمة  يف  باحلق  املا�ّسة  النتهاكات  وكذلك  العادلة، 

بالتاأكيد على حترمي وجترمي التعذيب.

ووزارة  الأمنية  الأجهزة  مع  الهيئة  تابعتها  التي  والنتهاكات  الق�سايا  ن�سبة  اأظهرت  لقد 
هذه  �سد  الواردة  ال�سكاوى  حلجم  كبريًا  موؤ�سرًا  )املحافظني(  الإداريني  واحلكام  الداخلية 
الأجهزة، �سواء فيما يتعلق بالحتجاز التع�سفي واتباع اإجراءات خمالفة للقانون وعدم احرتام 
اأحكام الق�ساء، اأم بتطبيق مبداأ امل�ساءلة واملحا�سبة ملن يثبت ارتكابهم انتهاكات ج�سيمة مثل 

التعذيب. 

وقد كان لفتًا خالل العام املا�سي يف هذا ال�سياق عدم وجود بيانات م�سرتكة لالأجهزة الأمنية 
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ا�ستخدام  يف  والتع�سف  اأنف�سهم،  لالأ�سخا�س  والحتجاز  العتقال  عملية  يف  الزدواجية  ملنع 
نوعا  الإجراء  هذا  معها  غدا  لدرجة  �سيا�سية،  خلفيات  على  ملواطنني  املتكررة  ال�ستدعاءات 
من العقاب غري املعلن، وقد كان لفتا اأي�سا ال�ستخدام التع�سفي يف احتجاز الأ�سخا�س اإداريًا 
على ذمة احلاكم الإداري )املحافظ( اعتمادا على قانون منع اجلرائم الأردين ل�سنة 1954، 
مع اأن هذا القانون خمالف لل�سمانات واحلقوق التي اأكد عليها القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني 
ثابتة  2003، هذا بالإ�سافة اإىل عدم و�سوح )اأو حتى غياب( منهجية قانونية  املعدل لعام 
د�ستورية  وطنية  كهيئة  الهيئة  مع  التعامل  كيفية  بخ�سو�س  الأمنية  الأجهزة  لدى  وموحدة 
القوانني  خمتلف  يف  الإن�سان  حقوق  �سيانة  متطلبات  توافر  و�سمان  متابعة  م�سوؤولياتها  من 
والت�سريعات الفل�سطينية، ويف عمل خمتلف الدوائر والأجهزة املدنية والأمنية يف دولة فل�سطني. 

منظور  من  واملحا�سبة  امل�ساءلة  مبداأ  تطبيق  عدم  هو  ال�ساأن  بهذا  الهيئة  قلق  يثري  ما  واأكرث 
العامة  النيابة  اأخذ  وعدم  بها،  الهيئة  واإعالم  التحقيق  نتائج  اإعالن  وعدم  وقانوين  حقوقي 
اأ�سكال  من  �سكل  لأي  املحتجزين  تعر�س  اإىل  ت�سري  قد  التي  احلالت  يف  التحقيق  يف  دورها 
الأجهزة  على  املدنية  الرقابة  بتعزيز  املطالبة  على  جمددا  نوؤكد  يجعلنا  ما  وهذا  التعذيب، 
الأمنية وت�سكيل جلان حتقيق م�ستقلة باإ�سراك قا�ٍس مدين للتحقيق يف النتهاكات اجل�سيمة 

التي قد تقع من قبلها.

الق�ساء  ا�ستقالل  واحرتام  الق�سائية  ال�سلطة  �سوؤون  يف  التدخل  عدم  على  الهيئة  وت�سدد 
الفل�سطيني، من خالل تاأمني الكفاءات املطلوبة ل�سغل كافة املنا�سب الق�سائية، وو�سع خطة 
لإعادة هيكلة هذا اجلهاز ت�سع حدًا لإ�سكاليات العالقة بني اأطراف العدالة املختلفة يف ظل 

الختالط يف فهم طبيعة العالقة املفرت�سة بني موؤ�س�سات العدالة وحدودها.

و�سمانات  التقا�سي  يف  املواطن  حق  م�ّست  التي  الإ�سكاليات  من  العديد  الهيئة  ر�سدت  لقد 
املحاكمة العادلة، والتي �سكلت بنتائجها الرتاكمية م�سا�سًا وا�سحًا بهيبة الق�ساء وزعزعة ثقة 
املواطن به، ولعل من اأهمها التاأخري واملماطلة يف تنفيذ قرارات املحاكم، وم�سكلة انتداب الق�ساة 
من خالل موا�سلة ق�ساة النظر يف ق�سايا بعد انتهاء املدة القانونية لنتدابهم، وبعد اإ�سدارهم 
اأحكامًا نهائية يف الق�سايا اجلزائية واحلقوقية رغم انتهاء الفرتة الزمنية لنتدابهم، وي�سري 
لعدد  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  ملحوظ  ارتفاع  اإىل   2013 لعام  ع�سر  التا�سع  التقرير 

ال�سكاوى املتعلقة بغياب �سمانات املحاكمة العادلة وعدم احرتام اأحكام الق�ساء.

اأي�سًا يف جممل ا�ستعرا�سنا للتقرير ال�سنوي التا�سع ع�سر ذاك الرتفاع  ومن الالفت للنظر 
غري امل�سبوق يف الوفيات نتيجة عدم اتباع اإجراءات ال�سالمة العامة، وبخا�سة حالت الوفاة 
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يف اأماكن العمل، الأمر الذي ي�سري بو�سوح اإىل �سعف الرقابة التي تفر�سها وزارة العمل على 
من�ساآت العمل ومراعاة اأرباب العمل ملتطلبات ال�سالمة املهنية، ما ي�ستدعي �سرورة قيام وزارة 
والعمال،  العمل  اأ�سحاب  مع  بال�سراكة  املهنية  وال�سالمة  لل�سحة  وطني  نظام  بو�سع  العمل 
ومراجعة قانون العمل واإجراء التعديالت الالزمة عليه لت�سديد العقوبات واملوؤيدات اجلزائية 

لدى خمالفة �سروط ال�سحة وال�سالمة املهنية.

وتنظر الهيئة بقلق بالغ اإىل ارتفاع عدد وفيات الن�ساء لأ�سباب غام�سة ولأ�سباب تتعلق بخالفات 
عائلية اأو على خلفية ما ي�سمى “�سرف العائلة”، مع اأنني اأتردد كثريًا يف ا�ستعمال هذه الكلمة، 
باإدانة  يوحي  امل�سطلح  اأن  كما  احلياة،  الأ�سيل يف  احلق  انتهاك  “�سرف” يف  يوجد  ل  لأنه 
مفرت�سة وم�سبقة لل�سحية، وقد لحظت الهيئة يف حالت وفيات الن�ساء )لأ�سباب غام�سة( 
�سعفًا يف قيام اجلهات املخت�سة بالتحقيقات الالزمة للك�سف عن وجود �سبهة جنائية للقتل 

والك�سف عن الفاعلني.

لعام  ال�سخ�سية رقم )16(  الأحوال  اإىل �سرورة تعديل قانون  ال�ساأن  الهيئة يف هذا  وتدعو 
لعام   )303( بالأمر  ال�سادر  العائلة  حقوق  وقانون  الغربية،  ال�سفة  يف  النافذ   1976
النافذ يف قطاع غزة، واإىل �سرورة ا�ستكمال تعديل قانون العقوبات رقم )16( لعام   1954

واإقراره.  1960

واأخريا، ل بد من الإ�سارة اإىل اأنه على الرغم من مرور اأكرث من عام على ح�سول فل�سطني على 
مكانة دولة ب�سفة مراقب يف الأمم املتحدة، اإل اأن دولة فل�سطني مل تقم بعد بالن�سمام اإىل، 
وامل�سادقة على، اأيٍّ من التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان، كما مل تن�سم اإىل اأيٍّ من وكالت 
الأمم املتحدة املتخ�س�سة كما �سبق واأو�ست الهيئة يف تقريرها ال�سابق، مع اأن ذلك الن�سمام 
الدفاع  اآليات  وتعزيز  املتحدة  الأمم  يف  فل�سطني  مكانة  رفع  �ساأنه  من  قانوين  ا�ستحقاق  هو 

واحلماية حلقوق مواطنيها. 

الطاقم  جميع  من  والتقدير  بال�سكر  املفو�سني،  جمل�س  وبا�سم  با�سمي  اأتقدم،  اخلتام  ويف 
التنفيذي يف الهيئة امل�ستقلة وجميع العاملني على خمتلف مواقعهم الوظيفية يف غزة وال�سفة 
الغربية، واأخ�س بالذكر املديرة التنفيذية والقائمني على اإعداد التقرير يف دائرة الرقابة على 
ال�سيا�سات والت�سريعات الوطنية، وذلك جلهودهم الكبرية وعملهم الدوؤوب لالرتقاء بالتقرير 
ال�سنوي اإىل م�ستويات متقدمة تعك�س مدى حر�سهم والتزامهم الأخالقي والإن�ساين والوطني 

يف خدمة حقوق الإن�سان يف فل�سطني.
املفو�ض العام

د. اأحمد حرب
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المقدمة:

تقوم الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان باعتبارها الهيئة الوطنية الفل�سطينية حلقوق الإن�سان، 
الوطنية  الهيئات  لعمل  املنظمة  الدولية  واملعايري  الوطنية،  القانونية  املرجعيات  اإطار  ويف 
اإىل  التي تهدف  حلقوق الإن�سان )مبادئ باري�س( مبجموعة وا�سعة من الأن�سطة والفعاليات 

حتقيق غايتها الرئي�سية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان. 

الإن�سان،  اأو�ساع حقوق  الوطن-  كافة حمافظات  تواجدها يف  بانتظام- عرب  الهيئة  وتر�سد 
مبتابعة  وتقوم  الفل�سطيني،  القرار  �سناع  من  الواجب  اأ�سحاب  اإىل  ب�ساأنها  التقارير  وترفع 
مدى تنفيذ دولة فل�سطني وتعزيزها للتزاماتها القانونية وتعهداتها مبوجب القانون الأ�سا�سي 
املنتهكة  املواطنني  من  ال�سكاوى  تتلقى  كما  الإن�سان،  حلقوق  الدولية  واملعايري  الفل�سطيني، 
الإن�سان،  انتهاكات حقوق  بتق�سي احلقائق يف  وتقوم  املعنية،  وتتابعها مع اجلهات  حقوقهم 
وترفع تو�سياتها ب�ساأنها، وتقدم الن�سح وامل�سورة للموؤ�س�سات الر�سمية الفل�سطينية من خالل 
ر�سدها للت�سريعات وال�سيا�سات الوطنية الفل�سطينية ل�سمان مواءمتها واملعايري الدولية حلقوق 

الإن�سان، وتقوم بتدريب املكلفني باإنفاذ القانون وبناء قدراتهم يف جمال حقوق الإن�سان. 

واحلريات  احلقوق  حول  للجمهور  والتثقيف  واملعرفة  القانونية  امل�ساعدة  اأي�سا  الهيئة  وتوفر 
العامة، وتلعب دورًا حموريًا وفاعاًل من خالل عملها يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ومتتع 

املواطن الفل�سطيني بحقوقه وحرياته الأ�سا�سية.

التقرير  اأيديكم  بني  ن�سع  اأن  الإن�سان،  حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة  يف  ي�سعدنا  الإطار،  هذا  ويف 
ال�سنوي التا�سع ع�سر حول و�سع حقوق الإن�سان يف فل�سطني، الذي نعتربه ح�سيلة عمل الهيئة 
الإن�سان  لق�سايا حقوق  واملتابعة احلثيثة  والتوثيق،  الر�سد  2013، يف  وجهدها خالل عام 
الفل�سطيني وحرياته، وتدخالت الهيئة املنتظمة مع اأ�سحاب الواجب من املوؤ�س�سات الر�سمية 
الفل�سطينية، املدنية منها والأمنية يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، بغر�س تعزيز حقوق 
من   )31( املادة  وفق  الهيئة  مهام  من  اأ�سيلة  مهمة  وهي  وحمايتها،  فل�سطني  يف  الإن�سان 
القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني التي تن�س �سراحة على �سرورة رفع التقارير حول اأو�ساع حقوق 

الإن�سان لكل من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، واملجل�س الت�سريعي الفل�سطيني. 

اإن حالة حقوق الإن�سان يف فل�سطني مل ت�سجل التح�سن املاأمول يف عام 2013، حيث ا�ستمرت 
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الهيئة بت�سجيل الأمناط نف�سها من النتهاكات يف العديد من جمالت حقوق الإن�سان، وارتفعت 
و�سالمة  ال�سخ�سية  احلرية  يف  احلق  وادعاءات  املعاملة،  و�سوء  بالتعذيب  الدعاءات  اأعداد 
قرارات  للع�سرات من  الهيئة  ر�سد  اإىل  اإ�سافة  والتفتي�س،  القب�س  القانونية عند  الإجراءات 
التوقيف ال�سادرة من املحافظني »احلكام الإداريني« دون تهمة اأو عر�س على جهة ق�سائية 

خمت�سة خا�سة يف الربع الأخري من عام 2013. 

والت�سريعات  ال�سرورية،  والتدابري  الإجراءات  تطوير  تقدٌم ملحوٌظ يف جمال  كما مل يحدث 
القانون  باإنفاذ  املكلفون  بها  يقوم  التي  احلالت  يف  اجلنائية  واملحا�سبة  بامل�ساءلة  املتعلقة 
بارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق الإن�سان، بل ظلت تلك امل�ساءلة واملحا�سبة يف اإطار اتخاذ 
املفو�س  بالتعاون مع مكتب  واقت�سرت اجلهود-  والتاأديبية فح�سب،  الن�سباطية  الإجراءات 
ال�سامي حلقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة- على تطوير مدونات ال�سلوك اخلا�سة بكل من 
الرقابة  تطوير  يف  ملحوظ  تقدم  اإحراز  يتم  ومل  العامة.  واملخابرات  الوقائي  الأمن  جهازي 
»العتبارات  �سيطرة  عودة  العام  نهاية  مع  الهيئة  ولحظت  الأمنية،  الأجهزة  على  املدنية 
الأمور  زمام  لأخذ  الأمنية  الأجهزة  وعودة  العامة،  واحلريات  احلقوق  ح�ساب  على  الأمنية« 
على ح�ساب امل�ستوى ال�سيا�سي بذريعة اخلوف من العودة اإىل حالة »النفالت الأمني« خا�سة 
ُتراَع فيها �سالمة  يف ال�سفة الغربية، ونفذت العديد من احلمالت الأمنية امل�سرتكة التي مل 

الإجراءات القانونية، وال�ستخدام املنا�سب للقوة. 

وياأتي اإ�سدار الهيئة تقريرها ال�سنوي عن و�سع حقوق الإن�سان يف الأرا�سي الفل�سطينية خالل 
املتغريات  اأبرز  بر�سد  العمل،  يف  عليها  اعتادت  التي  منهجيتها  من  انطالقًا   ،2013 عام 
والأحداث والظواهر، التي اأعاقت وتعيق تعزيز منظومة حقوق الإن�سان واحلريات العامة يف 
الأرا�سي الفل�سطينية، خا�سة تلك الناجمة عن حالة النق�سام الداخلي احلاد، وانعكا�سه على 
العدوانية  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سيا�سة  ا�ستمرار  وكذلك  واملجتمع،  ال�سلطة  موؤ�س�سات  كافة 
عليه، ف�ساًل عن اإبدائها للتو�سيات املطالبة باإجراء خطوات اإ�سالحية، مبعايري م�ستوحاة من 

مفاهيم حقوق الإن�سان والن�سو�س الت�سريعية.

وبالن�سبة للمنهجية املتبعة يف هذا التقرير، مت تق�سيمه اإىل ثالثة اأبواب، ير�سد الباب الأول من 
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التقرير اأبرز املتغريات ال�سيا�سية الدالة على حالة حقوق الإن�سان يف الأرا�سي الفل�سطينية، 
وما واكبها من ا�ستمرار لالنق�سام وتعطل للمجل�س الت�سريعي، اإ�سافًة لر�سد اأبرز التطورات 
ال�سيا�سية والقت�سادية والقانونية التي اأثرت على منظومة احلقوق واحلريات العامة خالل 
عام 2013، وما نتج عنها. ويف الف�سل الثاين من الباب الأول تعر�ست الهيئة بالتحليل لأثر 
النتهاكات الإ�سرائيلية على اأداء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، وقدرتها يف توفري متطلبات 

اإعمال احلقوق املختلفة. 

ويلحظ التقرير يف بابه الثاين »احلقوق واحلريات«، تفاقم معدلت انتهاك احلقوق الأ�سا�سية 
على نحو خطري، نتيجة ل�ستمرار حالة النق�سام ال�سيا�سي، ويحلل التقرير انتهاك احلق يف 
والأمان  اجل�سدية  ال�سالمة  يف  احلق  انتهاك  ا�ستمرار  وَيلحظ  وفيات،  من  نتج  وما  احلياة 
واحلريات  الراأي،  حرية  اإىل  اأي�سًا  الثاين  الباب  ويتطرق  ملحوظة.  مبعدلت  ال�سخ�سي، 
ال�سحافية، وكذلك �سجل التقرير العديد من احلالت التي ُمنع فيها املواطنون من ممار�سة 
احلركة  حرية  على  والت�سييق  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سلمي  التجمع  يف  حقهم 
والجتماعية من خالل  القت�سادية  احلقوق  كذلك  ويناق�س  غزة.  قطاع  والتنقل خا�سة يف 
ف�سله  يف  الباب  هذا  ويتطرق  ال�سحة،  يف  واحلق  العمل،  يف  احلق  على  الأ�سواء  ت�سليط 
التنمية  خطة  تبني  يف  املبذولة  اجلهود  على  الأ�سواء  وي�سلط  التنمية،  يف  احلق  اإىل  الأخري 
الفل�سطينية لالأعوام الثالثة املقبلة )2014-2016( واجلهود املبذولة يف اإدراج املبادئ 
التنمية بق�سايا  التنمية، وارتباط احلق يف  الفل�سطينية يف خطة  الوطنية  التوجيهية للخطة 
النوع الجتماعي و�سرورة اإدراج حقوق الن�ساء وق�سايا النوع الجتماعي باخلطط والربامج 
�سروريًا  مطلبًا  التنموية  العملية  يف  للن�ساء  الفاعلة  امل�ساركة  باعتبار  املعتمدة،  وال�سيا�سات 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة.  

ويحلل التقرير يف الباب الثالث منه و�سعية الفئات الأوىل بالرعاية، بالرتكيز على الأطفال 
الفئتني  بهاتني  املتعلقة  والتطورات  امل�ستجدات  الإعاقة، من خالل عر�س  ذوي  والأ�سخا�س 
وال�سيا�سات والت�سريعات ذات العالقة يف تعزيز حقوقهما وحمايتها. كما ي�ستعر�س الف�سل 
اخلا�س بحقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة باقت�ساب نتائج الدرا�سة امليدانية اخلا�سة بحقوق 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وحقهم يف العمل الالئق، ويعر�س التو�سيات التي خل�ست اإليها هذه 
الدرا�سة تعزيزًا جلهود الهيئة امل�ستقبلية، بالتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين املختلفة، يف 

ال�سعي نحو اإعمالها. 

املجتمع  يزال  ل  الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف  الإن�سان  حقوق  مل�سرية  العوائق  هذه  كل  ورغم 
الدولة  وبناء  الإ�سالح  لنجاح م�سرية  الدائم  الفل�سطيني متميزًا بحيويته، من خالل تطلعه 

الدميقراطية القائمة على معايري امل�ساواة و�سيادة القانون. 
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يف نهاية مقدمتي هذه، اأتوجه بال�سكر اجلزيل اإىل كافة العاملني والعامالت يف الهيئة امل�ستقلة 
على اجلهود املبذولة خالل العام يف متابعة ق�سايا حقوق الإن�سان والعمل بروح الفريق لتعزيز 
حقوق الإن�سان وحمايتها من منطلق النتماء العايل، والإميان الرا�سخ بق�سايا حقوق الإن�سان، 
واأخ�س  ع�سر.   التا�سع  ال�سنوي  التقرير  اإجناز  يف  الوظيفي  موقعه  من  كل  وم�ساهماتهم 
بال�سكر اجلزيل فريق العمل الأ�سا�سي على التقرير ال�سنوي التا�سع ع�سر، الباحثات والباحثني 
اإ�سالم  اأحمد،  عاي�سة  هنية،  حازم  عالونة،  يا�سر  ح�سني،  خديجة  دعي�س،  معن  القانوننّي 
التميمي، وغاندي ربعي مدير دائرة الرقابة على الت�سريعات وال�سيا�سات الوطنية على قيادته 

لفريقه وتوليه امل�سوؤولية الرئي�سية يف اإعداد و�سياغة هذا التقرير.

املديرة التنفيذية
رندا �سنيورة
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الباب األول

التطورات السياسية واالقتصادية والقانونية الدالة 
على وضع حقوق اإلنسان في دولة فلسطين 

خالل عام 2013
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الفصل األول
التطورات السياسية واالقتصادية 

والقانونية خالل عام 2013
اأمام ا�ستمرار الحتالل الإ�سرائيلي  2013 بقدر من اجلمود  ات�سف م�سار حقوق الإن�سان خالل عام 
تتطور  مل  حيث  املفاو�سات،  م�سار  وبطء  ال�سيا�سي،  النق�سام  حالة  وا�ستمرار  الفل�سطينية  لالأرا�سي 
الأطر القانونية والت�سريعية ب�سبب ا�ستمرار تعطل عمل املجل�س الت�سريعي لإزالة العقبات التي حتول دون 
تعزيز حقوق الإن�سان وحرياته العامة، اأو ت�سهم يف دعم منظومة احلقوق التي اأر�ساها القانون الأ�سا�سي 

الفل�سطيني املعدل لعام 2003، يف بابه الثاين1.

�سيا�سيا  العام  ونظامه  الفل�سطيني  املجتمع  مكونات  على  مريرة  نتائج  وا�ستمراره  اأحدث النق�سام  فقد 
واجتماعيا وثقافيا، وتعدتها للم�ستويات الأمنية، لت�سل اإىل درجة التجروؤ على منظومة احلقوق واحلريات 
العامة، تارة بالنتهاك، وتارة باملنع والإق�ساء مل�سمونها. يف الوقت الذي يجمع فيه اجلميع على �سرورة 
اإنهائه حتى واإن اختلفت اأولويات هذا النهاء، خ�سو�سًا بعد ما اأنتجه هذا النق�سام من اأزمات متعددة 

ومتفاقمة على كافة امل�ستويات ال�سيا�سية والت�سريعية والجتماعية والثقافية.

الإن�سان  بحقوق  للنهو�س  بتحقيقها  التنفيذية  ال�سلطات  تعهدت  التي  والربامج  اخلطط  من  وبالرغم 
وحرياته، فقد ج�سدت بع�س املمار�سات انتهاكات لطائفة من احلقوق الأ�سا�سية كما ر�سدتها الهيئة من 
خالل الدرا�سات واملعطيات ور�سد التغري يف عدد من املوؤ�سرات الأ�سا�سية الدولية يف هذا املجال، اإ�سافة 

اإىل حتليل ال�سكاوى التي تلقتها.

يف الوقت الذي مل تقم به دولة فل�سطني بالن�سمام لأي من التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان بعد قبول 
الن�سمام  عملية  وربط  املتحدة،  الأمم  يف  مراقب  دولة  اإىل  مرتبتها  ورفع  املتحدة  الأمم  يف  ع�سويتها 
لالتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان بامل�سار ال�سيا�سي، مغلبة بذلك اللتزامات الدولية القانونية املرتتبة 

على دولة فل�سطني بعد ان�سمامها لالأمم املتحدة.

الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  ر�سد  يف  م�سوؤوليتها  اإطار  ويف  هنا،  الهيئة  وتنوه 

اأن نظام احلكم يف فل�سطني نظام دميقراطي، يجب اأن يقوم على اأ�سا�س احرتام احلريات   2003 لعام  املعدل  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  املادة )5( من  1    جاء يف 
العامة واحلرية ال�سخ�سية وحقوق الإن�سان عامة، وبالنظر اإىل الباب الثاين من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل الذي مت تكري�سه لهذه احلقوق معرتفا بها ومتعهدا 
بالن�سمام دون اإبطاء اإىل الإعالنات واملواثيق الدولية والإقليمية التي حتمي حقوق الإن�سان، حيث ن�س �سراحة على احرتام حرية الراأي واملعتقد وامل�ساواة يف احلقوق 
والواجبات اأمام القانون )املادة 9(، واحلرية ال�سخ�سية )املادة 11(، وعدم اإمكان القب�س على اأحد اإل وفقا لأحكام القانون )املادة 12(، وحظر الإكراه والتعذيب 
)املادة 13(، واأكد على حرية الراأي )املادة 19( وحرية الإقامة والتنقل )املادة 20( وحرمة املنزل واحلياة اخلا�سة )املادة 17(، وحق العمل وال�سكن وحق امل�ساركة 

ال�سيا�سية )املادة 26( واحلريات الإعالمية )املادة 27(. 
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احلقوق  منظومة  على  الأو�ساع  بتطورات  اأحاطت  التي  وال�سيا�سية  القانونية  للبيئة  وحتليلها  ومتابعتها، 
ال�سروط  ت�ستوفيا  وقطاع غزة، مل  الغربية  ال�سفة  بوجود حكومتني يف  التاأثري  وارتباط هذا  واحلريات، 
ال�سرورية للح�سول على الثقة من املجل�س الت�سريعي املنتخب. وانطالقًا من اإدراك الهيئة الدقيق لالأزمة 
الفل�سطينية املعقدة املتمثلة يف حالة النق�سام ال�سائدة، التي جاءت اأ�سا�سًا نتيجة لتغيب البعد الد�ستوري 
ذاك،  اأو  الطرف  لهذا  الد�ستورية  ال�سرعية  تعطي  التي  اجلهة  لي�ست  اأنها  توؤكد  فاإنها  عنها،  والقانوين 
ومهمتها الأ�سا�سية تكمن يف �سمان �سون حقوق الإن�سان واحرتامها. وعليه، فاإن التو�سيف الوارد يف هذا 
التقرير وامل�سطلحات امل�ستخدمة فيه هي لغر�س حتديد امل�سوؤولية جتاه النتهاكات والأفعال التي ر�سدتها 
الهيئة، وبغر�س حتميل كل �سلطة م�سوؤولياتها جتاه منظومة احلقوق واحلريات التي مت انتهاكها خالل 
عام 2013. ومن هذا املنطلق �سيتم ا�ستخدام م�سطلح احلكومة يف ال�سفة الغربية، وم�سطلح احلكومة 

يف قطاع غزة.   

اأما عن هذه املعطيات التي ر�سدتها الهيئة خالل عام 2013، والتي كان لها الأثر الوا�سح على منظومة 
احلقوق واحلريات يف الأرا�سي الفل�سطينية، فهي على النحو التايل:

اأول- التطورات ال�شيا�شية الإقت�شادية والقانونية:

الدويل  والقانون  الإن�شاين  الدويل  القانون  تنتهك  الإ�شرائيلي  الحتالل  اإجراءات   -1
حلقوق الإن�شان: 

  ا�ستمرت دولة الحتالل خالل عام 2013 يف �سيا�ساتها املنافية للقانون الدويل الإن�ساين، والقانون 
وانتهاجها  الفل�سطينية،  لالأرا�سي  الع�سكري  احتاللها  وذلك مع مبوا�سلة  الإن�سان،  الدويل حلقوق 
�سيا�سة العقاب اجلماعي، واحل�سار املفرو�س على قطاع غزة، ووا�سلت عملياتها الع�سكرية يف املدن 
والبلدات والقرى الفل�سطينية، وا�ستمرت يف م�سادرة الأرا�سي، وبناء امل�ستوطنات وتو�سيعها، وم�ست 
يف �سيا�سة العتقالت الإدارية التع�سفية، كما وا�سلت اإجراءاتها الهادفة اإىل تهويد القد�س، وعزلها.

يف  ياأتي  ذلك  كل  فل�سطينيا،   )49( ا�ست�سهاد  اإىل  الإ�سرائيلية  الحتاللية  الإجراءات  اأدت  وقد 
ظل ال�ستمرار يف ت�سييد جدار ال�سم والتو�سع املخالف لفتوى حمكمة العدل الدولية2، اإ�سافة اإىل 
احلواجز الدائمة واملوؤقتة وح�سر العديد من الطرق حكرا على امل�ستوطنني، وتق�سيم ال�سفة الغربية 

اإىل كيانات منف�سلة عن بع�سها3.

كذلك �سهد عام 2013 حتديدا يف �سهر اآب ا�ستئنافا للمفاو�سات املبا�سرة بني القيادة الفل�سطينية 
http://www.icj-cij.org/ ،»الراأي ال�ست�ساري ال�سادر عن حمكمة العدل الدولية، »الآثار القانونية لإقامة اجلدار العازل يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة    2

.icjwww/idocket/imwp/imwpframe.html
اأداء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يرجى مراجعة الف�سل الثاين من هذا الباب. على  واأثرها  الإ�سرائيلية  النتهاكات  جممل  على  لالطالع     3
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وحكومة الحتالل الإ�سرائيلي، برعاية مبا�سرة من الإدارة الأمريكية ممثلة بوزير اخلارجية جون 
كريي، بعد توقفها ل�سنوات نتيجة للتعنت الإ�سرائيلي.

وت�سري الهيئة هنا اإىل اأن دولة فل�سطني ل تزال دولة حتت الحتالل، مل تنجز بعد م�سروعها الوطني 
يف ال�ستقالل وال�سيادة الفعلية، ول يزال ال�سعب الفل�سطيني حمرومًا من حقه يف تقرير م�سريه وفق 
ما ن�ست عليه املواثيق الدولية، ول تزال اإ�سرائيل م�سوؤولة مبوجب القانون الدويل الإن�ساين والقانون 

الدويل حلقوق الإن�سان كدولة احتالل، �سواء يف ال�سفة الغربية مبا فيها القد�س، اأو يف قطاع غزة.

وا�شعًا  �شررًا  يلحقان  ال�شيا�شي  النق�شام  وا�شتمرار  امل�شاحلة،  جهود  تعرث  ا�شتمرار   -2
مبنظومة حقوق الإن�شان: 

على الرغم من اإعالن الرئا�سة امل�سرية يف التا�سع من ني�سان من عام 2013، اإمتام التفاق مع 
وفدي حركتي فتح وحما�س اللذين كانا متواجدين يف القاهرة يف حينها على البدء الفوري يف تنفيذ 
اآليات التفاقات املوقعة �سابقًا فيما يتعلق مبلف امل�ساحلة الفل�سطينية الداخلية، لكنها �سرعان ما 
تعرثت. فيما بقيت ما اأحدثها النق�سام من نتائج �سلبية على مكونات املجتمع الفل�سطيني ونظامه 

العام �سيا�سيًا واجتماعيًا وثقافيًا على حالها اأمام هذا التعرث. 

الهيئة يف ا�ستمرار حالة النق�سام وتعطل جهود امل�ساحلة الوطنية جتاوزًا ملبداأ امل�سروعية   وترى 
اإجراء  عدم  اأن  ذلك  ورئا�سية4،  ت�سريعية  انتخابات  اإىل  الدعوة  تعطل  يف  واملتمثلة  الد�ستورية 
النتخابات الرئا�سية والت�سريعية يف موعدها املحدد وفقًا للقانون، جاء نتيجة ا�ستمرار حالة النق�سام 
وعدم اإجناز م�سروع امل�ساحلة، ما اأدخل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني يف مرحلة ا�ستثنائية، اأبرز 

مالحمها وجود �سلطات تنفيذية ذات �سالحيات وا�سعة، تغيب عنها الرقابة الت�سريعية.

وكنتيجة ل�ستمرار النق�سام فقد ا�ستمرت حكومة ال�سيد ا�سماعيل هنية باإدارة قطاع غزة، يف حني 
كلف الرئي�س حممود عبا�س الأكادميي رامي احلمد اهلل رئي�س جامعة النجاح الوطنية بنابل�س بت�سكيل 

حكومة جديدة على اإثر ا�ستقالة الدكتور �سالم فيا�س يف ني�سان من عام 2013.

3- احل�شار والأزمة املالية يلحقان ال�شرر باحلقوق القت�شادية

تفاقمت الأزمة القت�سادية واملالية خالل عام 2013 ب�سكل عام، ونتيجة لذلك �سهدت الأرا�سي 
الفل�سطينية العديد من الحتجاجات والعت�سامات يف القطاع احلكومي، خا�سة يف قطاع ال�سحة 
4   وفقًا للمرجعيات القانونية فاإن مدة املجل�س الت�سريعي هي اأربع �سنوات من تاريخ انتخابه، بحيث جتري النتخابات مرة كل اأربع �سنوات و ب�سورة دورية، اأما ولية املجل�س 
الت�سريعي القائم فتنتهي بعد اإجراء النتخابات الت�سريعية عند اأداء اأع�ساء املجل�س اجلديد املنتخب اليمني  الد�ستوري،  فقد ن�ست املادة )47( من القانون الأ�سا�سي 
املعدل ل�سنة 2005 على اأن: »مدة املجل�س الت�سريعي اأربع �سنوات من تاريخ انتخابه وجتري النتخابات مرة كل اأربع �سنوات ب�سورة دورية«. ثم اأكدت املادة )47 مكرر( 

اأع�ساء املجل�س اجلديد املنتخب اليمني  الد�ستورية«.  اأداء  عند  القائم  الت�سريعي  املجل�س  ولية  مدة  »تنتهي  اأنه:  من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2005 
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والتعليم.

 )3.7%( 2013 وقد اأ�سارت �سلطة النقد اإىل تباطوؤ الأداء القت�سادي الفل�سطيني خالل عام 
عنه يف عام 2012 )5.9%. (5. 

خالل  الفل�سطيني  القت�ساد  اأداء  الفل�سطيني  الإح�ساء  مركز  تقرير  ا�ستعر�س  اأخرى،  ناحية  من 
الأرباع الثالثة الأوىل من عام 20136، م�سريًا اإىل حدوث تباطوؤ يف معدل النمو يف الناجت املحلي 
وا�ستمرار   ،2013 الأوىل من عام  الثالثة  الأرباع  منه خالل  الفرد  ن�سيب  وانخفا�س  الإجمايل، 

معدل بطالة بلغ %22.7، بعد اأن كان %23.0 خالل الفرتة نف�سها من عام 2012.

الع�سكري  احل�سار  ا�ستمرار  جراء  غزة  قطاع  يف  القت�سادية  الأزمة  تفاقمت  ثانية،  ناحية  من 
توليد  حمطات  لت�سغيل  الطاقة  توافر  لعدم  الكهربائي  التيار  انقطاع  م�سكلة  وتفاقم  الإ�سرائيلي، 
املن�ساآت ال�سناعية وتعطلها، وا�ستمرار تعطل  العديد من  اإغالق  اإىل  اأدى  الكهرباء يف القطاع، ما 
مرور الب�سائع والأفراد من ال�سفة الغربية اإىل القطاع وبالعك�س. وازدادت امل�سكلة تفاقمًا يف الن�سف 
الثاين من العام جراء التغريات ال�سيا�سية يف جمهورية م�سر العربية واإغالق معرب رفح احلدودي 
والت�سييق على حركة تنقل الأفراد والب�سائع، خا�سة مع اإغالق جتارة الأنفاق جراء توتر العالقة بني 

حكومة غزة واحلكومة امل�سرية اجلديدة.  

4- تاآكل �شرعية املجل�س الت�شريعي وعدم اإجراء النتخابات العامة يعززان من ال�شلطة 
التنفيذية وي�شعفان من حق امل�شاءلة:

على  ال�ساد�س  للعام  الكامل  بج�سمه  الت�سريعي  املجل�س  اأعمال  تعطل   2013 عام  خالل  ا�ستمر 
اقرتاح  يف  الت�سريعي  املجل�س  دور  على  �سلبًا  اأثر  ما  ال�سيا�سي،  النق�سام  ل�ستمرار  نتيجة  التوايل 
واإقرارها،  الفل�سطيني وحقوقه كافة وتبنيها  املواطن  التي مت�س نواحي حياة  والت�سريعات  القوانني 
والتي بدورها تعمل على تعزيز وحدة النظام القانوين الفل�سطيني يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع 
غزة، عالوة على عدم قيام املجل�س الت�سريعي بدوره الرقابي ب�سكل حيادي وفعال يف اجلانبني املايل 
والإداري، وعدم مقدرته على م�ساءلة احلكومة ومنحها الثقة اأو/و حجب الثقة عنها، اأو ا�ستجوابها، 
وقعت  التي  الفل�سطيني،  الإن�سان  حقوق  م�ست  ج�سيمة  وانتهاكات  خروقات  يف  احلقائق  تق�سي  اأو 

خالل عام 2013. 

اأو على �سكل  وقد �ساعدت تلك الت�سريعات ال�سادرة بقرارات بقانون من قبل الرئي�س الفل�سطيني 

القت�سادية لعام 2014 ال�سادر عن دائرة الأبحاث وال�سيا�سات النقدية يف �سلطة النقد. التنبوؤات  تقرير    5
.2013-12-29 يف  املن�سور  الفل�سطيني،  بالقت�ساد  اخلا�سة  التنبوؤات  حول  الفل�سطيني  الإح�ساء  مركز  تقرير    6



23

قوانني من قبل اأع�ساء كتلة حما�س يف املجل�س الت�سريعي )كتلة الإ�سالح والتغيري( يف تعزيز النق�سام 
وخلق مراكز قانونية جديدة. 

وقد اأ�سدر الرئي�س حممود عبا�س خالل عام 2013 ع�سرين قرارًا بقانون7، م�ستندًا يف اإ�سدارها 
الفل�سطيني8، مل تنعك�س �سلبا او ايجابا على حقوق الن�سان. القانون الأ�سا�سي  اإىل املادة )43( من 

اأما يف قطاع غزة، فقد وا�سل اأع�ساء كتلة حما�س يف املجل�س الت�سريعي )كتلة الإ�سالح والتغيري( 
قوانني،  واإقرارهم خلم�سة  قطاع غزة،  الت�سريعي يف  املجل�س  جل�سات يف  عقد   2013 عام  خالل 
الإ�سالح  كتلة  اأقرتها  التي  للقوانني  تنفيذية  لوائح  باإقرار  غزة  قطاع  احلكومة يف  ا�ستمرت  كذلك 

والتغيري9.

   2013 عام  خالل  الفل�سطيني  الرئي�س  عن  ال�سادرة  بقوانني  القرارات     7
قرار بقانون رقم )1( ل�سنة 2013 ب�ساأن تعديل قانون الأ�سرى واملحررين رقم )19( ل�سنة 2004م.  

قرار بقانون رقم )19( ل�سنة 2012م ب�ساأن تعديل قانون الطفل الفل�سطيني رقم )7( ل�سنة 2004م.  
قرار بقانون رقم )2( ل�سنة 2013م ب�ساأن املوازنة العامة لل�سنة املالية 2013م.  

قرار بقانون رقم )3( ل�سنة 2013م ب�ساأن امل�سادقة على اتفاقية جتنب الزدواج ال�سريبي ومنع التهرب من ال�سرائب مع حكومة اململكة الأردنية الها�سمية.  
قرار بقانون رقم )4( لعام 2013م ب�ساأن امل�سادقة على اتفاقية جتنب الزدواج ال�سريبي فيما يتعلق بال�سرائب على الدخل مع حكومة جمهورية �سربيا.  

قرار بقانون رقم )5( ل�سنة 2013م ب�ساأن �سندوق الإقرا�س لطلبة موؤ�س�سات التعليم العايل يف فل�سطني.  
2007م. ل�سنة   )9( رقم  الأموال  غ�سل  مكافحة  بقانون  قرار  تعديل  ب�ساأن  2013م  ل�سنة  قرار بقانون رقم )6(   

قرار بقانون رقم )7( ل�سنة 2013م ب�ساأن املوؤ�س�سة الفل�سطينية ل�سمان الودائع.  
قرار بقانون رقم )8( ل�سنة 2013م ب�ساأن منح الثقة للحكومة.  

ع�سرة. اخلام�سة  احلكومة  يف  الثقافة  لوزير  الثقة  منح  ب�ساأن  قرار بقانون رقم )9( ل�سنة 2013م   
قرار بقانون رقم )10( ل�سنة 2013م ب�ساأن جامعة ال�ستقالل.  

قرار بقانون رقم )11( ل�سنة 2013م ب�ساأن تعديل قانون البيئة رقم )7( ل�سنة 1999م.  
قرار بقانون رقم )12( ل�سنة 2013م ب�ساأن �سندوق درء املخاطر والتاأمينات الزراعية.  

قرار بقانون رقم )13( ل�سنة 2013م ب�ساأن امل�سادقة على تعيني رئي�س هيئة التقاعد الفل�سطينية.  
قرار بقانون رقم )14( ل�سنة 2013م ب�ساأن منح الثقة للحكومة ال�ساد�سة ع�سرة.  

قرار بقانون رقم )15( ل�سنة 2013 ب�ساأن امل�سادقة على تعديالت التفاقية اليورومتو�سطية اخلا�سة برتاكم املن�ساأ.  
قرار بقانون رقم )16( ل�سنة 2013 ب�ساأن امل�سادقة على التفاقية املوحدة »ل�ستثمار روؤو�س الأموال العربية يف الدول العربية« املعدلة  

الدويل. للهالل  الإ�سالمية  اللجنة  اإن�ساء  اتفاقية  على  امل�سادقة  ب�ساأن  قرار بقانون رقم )17( ل�سنة 2013   
قرار بقانون رقم )18( ل�سنة 2013 ب�ساأن امل�سادقة على اتفاقية جتنب الزدواج ال�سريبي ومنع التهرب ال�سريبي مع جمهورية فيتنام ال�سرتاكية.  

اأرا�سي  تعيينات و�سالحيات مبوجب قانون املحافظة على  ب�ساأن   1982 ل�سنة  الع�سكري رقم )1006(  الأمر  اإلغاء  ب�ساأن   2013 ل�سنة  بقانون رقم )19(  قرار   
واأمالك الدولة رقم )14( ل�سنة 1961.

8  تن�س املادة )43( على اأن: »لرئي�س ال�سلطة الوطنية يف حالت ال�سرورة التي ل حتتمل التاأخري، يف غري اأدوار انعقاد املجل�س الت�سريعي، اإ�سدار قرارات لها قوة القانون، 
ويجب عر�سها على املجل�س الت�سريعي يف اأول جل�سة يعقدها بعد �سدور هذه القرارات، واإل زال ما كان لها من قوة القانون، اأما اإذا عر�ست على املجل�س الت�سريعي على 

النحو ال�سابق ومل يقررها زال ما يكون لها من قوة القانون«. 
غزة قطاع  يف   2013 عام  الر�سمية  باجلريدة  ون�سرها  اإقرارها  مت  التي  القوانني     9

قانون التعليم رقم 1 ل�سنة 2013 �سادر بتاريخ 2013/2/10، ون�سر يف العدد 86 من جريدة الوقائع بتاريخ 2013/2/17.  
قانون النقابات املهنية رقم 2 ل�سنة 2013 �سادر بتاريخ 2013/3/21، ن�سر يف العدد 87 من جريدة الوقائع بتاريخ 2013/5/12.  

اإعادة تفعيل قانون الن�سر واملطبوعات رقم 9 ل�سنة 1995 قرار التفعيل بتاريخ 2013/3/26.  
قانون رقم 5 ل�سنة 2013 ب�ساأن اإيجار العقارات �سادر بتاريخ 2013/6/16، ون�سر يف العدد 88 من جريدة الوقائع بتاريخ 2013/7/18.  

قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم 7 ل�سنة 2013 ن�سر يف العدد 89 من جريدة الوقائع يف كانون الثاين 2013.  
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وكان من املالحظ يف تلك الت�سريعات عالقتها بالتعليم وحق التنظيم واإن�ساء موؤ�س�سات اأهلية، واحلق يف 
حرية الن�سر والتعبري.

اأ. قانون التعليم الفل�شطيني رقم 1 ل�شنة 2013:

قامت كتلة حما�س )التغيري والإ�سالح( يف املجل�س الت�سريعي/ غزة باإقرار قانون التعليم الفل�سطيني 
2013، حيث مت ن�سر هذا القانون يف جريدة الوقائع الفل�سطينية يف العدد )86(  1 ل�سنة  رقم 
اأي يتم العمل به من تاريخ  30 يومًا من ن�سره  2013/2/17، ليتم العمل به بعد مرور  بتاريخ 

.2013/3/18

اإلزامية وجمانية  عامة حول  مبادئ  ن�سو�سها  ت�سمنت يف  مادة،  القانون من )60(  هذا  ويتاألف 
“اإعطاء  تناولها  التي  الأحكام  اأبرز  ومن  الدرا�سية،  واملناهج  والطلبة،  العاملني  وحقوق  التعليم، 
نتائج �سهادة الثانوية العامة قوة الأحكام الق�سائية الباتة غري قابلة للطعن فيها، وحظر الختالط 
بني اجلن�سني يف املوؤ�س�سات التعليمية بعد �سن التا�سعة، وتاأنيث مدار�س البنات، وفر�س ر�سوم على 

امتحانات الثانوية العامة الخ..”.

وبقراءة حتليلية لن�سو�س هذا القانون يت�سح ما يلي:

مواد  �سبغ  خالل  من  وذلك  القانون،  هذا  ن�سو�س  معظم  يف  )الديني(  الأيديولوجي  التوجه    •
القانون بال�سبغة الدينية والأيديولوجية. 

من  املادة )3-39(  ن�ست  فقد  للطعن،  قابلة  باتة غري  وجعلها  الإدارية،  القرارات  حت�سني  	•
القانون على اإعطاء نتيجة اأو �سهادة الثانوية العامة قوة الأحكام الق�سائية الباتة غري القابلة 
للطعن، خمالفة بذلك ن�س املادة )30( من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام 2003 
والتي ن�ست �سراحة على اأنه »يحظر الن�س يف القوانني على حت�سني اأي قرار اإداري من رقابة 

الق�ساء«.

خمالفة مبداأ جمانية التعليم، وذلك بال�ستثناء املن�سو�س عليه يف املادة )39-2( من هذا    •
امل�سرتكني يف امتحان  والتعليم بدًل نقديًا من  ا�ستيفاء وزارة الرتبية  التي تن�س على  القانون 

�سهادة الثانوية العامة.

خمالفة مبداأ امل�ساواة، والتمييز على اأ�سا�س اجلن�س، فقد ن�ست املادة )46( من القانون على    •
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واملادة  التا�سعة«،  �سن  بعد  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  اجلن�سني  من  الطلبة  اختالط  »يحظر  اأنه 
)47( من القانون التي تن�س على اأن »تعمل الوزارة على تاأنيث مدار�س البنات«. وت�سكل تلك 
اتفاقية الق�ساء على جميع  الإن�سان، وخا�سة  القانون الدويل حلقوق  املواد خمالفة ملا ورد يف 
اأ�سكال التمييز �سد املراأة »�سيداو« وذلك يف ن�س املادة )10( الفقرة »ج« التي دعت الدول اىل: 
»الق�ساء على اأي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املراأة على جميع م�ستويات التعليم ويف جميع 
اأ�سكاله عن طريق ت�سجيع التعليم املختلط وغريه من اأنواع التعليم التي ت�ساعد يف حتقيق هذا 
الهدف، ول �سيما عن طريق تنقيح كتب الدرا�سة والربامج املدر�سية وتكييف اأ�ساليب التعليم«. 

ب.  اإعادة تفعيل قانون الن�شر واملطبوعات رقم 9 ل�شنة 1995:

اأقر جمل�س الوزراء يف حكومة غزة بتاريخ 2013/3/26 يف جل�سته رقم )285( قراره بتفعيل 
اأن  اأ�سدره املكتب الإعالمي ملجل�س الوزراء،  قانون املطبوعات والن�سر، حيث ذكر يف بيان �سحايف 
جمل�س الوزراء كلف وزارة الثقافة مبتابعة تنفيذ قرار تفعيل قانون الن�سر واملطبوعات بالتعاون مع 

اجلهات املخت�سة.

القوانني  اأحد  هو   1995 ل�سنة   9 رقم  الفل�سطيني  والن�سر  املطبوعات  قانون  اأن  بالذكر  جدير 
ال�سادرة مبوجب مر�سوم رئا�سي �سادر عن رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يا�سر عرفات بتاريخ 
الت�سريعي مبوجب النتخابات العامة التي جرت يف  اأنه وبعد ت�سكيل املجل�س  اإل   ،1995-6-25
القانون حيث  القانونية لإقرار  اأ�سوة بالآلية  اإقراره ون�سره باجلريدة الر�سمية  1996 مل يتم  عام 

ا اإىل اأن يتم اإقرار قانون جديد ينظم املطبوعات والن�سر. بقي كقانون موؤقت، ويعترب موروًثا قانونيًّ

اإقرار وتفعيل  بالنظر لهذا القانون من ناحية �سكلية يت�سح عدم اكتمال الن�ساب القانوين لإعادة 
هذا القانون، حيث متت اإعادة تفعيله فقط من قبل كتلة التغيري والإ�سالح يف املجل�س الت�سريعي، اأما 
من الناحية املو�سوعية فاإن هذا القانون يحمل يف طياته العديد من القيود على حرية الراأي والتعبري 

بالإ�سافة لفتقاده احلداثة وعدم مواكبته التطور التكنولوجي واملعلوماتي.

ت.  قانون النقابات املهنية رقم 2 ل�شنة 2013:

ل�سنة   2 رقم  النقابات  قانون  باإقرار  بغزة  الت�سريعي  املجل�س  يف  والإ�سالح  التغيري  كتلة  قامت 
2013، حيث �سدر القانون بتاريخ 2013/3/21 ومت ن�سره بجريدة الوقائع يف العدد 87 بتاريخ 

.2013/5/12

املجل�س  يف  والإ�سالح(  )التغيري  حما�س  كتلة  قبل  من  اإقراره  اأن  يت�سح  القانون  لهذا  وبالنظر 
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واحلريات  احلقوق  مبنظومة  مي�س  اأن  �ساأنه  من  الراهن  ال�سيا�سي  النق�سام  حالة  ويف  الت�سريعي 
املكفولة للمواطنني بالقانون، بالإ�سافة اإىل اأنه قانون م�ستحدث وذلك لعدم وجود قانون ينظم عمل 
النقابات املهنية قبل ذلك، وبالتايل �سينتج عن اإقراره تغيري يف منظومة الت�سريعات املوحدة يف دولة 

فل�سطني، وما يتبع ذلك من تغيري يف املراكز القانونية للموؤ�س�سات والفئات الجتماعية.

ثانيًا- النتائج وال�شتنتاجات املرتتبة على املتغريات: 

تركت املتغريات ال�سيا�سية والقانونية على ال�ساحة الفل�سطينية اأثرها املبا�سر على منظومة احلقوق 
واحلريات العامة، والتي ميكن لنا اإجمالها بناًء على ما مت ا�ستعرا�سه على النحو التايل:

1-  ا�شتمرار الحتالل وممار�شاته اأدى اىل تدهور يف حقوق الإن�شان

اإن ا�ستمرار الحتالل الإ�سرائيلي الع�سكري لالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، و�سيا�ساته العدوانية 
و�سع حقوق  تدهور  الرئي�سية يف  العوامل  ت�سكل  والقد�س، ظلت  وقطاع غزة  الغربية  ال�سفة  يف 
احل�سار  با�ستمرار  ذلك  متثل  وقد   .2013 عام  خالل  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإن�سان 
واغتيال  الفل�سطينية،  للمدن  امل�ستمرة  والجتياحات  غزة،  قطاع  على  الع�سكري  الإ�سرائيلي 
املواطنني الفل�سطينيني واعتقالهم بحجة ذرائع اأمنية واهية، الأمر الذي ترك اآثارًا بعيدة الأمد 
على قدرة الدولة الفل�سطينية يف توفري متطلبات متكني املواطن الفل�سطيني من التمتع بحقوقه. 

لقد كان لل�سيا�سات الإ�سرائيلية بالغ الأثر يف تقوي�س جهود الدولة الفل�سطينية عن اأداء مهامها 
الأمن  توفري  يف  وواجبها  �سيطرتها،  حتت  اخلا�سعة  املناطق  يف  القانونية،  م�سوؤولياتها  وحتمل 
والأمان للمواطن الفل�سطيني، وب�سط �سيادة القانون. ويف الوقت نف�سه، ترف�س دولة الحتالل 
اإنها تقو�س جهودها امل�ستمرة يف ب�سط  الفل�سطينية من منطلق �سيادي، بل  الدولة  التعامل مع 
واغتيال  الفل�سطينية،  للمدن  امل�ستمرة  الجتياحات  عرب  وذلك  الفل�سطيني،  القانون  �سيادة 

املواطنني الفل�سطينيني واعتقالهم بحجة ذرائع اأمنية واهية. 

2-  ا�شتمرار النق�شام انعك�س �شلبًا على و�شع حقوق الإن�شان

فتح  حركتي  بني  ال�سيا�سي  النق�سام  وا�ستمرار  الوطنية،  امل�ساحلة  حتقيق  جهود  اإخفاق  اإن 
وحما�س يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ل يزال ينعك�س �سلبًا على منظومة احلقوق واحلريات 
العامة، حيث تعر�ست هذه احلقوق لنتهاكات كثرية من قبل طريف النق�سام، اأهمها ا�ستمرار 
عمليات احلرمان التع�سفي من احلرية، وعدم �سالمة الإجراءات القانونية يف عمليات القب�س 
والتفتي�س والحتجاز وم�سادرة احلريات العامة والت�سييق عليها، وعدم احرتام اأحكام املحاكم.   
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3-  املاأزق الت�شريعي

باإ�سدار  الرئي�س  وا�ستمرار  التوايل،  على  ال�ساد�سة  لل�سنة  الت�سريعي  املجل�س  اأعمال  تعطل  اإن   
قرارات بقوانني اأديا معا اإىل الدخول يف ماأزق ت�سريعي جديد، خ�سو�سًا اأن القانون الأ�سا�سي 
الواقع الفل�سطيني نتيجة لالنق�سام وغياب ال�سلطة  مل يتوقع احلالت ال�ستثنائية التي يعي�سها 
الت�سريعية كل تلك الفرتة، لذلك مل يعد النقا�س جمديا عن توفر حالة ال�سرورة يف القرارات 
بقانون التي ي�سدرها الرئي�س، فالأزمة الفل�سطينية طالت وتعقدت، دون اأن يوجد ج�سٌم رقابيٌّ 

م�ستقل يراقب مدى مواءمة القوانني والقرارات التي ي�سدرها الرئي�س مع القانون الأ�سا�سي.

4-  ا�شتمرار �شعف قيم وثقافة احرتام حقوق الإن�شان

واحلريات  احلقوق  احرتام  اأن   ،2013 عام  خالل  ال�سيا�سية  واملتغريات  الأحداث  اأثبتت  لقد 
العامة ل يتوقف فقط على توافر الن�سو�س القانونية، وما ت�سمنته من قواعد و�سمانات، بقدر 
ما يتوقف على فهم املواطن لها، وقدرة الراأي العام على التاأثري فيها، وبات من ال�سروري العمل 
وب�سكل جاد من قبل جميع الأطراف والأحزاب ال�سيا�سية، ومنظمات املجتمع املدين، على تكوين 
والنتهاكات،  املمار�سات  ك�سف  طريق  عن  الإن�سان،  حقوق  ق�سايا  يف  قوي  فل�سطيني  عام  راأي 
ب�سرف النظر عن مرتكبيها، وعر�سها با�ستمرار للمناق�سة داخل التنظيمات ال�سيا�سية ومنظمات 
املجتمع املدين، وو�سائل الإعالم املختلفة، بغر�س تكوين راأي عام فل�سطيني قوي ومقتنع باأن هذه 
بال�سعف  كله  الفل�سطيني  املجتمع  وتهدد  وحياته،  وحريته  اأمنه  يف  مواطن  كل  تهدد  املمار�سات 
والرتاجع. كما اأن من �ساأن تنامي الراأي العام الفل�سطيني تعزيز الرقابة ال�سعبية واملجتمعية على 
اأداء ال�سلطات، لتعميق فهم ثقافة حقوق الإن�سان و�سيادة القانون يف الن�سيج الثقايف الفل�سطيني.

5-  �شعف واقع امل�شاءلة واملحا�شبة، وا�شتمرار النق�شام عزز من �شلطة الأمن

 ا�ستمرار اأمناط النتهاكات والعودة اإىل اإحكام �سيطرة الأجهزة الأمنية على امل�ستوى ال�سيا�سي 
خا�سة يف الربع الأخري من عام 2013، وتنفيذ العديد من احلمالت الأمنية ال�ستخدام املفرط 
واملحا�سبة  امل�ساءلة  الأمني، وغياب  النفالت  للعودة حلالة  ادعاءات وجود مظاهر  للقوة حتت 

وعدم اتخاذ اأي من الإجراءات لتفعيلها، خا�سة يف النتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�سان.

ًا 6- ا�شتمرار الأزمة املالية اأ�شعف من �شبكة احلماية الجتماعية وزاد �شريحة الفئات الأقل حظًّ

الو�سع  ه�سا�سة  مع  والنق�سام  الحتالل  وا�ستمرار  ال�سيا�سي،  اجلمود  عوامل  ت�سافرت  لقد 
القت�سادي، و�سعف �سبكات احلماية الجتماعية وت�سببت يف تفاقم العديد من الأزمات املالية 
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التي ظهرت جتلياتها يف �سل�سلة غري م�سبوقة من الحتجاجات لتم�س قطاعات اأ�سا�سية كالتعليم 
وال�سحة.

7-  اللتزامات التفاو�شية ال�شيا�شية حتد من �شرورة اللتحاق باملنظمات الدولية والتوقيع على 
التفاقيات املعنية بحقوق الإن�شان

بعد  فل�سطني  دولة  تقم  مل  املتحدة،  الأمم  يف  مراقب  دولة  مكانة  فل�سطني  منح  من  بالرغم 
اأي  اإىل  تن�سم  كما مل  الإن�سان،  الدولية حلقوق  التفاقيات  اأي من  على  وامل�سادقة  بالن�سمام 
لعوامل  املعاهدات  لتلك  الن�سمام  اإخ�ساع  مت  حيث  املتخ�س�سة،  املتحدة  الأمم  وكالت  من 
�سيا�سية كالتقدم يف املفاو�سات ال�سيا�سية ما بني دولة الحتالل وال�سلطة الفل�سطينية، ومل يتم 
النظر اإىل ذلك الن�سمام كا�ستحقاق قانوين قائم على رفع مكانة فل�سطني يف الأمم املتحدة، 
يف الوقت الذي التزمت به ال�سلطة الفل�سطينية ر�سميا من جانبها باملبادئ التوجيهية يف خطة 
العمل الفل�سطينية، وباإدماج تلك املبادئ يف خطة التنمية الفل�سطينية لل�سنوات الثالث القادمة، 
والتزمت بالنهج القائم على حقوق الإن�سان، اإل اأنه مل يتم اتخاذ اأية خطوات ملمو�سة بعد جتاه 

هذا الن�سمام. 
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الفصل الثاني
أثر االنتهاكات اإلسرائيلية خالل عام 2013 

على حالة حقوق اإلنسان الفلسطيني10

وا�سلت دولة الحتالل الإ�سرائيلي خالل عام 2013 وب�سكل يومي انتهاك حقوق الإن�سان الفل�سطيني يف 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خالل �سيا�ساتها املمنهجة يف ا�ستهداف الأر�س والإن�سان، وتدمري 
مكونات احلياة الأ�سا�سية لل�سعب الفل�سطيني والت�سييق على املواطنني، م�ستهدفة حياة الأفراد باملالحقة 
ال�سم  وجدار  امل�ستوطنات  وبناء  بامل�سادرة  واأر�سهم  بالهدم  ومنازلهم  اليومية،  والعتقالت  والقتل 

والتو�سع، واآفاقهم يف التطور وحتقيق التنمية باحل�سار وتقييد حرية التنقل واحلركة. 

ويواجه املواطنون الفل�سطينيون يوميا خماطر تتعلق بحياتهم واأمنهم وحريتهم نتيجة لالحتالل الذي ل 
يزال يعمل على عرقلة وجود كيان فل�سطيني م�ستقل قابل للحياة والتطور يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، 

وي�ستمر يف انتهاك حقه يف تقرير م�سريه ب�سكل مناف لكافة املواثيق والقوانني والأعراف الدولية. 

وارتكبت �سلطات الحتالل خالل العام انتهاكات حقوقية ج�سيمة يف خرق وا�سح لتفاقية جنيف الرابعة 
لعام 1949، وما زالت تفلت من العقاب، وا�ستمرت يف ممار�ساتها التمييزية وانتهاكاتها حلقوق الإن�سان 
وتنفيذ عمليات ع�سكرية متفرقة ا�ستهدفت مدنيني وتدمري مرافق البنية التحتية وفر�س حالة احل�سار 
على قطاع غزة. كما ا�ستمرت يف منع مواطني ال�سفة الغربية من الو�سول اإىل املوارد الطبيعية واملرافق 
امل�ستوطنني  اأي من  باإدانة  �سلطات الحتالل  تقم  والعتقالت، ومل  الع�سكرية  الأ�سا�سية وو�سع احلواجز 
لتنفيذهم اعتداءات �سد املواطنني الفل�سطينيني وممتلكاتهم، وما زالت تتعامل بو�سفها دولة فوق القانون.   

ومل تتمكن دولة فل�سطني من تثبيط قدرة دولة الحتالل على ارتكاب املزيد من النتهاكات وحماية الإن�سان 
الفل�سطيني منها خالل عام 2013، وذلك من خالل الن�سمام اإىل معاهدات حقوق الإن�سان والتوجه 
اإىل املحكمة اجلنائية الدولية ملقا�ساة دولة الحتالل. وكانت اأبرز النتهاكات الإ�سرائيلية حلقوق الإن�سان 

الفل�سطيني التي مت ر�سدها خالل عام 2013 هي التالية: 

اأول- انتهاكات حق الإن�شان الفل�شطيني يف احلياة

ا�ستمرت قوات دولة الحتالل با�ستهدافها حلياة املواطنني الفل�سطينيني يف كل من ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة خالل عام 2013، حيث قامت قوات الحتالل الإ�سرائيلي بقتل 49 مواطنا فل�سطينيا 

10  تقت�سر الهيئة يف هذا الف�سل على �سرد بع�س النتهاكات الإ�سرائيلية من خالل اعتمادها على م�سادر ثانوية، وحتليل تاأثريها على حالة حقوق الإن�سان الفل�سطيني، ول 
تدعي الهيئة اأنها تغطي كامل النتهاكات الإ�سرائيلية يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. للتفا�سيل راجع التقارير اخلا�سة ال�سادرة عن موؤ�س�سات حقوق الإن�سان 

املحلية والدولية وغريها من املوؤ�س�سات الوطنية واملنظمات الأممية.
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من بينهم 9 اأطفال، وقامت بجرح 1550 اآخرين من بينهم ع�سرات الطفال والن�ساء11. كما قامت 
قوات الحتالل باإطالق النار ما يقارب )194( مرة باجتاه املواطنني و�سيادي الأ�سماك على حدود 

قطاع غزة.

 ثانيا- النتهاكات الإ�شرائيلية املمنهجة بحق الأ�شرى واملعتقلني الفل�شطينيني

الحتالل  قوات  قامت  حيث  الفل�سطينيني،  املواطنني  بحق  التع�سفية  العتقال  حمالت  ا�ستمرت 
من  منهم   3799 وكان   .201312 عام  خالل  فل�سطينيا  مواطنا   3874 باعتقال  الإ�سرائيلي 

مناطق ال�سفة الغربية والقد�س، فيما بلغت حالت العتقال يف قطاع غزة 75 حالة اعتقال13. 

ول يزال 4800 اأ�سري فل�سطيني يقبعون يف �سجون الحتالل من بينهم )162( طفاًل تقل اأعمارهم 
عن الثامنة ع�سرة و)17( اأ�سرية فل�سطينية، كما حتتجز يف معتقالتها )150( معتقال اإداريا دون 

تهمة اأو حماكمة14. 

كذلك وا�سلت �سلطات الحتالل ا�ستهداف النواب الفل�سطينيني، وبلغ عدد النواب املعتقلني خالل 
عام 2013 )14( نائبا، يخ�سع اأغلبهم لالعتقال الإداري دون تهمة اأو حماكمة. وا�ستمرت دولة 
الحتالل خالل العام يف اعتقالتها الإدارية التع�سفية دون حماكمة اأو لئحة اتهام بحق املواطنني 
من  �سل�سلة  �سمن  الفل�سطينيني  ال�سجناء  اأو�ساط  يف  الطعام  عن  الإ�سراب  وجاء  الفل�سطينيني، 
اخلطوات الحتجاجية متثلت يف الإ�سرابات الفردية واجلماعية لبع�س الأ�سرى عن الطعام. كما يتم 

امل�سا�س بحقوق املعتقلني بحرمانهم من الزيارات العائلية واللتقاء مبحاميهم15. 

الأمرا�س،  خمتلف  من  يعانون  اأ�سري   )1500( يقارب  ملا  الطبي  اإهمالها  الحتالل  دولة  توا�سل 
ال�سجون  اإدارة  وتكتفي  كال�سرطان،  وخبيثة  مزمنة  اأمرا�س  من  يعانون  ممن  الع�سرات  بينهم 
بتقدمي امل�سكنات لهم، وي�ستمر تردي الو�سع ال�سحي لهم. و�سهد العام ت�سعيدًا كبريًا لالإجراءات 
وا�ست�سهد  ال�سرائيلية.  ال�سجون  قبل م�سلحة  الفل�سطينيني من  الأ�سرى  بحق  القمعية  وال�سيا�سات 
من املعتقلني خالل العام اأربعة اأ�سرى، منهم اأ�سرف اأبو ذريع بعد �سهرين من حترره، ومي�سرة اأبو 
التحرير  ملنظمة  التابع  والتوثيق  للدرا�سات  احلوراين  عبداهلل  مركز   ،2013 عام  خالل  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  الإ�سرائيلية  النتهاكات  حول  ال�سنوي  التقرير    11

الفل�سطينية.
مدير دائرة الإح�ساءات بوزارة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، تقرير �سادر بتاريخ 2013/12/23. فروانة،  النا�سر  عبد    12

الحتالل بحق املعتقلني من تعذيب نف�سي وج�سدي انتهاكا ج�سيما لقواعد القانون الدويل الإن�ساين وترتقي يف كثري من  دولة  تقرتفه  وما  العتقالت  تلك  ت�سكل جممل    13
الأحيان اإىل جرائم حرب وجرائم �سد الإن�سانية.

فرباير2014. �سباط/  واملحررين،  الأ�سرى  �سوؤون  وزارة  عن  �سادر  تقرير    14
15  ما زالت دولة الحتالل تدعي عدم انطباق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة وا�ستنادها اإىل قوانني واأوامر ع�سكرية اإ�سافة لقانون 
الطوارئ الربيطاين لعام 1945 مبا يحقق م�سلحتها، ب�سكل يعد خمالفة ج�سيمة ملا ن�ست عليه القوانني والتفاقيات الدولية املرجعية للتعامل مع الأ�سرى يف الإقليم 
املحتل، ومعاملتها لهم مبكانتهم القانونية كاإرهابيني، ترتب عليها خو�س البع�س منهم خلطوات احتجاجية على العتقال وال�سيا�سات التع�سفية لدولة الحتالل، جاء 
الإ�سراب عن الطعام احتجاجا على الحتالل ودفاعا عن حقوق املعتقلني وحماكاة للمجتمع الدويل وكافة منظمات حقوق الإن�سان لتحمل م�سوؤولياتها جتاه الأ�سرى 

واملعتقلني واإلزام دولة الحتالل بالعرتاف باأنهم اأ�سرى حرب تنطبق عليهم كافة القوانني واملواثيق الدولية. 
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حمدية وح�سن الرتابي نتيجة لأمرا�س ورثوها ب�سبب �سوء ظروف الحتجاز والإهمال الطبي داخل 
املعتقالت، والأ�سري عرفات جرادات بعد اأيام من اعتقاله نتيجة للتعذيب.   

اأ�سبحت الغرامات املالية �سيا�سة متبعة من قبل املحاكم الع�سكرية الإ�سرائيلية جللب الأرباح  كما 
لدولة الحتالل، حيث تفر�س غرامات مالية على نحو )%90( من املعتقلني الفل�سطينيني16. 

ثالثا- النتهاكات الإ�شرائيلية يف املناطق امل�شنفة )ج(:

وفقا  ل�سيطرة دولة الحتالل  اأمنيا ومدنيا  املناطق اخلا�سعة  امل�سنفة )ج( وهي  املناطق  تعر�ست 
لل�سيا�سات  نتيجة  امل�ستمرة  الإ�سرائيلية  لالنتهاكات   ،1993 عام  يف  اأو�سلو  اتفاقيات  لتق�سيمات 
%60 من م�ساحة ال�سفة الغربية17. وتقع تقريبا  اأكرث من  الحتاللية فيها، وت�سكل تلك املناطق 
حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية بالكامل، مبا يف ذلك الأمن واإنفاذ القانون وتخطيط الأرا�سي والبناء 

فيها. 

 542 يف  يعي�سون  مواطن   150.000 حوايل  )ج(  املناطق  يف  الفل�سطينيني  املواطنني  عدد  بلغ 
%70 من اأرا�سي تلك املنطقة داخل حدود املجال�س الإقليمية للم�ستوطنات  جممعا �سكنيا، ويقع 
نظرا  �سارمة  لقيود  فيها  البناء  ويخ�سع  وتطويرها،  ا�ستخدامها  مالكيها  على  ويحظر  الإ�سرائيلية 
املنازل  ترميم  اأو  البناء  ت�ساريح  على  احل�سول  من  ال�سكان  اأغلب  يتمكن  ول  التخطيط،  لنعدام 
القائمة اأو تطوير البنية التحتية واملرافق احليوية خلدمة ال�سكان فيها، وهم الأقل حظا يف النتفاع 
اإمكانية  وتعترب  ال�سحي.  وال�سرف  واملياه  الكهرباء  �سبكات  خا�سة  ل�سعفها،  اخلدمات  تلك  من 
و�سولهم اإىل اخلدمات ال�سحية والتعليمية والثقافية حمدودة، يف الوقت الذي تتوفر فيه للم�ستوطنني 
وتعدادهم 325.000 وي�سكنون يف 135 م�ستوطنة و100 بوؤرة ا�ستيطانية كافة مقومات احلياة 

التي يحرم منها املواطن الفل�سطيني18. 

الأ�سرى واملحررين املتعلقة بالأ�سرى خالل عام 2013 على النحو التايل: التعليم اجلامعي لالأ�سرى داخل ال�سجون )275.787(  �سوؤون  وزارة  م�سروفات  توزعت    16
 )876.100( الإ�سرائيلية  الع�سكرية  املحاكم  قبل  من  عليهم  احلكم  مت  اأ�سرى  عن  الوزارة  تكبدتها  غرامات  �سيقل،   )8.590.500( حماماة  اأتعاب  �سيقال، 
�سيقل، خم�س�سات الكانتينا ال�سهرية )29.816.978( �سيقال، هذا اإ�سافة اإىل م�ساريف اأخرى ت�سرفها الوزارة على اإعادة تاأهيل الأ�سرى ودعم برامج التعليم 
فبلغت  الإفراج  منح  اأما  �سيقال،   )10.887( حمررين  لأ�سرى  الجتماعية  امل�ساعدات  م�سروفات  وجاءت  الأ�سري،  نادي  وخم�س�سات  املهني  والتدريب  اجلامعي 
)5.911.592( �سيقال، بالإ�سافة اإىل التدريب املهني )647.168( �سيقال. وبلغت م�ساعدات عالج الأ�سرى املحررين )198.180( �سيقال. عدا عن ذلك، 
تتوزع م�سروفات اأخرى على الراتب ال�سهري لالأ�سرى واملحررين، والتاأمني ال�سحي لعائالت الأ�سرى. وتقوم وزارة �سوؤون الأ�سرى واملحررين ب�سمان رواتب املعتقلني يف 
�سجون الحتالل، حيث قامت خالل عام 2013 بدفع ما يقارب )161.984.638( �سيقال كرواتب وخم�س�سات لالأ�سرى اأو لعائالتهم اأو من ينوب عنهم، وذلك 
من م�ستحقاتهم. وتلتزم الوزارة بدفع رواتب دائمة لالأ�سرى املحررين الذين اعتقلوا ملدة تزيد عن خم�س �سنوات ويقارب عددهم 51.416 اأ�سريا هذا بالإ�سافة اإىل 
العديد من امل�سروفات الت�سغيلية الأخرى وخم�س�سات جمعيات الأ�سرى واملحررين واملخ�س�سات املتاأخرة لالأ�سرى وبلغت عام 2013 حوايل )25.643.487( 

�سيقال.
»املنطقة )ج( يف ال�سفة الغربية: خماوف اإن�سانية رئي�سية«، مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، كانون الثاين/ يناير  وحقائق حول  ارقام    17

.2013
اأرقام وحقائق حول »املنطقة )ج( يف ال�سفة الغربية: خماوف اإن�سانية رئي�سية«، مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، كانون الثاين/ يناير    18

.2013
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وعانى الفل�سطينيون يف غور الأردن من الهدم امل�ستمر لبيوتهم ل�سالح التدريبات الع�سكرية، ومن 
باأعمال  وتقوم  ال�ستيطانية  الن�ساطات  الحتالل  دولة  فيه  ت�سجع  الذي  الوقت  يف  املياه  يف  نق�س 
التخطيط التي تاأخذ بعني العتبار احتياجاتها ومنوها امل�ستقبلي. وتتجاهل دولة الحتالل النتهاكات 
الناجتة عن قوانني التخطيط فيها، ولتثبيت �سيطرتها عليها تعمل على ت�سييق اخلناق على الوجود 

الفل�سطيني فيها، وا�ستغالل مواردها الطبيعية ل�سالح امل�ستوطنات19.   

الإن�شان  حقوق  وانتهاكات  امل�شتوطنني  واعتداءات  الإ�شرائيلية  امل�شتوطنات  رابعا- 
الفل�شطيني

 ،2013 ت�ساعدت وترية الن�ساطات ال�ستيطانية يف ال�سفة الغربية والقد�س ال�سرقية خالل عام 
فقد قامت �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي باإقرار بناء نحو )18000( وحدة �سكنية يف م�ستوطنات 
ال�سفة الغربية والقد�س ال�سرقية جاءت ما بني طرح عطاءات واإ�سدار تراخي�س بناء واملوافقة على 
خطط، نفذ بع�سها والبع�س الآخر قيد التنفيذ اأو بانتظار اإمتام اإجراءات البناء20. ولأغرا�س تو�سيع 
امل�ستوطنات واإكمال بناء جدار ال�سم والتو�سع واأغرا�س اأمنية اأخرى قامت قوات الحتالل مب�سادرة 
اآلف الدومنات من اأرا�سي املواطنني الفل�سطينيني اأغلبها اأرا�س زراعية، ويقل�س اجلدار من احليز 
املتاح لهم للبناء والتمتع باخلدمات الأ�سا�سية والتنقل وتطوير البنية التحتية الالزمة، كما يفقدهم 
الحتالل  ويعد  اأرا�سيهم.  عن  ق�سريا  وعائالتهم  تهجريهم  يف  وي�ساهم  عي�سهم،  ك�سب  م�سادر 
الإ�سرائيلي ا�ستيطانيا اإق�سائيا يحرم ال�سعب الفل�سطيني من التمتع بحقوقه يف اأر�سه وموارده ومن 
حتقيق التنمية، وي�سعى اإىل عرقلة تطوره، يف ظل فقدان دولة فل�سطني ل�سيطرتها على %60 من 

الأر�س واملوارد املائية.  

املواطنني  بني  ال�ستقرار  لنعدام  الأ�سا�سي  امل�سدر  امل�ستوطنني  اعتداءات  �سكلت  اأخرى،  من جهة 
الفل�سطينيني، ما يهدد اأمنهم اجل�سدي وقدرتهم على الو�سول اإىل م�سدر رزقهم ومواردهم، ويقوم 
�سيا�سات  ظل  يف  عليهم  والعتداء  املواطنني  مبهاجمة  الحتالل  قوات  حماية  حتت  امل�ستوطنون 
متييزية وا�سحة ل�ساحلهم، وقد �سجل خالل عام 2013 حوايل 191 اعتداء للم�ستوطنني، اأ�سفر 
62 منها عن اإ�سابة 98 فل�سطينيا، و129 حادثا اأدت اإىل تدمري ممتلكات خا�سة واإحلاق اأ�سرار 
واأدت  املدار�س21.  اإىل  طفال   1616 و�سول  واإعاقة  مثمرة،  �سجرة   3793 وحرق  واقتالع  بها، 
الزراعية  الأرا�سي  بالقوة، وحرق  الأرا�سي  وال�ستيالء على  املمتلكات،  اإىل خ�سائر يف  العتداءات 

.2013 يونيو  حزيران/  بيت�سيلم،  الغربية”،  ال�سفة  يف   C املنطقة  يف  اإ�سرائيل  »�سيا�سة  حول  تقرير  ُينظر    19
التحرير  ملنظمة  التابع  والتوثيق  للدرا�سات  احلوراين  عبداهلل  مركز   ،2013 عام  خالل  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  الإ�سرائيلية  النتهاكات  حول  ال�سنوي  التقرير    20

الفل�سطينية.
21  التقرير ال�سنوي حول حالة حقوق الإن�سان يف الأر�س الفل�سطينية املحتلة مبا فيها القد�س ال�سرقية، تقرير الأمني العام ملفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان، 

اآب 2013.
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واملنازل  امل�ساجد  وحرق  عليهم،  اجل�سدية  والعتداءات  والرعاة  املزارعني  ومهاجمة  واملمتلكات، 
على  ال�سغط  ممار�سة  �سيا�سة  من  جزًءا  امل�ستوطنني  هجمات  وتعد  الزيتون.  وحقول  ال�سكنية، 
الفل�سطينيني لو�سع اليد على املزيد من الأرا�سي لإقامة البوؤر ال�ستيطانية، وت�سجع حالة الإفالت من 
العقاب على املزيد من عنف امل�ستوطنني، ما يقو�س الظروف املعي�سية ويهدد �سالمة الفل�سطينيني 

والأمن املادي والنف�سي لهم.   

خام�شا- النتهاكات الإ�شرائيلية والأداء العام لل�شلطة الفل�شطينية 

اأحد  التع�سفية  وممار�ساته  الفل�سطينية  لالأرا�سي  الإ�سرائيلي  الع�سكري  الحتالل  ا�ستمرار  �سكل 
املعيقات الرئي�سية اأمام قطاع احلكم يف دولة فل�سطني. وتعد ال�سيادة اجلزئية على جغرافيا ال�سفة 
حتقيق  �سبيل  يف  احلكومية  القطاعات  خمتلف  تواجه  التي  الأ�سا�سية  العقبة  غزة  وقطاع  الغربية 
التنمية املرجوة يف القطاعات الجتماعية والقت�سادية ويف جمال البنية التحتية. كما ي�سكل �سعف 
اجلغرايف  التكامل  وانعدام  الفل�سطينية  الأرا�سي  كامل  على  الفل�سطينية  لل�سلطة  القانونية  الولية 
فيما بينها والنتهاكات الإ�سرائيلية املمنهجة عائقا رئي�سيا اأمام �سمان احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني 

والأمن والأمان والعي�س الكرمي لهم.  

وا�ستمر قطاع التنمية الجتماعية يف مواجهة حتديات احل�سار واحلواجز الإ�سرائيلية وجدار ال�سم 
الرئي�سي  املعيق  الع�سكرية  وت�سكل احلواجز  املبتغاة،  التنمية  اأ�سا�سية يف حتقيق  والتو�سع كمعيقات 
لعمل الطواقم ال�سحية الفل�سطينية يف و�سولها اإىل اأماكن عملها واإىل املراكز ال�سحية التي تقدم 
اخلدمات ال�سحية للمواطن ويف قيامها باملهام املنوطة بها، كما اأن لها انعكا�سات �سلبية على العملية 

التعليمية، ويعيق ت�سديد احل�سار على القد�س املحتلة اإىل حد كبري تنقل الطلبة واملعلمني.   

وموارد  وحجر  مياه  من  الفل�سطينية،  الطبيعية  بالرثوات  املتعلقة  الإ�سرائيلية  النتهاكات  قو�ست 
برتول وغاز طبيعي، من قدرة احلكومة الفل�سطينية على النتفاع منها بال�سكل الذي ينعك�س اإيجابا 
على حياة املواطن الفل�سطيني ويح�سن من معي�سته، حيث ت�ستمر دولة الحتالل يف ا�ستنزاف املوارد 
الطبيعية واملائية اجلوفية. و�ساهمت ممار�سات دولة الحتالل يف اإعاقة قطاع التنمية القت�سادية 
والتنقل  احلركة  على  املفرو�سة  للقيود  نظرا  البطالة  معدلت  وارتفاع  فل�سطني،  دولة  يف  املرجوة 
الإ�سرائيلي جزئيًا  العمل  �سوق  اإغالق  اإىل  اإ�سافة  تو�سعية،  لأغرا�س  الزراعية  الأرا�سي  وم�سادرة 
اأو�سال املدن  اأمام العمالة الفل�سطينية والنتهاكات بحق العمال، وكذلك �سيا�سة احل�سار وتقطيع 
والقرى الفل�سطينية وبناء جدار ال�سم والتو�سع، بالإ�سافة اإىل عدم ال�سيطرة على الأر�س واملوارد 
الطبيعية واحلدود، وحماربة القت�ساد الفل�سطيني من خالل اإغراق الأ�سواق الفل�سطينية باملنتجات 
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الإ�سرائيلية وامل�ستوردة22. اأما قطاع البنية التحتية فيواجه �سعوبات اإعادة تاأهيل الطرق الواقعة يف 
املنطقة امل�سنفة »ج«23. 

ع�سرات  ال�سرقية  والقد�س  الغربية  ال�سفة  يف  الحتالل  دولة  ملمار�سات  نتيجة  فل�سطني  وتكلفت   
وملفات  واملعتقلني،  الأ�سرى  لأ�سر  �سهرية  وخم�س�سات  م�ستحقات  بني  ما  توزعت  ال�سواقل  اآلف 
هدم واإخالء املنازل، ودعم �سمود املواطنني يف اإطار مقاومة اجلدار وال�ستيطان، واأتعاب قانونية، 

بالإ�سافة اإىل امل�ساعدات الإن�سانية وتوفري الدعم لالأ�سر الفقرية.

�شاد�شا- احل�شار الإ�شرائيلي لقطاع غزة واأثره على حقوق املواطنني 

ا�ستمر احل�سار الإ�سرائيلي على قطاع غزة يف تقوي�س الظروف املعي�سية لنحو 1.7 مليون فل�سطيني، 
حيث قل�ست القيود الإ�سرائيلية من فر�س العمل والقدرة على الو�سول اإىل م�سادر ك�سب العي�س، 
الالئق،  املعي�سي  وامل�ستوى  الآمن  والعي�س  وال�سكن  والعمل  والتعليمية  ال�سحية  باخلدمات  والتمتع 
اإمكانية متتع مواطنيه  للقطاع، ما قو�س من  ال�سلبية على احلياة الجتماعية  الآثار  اإىل  بالإ�سافة 

مب�ستقبل اآمن. 

و�ساهم احل�سار يف تدهور حالة حقوق الإن�سان يف قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإن�سانية فيه، وعمدت 
دولة الحتالل خالل عام 2013 اإىل تكرار اإغالق معرب كرم اأبو �سامل ولفرتات متفاوتة، حيث بلغ 
عدد اأيام اإغالق معرب كرم اأبو �سامل 150 يوما، وذلك على الرغم من اتفاق التهدئة الذي مت توقيعه 
يف القاهرة بتاريخ 2012/11/21 لرفع احل�سار عن قطاع غزة وفتح املعابر التجارية وحرية 
اإىل قطاع  ال�سلع  العديد من  ا�ستمرت دولة الحتالل يف منع دخول  الب�سائع وخروجها. كما  دخول 
غزة، وبلغ عدد ال�ساحنات الواردة اإىل قطاع غزة يف عام 2013 حوايل 55833 �ساحنة، مقارنة 
غزة24.  قطاع  اإىل  دخولها  امل�سموح  الأ�سناف  خمتلف  من   2012 عام  يف  �ساحنة   57441 مع 
وا�ستمرت �سيا�سة دولة الحتالل املمنهجة يف منع ت�سدير املنتجات ال�سناعية والزراعية من قطاع 
غزة اإىل العامل اخلارجي، وكذلك منعت ت�سويقها يف اأ�سواق ال�سفة الغربية، ومل يتم ت�سدير �سيء 
الرومي  الفراولة والفلفل  الأوروبية مثل  الأ�سواق  اإىل  الزراعية  القليل من املنتجات  اإل  العام  خالل 
والبندورة، وبلغ عدد ال�ساحنات امل�سدرة من قطاع غزة خالل عام 2013 حوايل 187 �ساحنة، 
مقارنة مع 234 �ساحنة مت ت�سديرها يف عام 2012. وعقب املنع الإ�سرائيلي لإدخال مواد البناء 
اإىل قطاع غزة، اأ�ساب ال�سلل قطاع الإن�ساءات وتعطل ما يزيد عن 35 األف مواطن عن العمل، ما 

عمق الأزمة الإن�سانية25.
الربعي للحكومة الفل�سطينية اخلام�سة ع�سرة، دائرة جودة الأداء احلكومي، جمل�س الوزراء الفل�سطيني، 2013. الأداء  تقرير    22

ع�سرة، دائرة جودة الأداء احلكومي/ رئا�سة جمل�س الوزراء، رام اهلل، 2013. اخلام�سة  الفل�سطينية  للحكومة  الربعي  الأداء  تقرير    23
التجارية الفل�سطينية يف حمافظات غزة، غزة، 1 كانون الثاين/ يناير 2014. الغرفة  يف  العامة  العالقات  دائرة  عن  �سادرة  درا�سة     24

غزة.  قطاع  حكومة  يف  القت�ساد  وزارة  لإح�سائيات  وفقا    25
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وا�ستمر حظر و�سول املواطنني اإىل الأرا�سي الزراعية الواقعة يف املناطق احلدودية املقيد الو�سول 
كم،   62 طول  على  الكيلو  ون�سف  مرت  كيلو  بحوايل  املنطقة  تلك  وتقدر  غزة،  قطاع  يف  برا  اإليها 
تبداأ من احلدود ال�سمالية الغربية ومتتد اإىل احلدود ال�سرقية لقطاع غزة، ومت خالل العام ر�سد 
ال�سيادين  العتداءات بحق  ا�ستمرت  كما  فيها26.  الفل�سطينيني  للمدنيني  ا�ستهداف  حالة   154
الفل�سطينيني يف قطاع غزة واإطالق النار جتاههم وجتاه قواربهم، ومالحقتهم وحظر و�سولهم اإىل 
مناطق ال�سيد املخ�س�سة لهم وهي مب�سافة 20 ميال بحريا، وعدم ال�سماح لهم بالو�سول اإل اىل 

م�سافة �ستة اأميال بحرية، ما ينتهك حقوقهم يف العمل واحلياة. 

�شابعا- انتهاكات الحتالل حلقوق الطفل

ا�ستمر خالل عام 2013 ا�ستهداف الأطفال الفل�سطينيني يف ال�سفة والقطاع، بالقتل والإ�سابة اأو 
العتقال، حيث �سقط خالل العام )13( �سهيدا من الأطفال و)41( جريحًا يف قطاع غزة، وذلك 
نتيجة لتعر�سهم لالأج�سام املتفجرة وال�ستهداف املبا�سر باإطالق النار من قبل قوات الحتالل. كما 
مت اعتقال )36(27 طفاًل على اأيدي قوات الحتالل من خالل توغالتها يف اأرا�سي القطاع اأو من 
خالل مطاردة ال�سيادين وعمال جمع احل�سى والأطفال الذين يقرتبون من ال�سياج بهدف العمل اأو 

حتى التنزه دون حما�سبة مرتكبيها.

كما ت�سيء قوات الحتالل معاملة اأطفال فل�سطينيني خالل اعتقالت تع�سفية، خ�سو�سًا من خالل 
تعذيب املحتجزين، حيث يتعر�سون ب�سكل ممنهج ل�سوء املعاملة، ويتم التحقيق معهم بالعربية وهي 
لغة ل يفهمونها ويوقعون على اأوراق ليتم الإفراج عنهم، وميثلون اأمام حماكم ع�سكرية وهم مقيدون 
ل�سهور. وا�ستخدمت  الأحيان  اآخرون يف احلب�س النفرادي لفرتات ت�سل يف بع�س  يف حني يحتجز 
قوات الحتالل اأطفاًل فل�سطينيني كدروع ب�سرية يف دخول مبان واأمام العربات الع�سكرية ملنع اإلقاء 
خالل  منهجي  ب�سكل  اعتقالهم  خالل  الفل�سطينيني  الأطفال  معاملة  �سوء  وزاد  عليها28.  احلجارة 
عام  خالل   74% بـ  مقارنة   76.5% بن�سبة  بحقهم  اجل�سدي  العنف  ممار�سة  وازدادت  العام، 
2012. ومن اأ�سكال التعذيب و�سوء املعاملة تكبيل اليدين وع�سب الأعني والعنف اللفظي واجل�سدي 

اأثناء العتقال والإذلل والتخويف والتفتي�س العاري.

26   تقرير حول “انتهاكات قوات الحتالل لقواعد القانون الدويل الإن�ساين يف قطاع غزة خالل عام 2013”، مركز امليزان حلقوق الإن�سان، غزة، كانون الثاين/ يناير 
.2014

�سد الأطفال يف قطاع غزة خالل عام 2013«، مركز امليزان حلقوق الإن�سان غزة، �سباط/ فرباير 2014. املوجهة  »النتهاكات  حول  تقرير    27
جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة حول انتهاكات دولة الحتالل حلقوق الطفل الفل�سطيني، حزيران/ يونيو 2013. تقرير  ُينظر    28
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ثامنا- انتهاكات احلق يف التنمية القت�شادية 

ال�سماح  وعدم  الإ�سرائيلي  بالحتالل  متثل  تطويره  اأمام  اأ�سا�سيا  عائقا  القت�سادي  القطاع  واجه   
با�ستغالل املوارد الطبيعية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة خا�سة يف املناطق امل�سنفة )ج(. وتعد تلك 
املناطق مفتاحا للتنمية امل�ستدامة لالقت�ساد الفل�سطيني، اإل ان اجلزء الأكرب منها مغلق ب�سكل كامل يف 
وجه الن�ساطات القت�سادية الفل�سطينية، وتقع اأغلب املوارد الطبيعية الفل�سطينية يف تلك املنطقة املقيد 
اإليها وال�ستفادة من مواردها، وتقدر خ�سائر القت�ساد الفل�سطيني نتيجة منعه من الو�سول  الو�سول 

اإىل تلك املناطق التي تعد مفتاح ازدهار القت�ساد الفل�سطيني بحوايل 3.4 مليار دولر �سنويا29. 

و�سيتيح ا�ستخدام الفل�سطينيني ملواردهم جمال كبريا يف ممار�سة الأن�سطة القت�سادية التي ميكنها 
تباطوؤا يف  �سهد  قد   2013 عام  وكان  امل�ستدامة.  التنمية  م�سار  على  الفل�سطيني  القت�ساد  و�سع 
الأداء القت�سادي الفل�سطيني بن�سبة %3.7، ويعتمد القت�ساد الفل�سطيني على ال�ستهالك املمول 
من الدول املانحة، ويعاين من ركود القطاع اخلا�س، ما يجعله اقت�سادا غري م�ستدام. وميكن ال�سماح 
اإجمايل الناجت املحلي  35 يف املئة اإىل  اإ�سافة نحو  بتنمية موؤ�س�سات الأعمال يف املناطق )ج( من 
الإيرادات احلكومية  وزيادة حجم  الفل�سطينية  لل�سلطة  املايل  الو�سع  الفل�سطيني، ومن ثم حت�سني 
بنحو 800 مليون دولر، وهو ما �سيوؤدي اإىل خف�س عجز املوازنة مبقدار الن�سف، كما �سيقلل من 
احلاجة اإىل م�ساعدات الدول املانحة30. اإل اأن عدم التمكن من ال�ستفادة من تلك املوارد ينعك�س 
مع  لدولة  اقت�سادا  يكون  اأن  من  يتمكن  لن  اإنه  حيث  م�ستقبال،  الفل�سطيني  القت�ساد  على  �سلبا 

ا�ستمرار القيود الإ�سرائيلية اخلانقة له.

تا�شعا- انتهاكات الحتالل للحق يف التعليم

ا�ستمرت اإجراءات الحتالل وحمالته الع�سكرية والإغالق واحلواجز الع�سكرية خالل عام 2013 
الإن�سان  وحق  التعليمية  العملية  �سري  على  �سلبا  اأثر  ما  والرتبوية،  التعليمية  للم�سرية  اإعاقتها  يف 
الفل�سطيني يف التعليم. فقد اأعاقت ال�سيا�سات الحتاللية و�سول الطلبة ومعلميهم اإىل مدار�سهم، 
جتاه  للدموع  وامل�سيلة  ال�سوتية  القنابل  باإطالق  لالعتداءات  املدار�س  بع�س  تعر�س  اىل  بالإ�سافة 
�ساحاتها م�سببة الهلع لطلبته، واأدت البوابات واحلواجز الع�سكرية اإىل تاأخري وعرقلة و�سول املعلمني 
والطلبة اإىل مدار�سهم، واأدت اإىل هدر يف الواقع التعليمي مبعدل 1581 ح�سة مدر�سية ملا يزيد عن 
13 األف طالب وطالبة31، وفقدت الأ�سرة الرتبوية خالل العام ثالثة �سهداء من طلبتها، بالإ�سافة 

اأن�سطة الأعمال �سادر عن البنك الدويل، ت�سرين الأول/ اكتوبر 2013. ممار�سة  حول  تقرير    29
ت�سرين الأول/ اكتوبر 2013. الدويل،  البنك  عن  �سادر  الأعمال  اأن�سطة  ممار�سة  حول  تقرير    30

العملية التعليمية واأ�سرتها الرتبوية على مدار عام 2013«، الإدارة العامة للمتابعة امليدانية يف وزارة الرتبية والتعليم، رام  الإ�سرائيلي بحق  »انتهاكات الحتالل  تقرير   31
اهلل، �سباط 2014.



37

اإىل اإ�سابة اأكرث من 195 من الطلبة واملعلمني بجروح، وتعر�س 184 منهم لالعتقال من بينهم 
�سبعة معلمني وموظف، و175 طالبًا، واحتجاز 85 من �سمنهم 32 معلمًا و53 طالبًا لعدة �ساعات 

من قبل جنود الحتالل32.

من جهة اأخرى �ساهم جدار ال�سم والتو�سع يف التاأثري �سلبا على امل�سرية التعليمية، حيث حد من قدرة 
املعلمني والطلبة على التنقل بني اأماكن عملهم و�سكناهم، ما اأدى اىل حرمان عدد ل باأ�س به منهم 
من حقهم يف التعليم. ويتعر�س الطلبة واملعلمون مل�سايقات يومية اأثناء تنقلهم عربه ويتم احتجازهم 

على بواباته ل�ساعات من خالل احلواجز ولذرائع خمتلفة. 

كما توا�سلت امل�ساكل التعليمة يف مدينة القد�س، فقد ت�سبب ت�سديد احل�سار واحلواجز الع�سكرية 
اىل اإعاقة تنقل الطلبة واملعلمني، وا�ستمرت امل�ساكل املتعلقة بنق�س الأبنية والغرف ال�سفية نتيجة 
ل�سعوبة احل�سول على رخ�س البناء من بلدية الحتالل لبناء مدار�س جديدة ل�ستيعاب الطلبة، ما 
اأماكن بعيدة عن مكان �سكنهم، وت�سبب يف ت�سرب الطلبة من  اأبنائهم يف  ا�سطر الأهايل لت�سجيل 

املدار�س فباتت العملية التعليمية مهددة يف القد�س. 

وما زالت �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي ترف�س منح ت�ساريح للطلبة من قطاع غزة للدرا�سة يف ال�سفة 
الغربية وا�ستكمال درا�ستهم خارج الوطن، ويوؤثر انعدام التوا�سل ما بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

ب�سكل �سلبي على كافة نواحي العملية التعليمية يف الأرا�سي الفل�سطينية. 

عا�شرا- انتهاكات الحتالل للحق يف احلركة والتنقل

خا�سة  الفل�سطينيني  املواطنني  وتنقل  حركة  على  املفرو�سة  القيود   2013 عام  خالل  ا�ستمرت 
املحاذية  وتلك  الأردن  وغور  والتو�سع  ال�سم  جدار  خلف  الواقعة  املناطق  تلك  ويف  غزة،  قطاع  يف 
تقييد  زال  وما  ال�ستيطاين.  التو�سع  واأعمال  للم�ستوطنات  وذلك حماية  الإ�سرائيلية،  للم�ستوطنات 
احلركة والتنقل العامل الأبرز يف تفتيت وحدة الأر�س الفل�سطينية وي�سهم يف تقييد حريات املواطن 
الفل�سطيني، وهذا جزء من �سيا�سة الف�سل التي تتبعها �سلطات الحتالل والتي تقيد قدرة املواطن 
يف البحث عن عمل وتوفري لقمة عي�سه، وحتد من قدرته على اإقامة عالقات عائلية ب�سكل طبيعي اأو 

اأية روابط ثقافية واجتماعية اأخرى مع �سكان ال�سطر الآخر من الوطن.

وا�ستمرت يف مدينة اخلليل القيود ال�سارمة على التنقل يف املناطق التي ت�سيطر عليها دولة الحتالل يف 

32  اأدت اإجراءات الحتالل الع�سكرية اإىل تعطيل الدوام كليًا يف 9 مدار�س، وبلغ جمموع اأيام التعطيل الكلي فيها 10 اأيام، ما اأدى اإىل حرمان 2045 طالبا وطالبة 
من الو�سول اإىل مدار�سهم، وكذلك 173 معلمًا ومعلمة من الو�سول اإىل مراكز عملهم، بالإ�سافة اإىل تعطل الدوام جزئيًا يف 34 مدر�سة ب�سبب الإغالق واحلواجز 
الع�سكرية التي متنع و�سول املعلمني واملعلمات اإىل مدار�سهم. كما تعر�ست 89 مدر�سة اإىل اعتداءات، عرب قيام جنود الحتالل باإطالق القنابل ال�سوتية، والقنابل 

امل�سيلة للدموع جتاه �ساحات املدار�س، ما اأدى اإىل اإثارة اخلوف والهلع لدى الطلبة.
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البلدة القدمية، حيث تقوم قوات الحتالل بن�سر ما يفوق 120 عائقا ماديا تف�سل منطقة H2 عن باقي 
املدينة التي يعي�س فيها حوايل 40 األف فل�سطيني اإىل جانب ب�سع مئات من امل�ستوطنني يقيمون يف اأربع 
م�ستوطنات، يفر�س على ال�سوارع التي توؤدي اليها حظر على حركة مرور ال�سيارات الفل�سطينية والأفراد 
الأ�سا�سية  اخلدمات  اإىل  الو�سول  حتديات  فيها  الفل�سطينيون  ويواجه  للم�ستوطنني33.  حماية  وذلك  فيها 
مبا فيها املدار�س واملياه وال�سرف ال�سحي واخلدمات ال�سحية، ب�سبب متطلبات التن�سيق، وي�ستمر اإفالت 

امل�ستوطنني من العقاب لتورطهم يف اأعمال العنف والتخريب �سد الفل�سطينيني وممتلكاتهم يف اخلليل.

ويعمل جدار ال�سم والتو�سع على جتزئة الأرا�سي الفل�سطينية، ويقو�س نظام بوابات اجلدار الظروف 
املعي�سية للمزارعني الفل�سطينيني يف 150 قرية فل�سطينية عزلت اأرا�سيهم خلفه، وي�سطر مالكوها 
اإىل احل�سول على ت�ساريح خا�سة وتن�سيق م�سبق للو�سول اإليها من خالل 74 بوابة على اجلدار، 
الزيتون34، ول يزال 11.000 مواطن فل�سطيني يقبعون  تفتح فقط خالل مو�سم قطف  52 منها 
خلف اجلدار يعتمدون على ت�ساريح اأو ترتيبات خا�سة ملوا�سلة العي�س يف منازلهم. ويقيد اجلدار 
اخلدمات  ومراكز  ودرا�ستهم  عملهم  اأماكن  اىل  خلفه  الواقعة  املناطق  يف  الفل�سطينيني  و�سول 
ال�سحية والثقافية، كما يعرقل احلياة الجتماعية والأ�سرية يف املناطق التي يف�سل بينها. وا�ستمر 
تقييد دخول الفل�سطينيني من �سكان ال�سفة الغربية اإىل مدينة القد�س املحتلة من خالل احلواجز 
الع�سكرية ونظام الت�ساريح وجدار ال�سم والتو�سع، ويتم دخول من مينح منهم ت�سريحا عرب اأربعة 

حواجز تقع على اجلدار من بني 14 حاجزا يحيط باملدينة 35. 

حادي ع�شر- انتهاكات الحتالل بحق ال�شحافيني الفل�شطينيني 

اأدائهم  اأثناء  الفل�سطينيني مبوا�سلة مالحقتهم  ال�سحافيني  بحق  الإ�سرائيلية  النتهاكات  توا�سلت 
عدد  وارتفع  الغربية،  ال�سفة  مدن  خمتلف  يف  عليهم  والعتداء  وا�ستهدافهم  املهنية  واجباتهم 
انتهاكا، وهي   151 اإىل   2013 الإ�سرائيلي خالل عام  ارتكبتها قوات الحتالل  التي  النتهاكات 
الأعلى بحقهم منذ عام 2008. وحدثت حوايل %60 من النتهاكات يف مدينتي رام اهلل والقد�س، 

بواقع 50 و41 انتهاكًا على التوايل36. 

متوز/ يوليو 2013. 33   مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، “الأثر الإن�ساين للم�ستوطنات الإ�سرائيلية يف مدينة اخلليل”، 
مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، “الأثر الإن�ساين للجدار”، متوز/ يوليو 2013.     34

35   “الأثر الإن�ساين للجدار” �سادر عن مكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، متوز/ يوليو 2013.
لعام 2013، �سباط 2014، رام اهلل. كما تعر�س ال�سحافيون يف املدن املختلفة اإىل انتهاكات اإ�سرائيلية ومنها يف  الإعالمية  للحريات  مدى  ملركز  ال�سنوي  التقرير    36

اخلليل بواقع )20( انتهاكا، نابل�س )23(، بيت حلم )8(، جنني )2(، طولكرم )1(، �سلفيت )1(، اأريحا )5(.
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ثاين ع�شر- انتهاكات الحتالل بحق القد�س والأماكن املقد�شة

التهويدية  التع�سفية  الإجراءات  من  العديد   2013 عام  خالل  الحتالل  دولة  �سلطات  اتخذت 
بحق القد�س ومواطنيها والهادفة اإىل تهويد املدينة واإفراغها من �سكانها املقد�سيني، وا�ستمرت يف 
ال�سيا�سة الهادفة اإىل ت�سديد اإجراءات دخول املواطنني الفل�سطينيني اإىل املدينة عن طريق تعزيز 
وتكثيف احلواجز الع�سكرية والبوابات احلديدية التي تقيد حركة وتنقل املواطنني من واإىل املدينة. 
وقد مت فيها هدم )53( مبنى بالإ�سافة اإىل هدم )23( خمزنا ومن�ساأة جتارية، ومت هدم )8( 
م�ساكن لعائالت بدوية يف قرية الزعيم، بالإ�سافة اإىل هدم م�سارب عرب الكعابنة وتهجري �سكانها، 
كما متت م�سادرة  ترخي�س.  دون  البناء  للمنازل حتت ذريعة  الإدارية  الهدم  اأوامر  مئات  وت�سليم 
ا�ستيطانية  لأغرا�س  القد�س  مدينة  يف  الفل�سطينيني  املواطنني  اأرا�سي  من  دومنا   )1450( نحو 
رقم  م�سروع  ل�سالح  حفرية  واأعمال  ا�ستيطانية  �سوارع  و�سق  امل�ستوطنات  تو�سيع  بغر�س  وتهويدية 
التهويدية  ل�سيا�ساتها  وا�ستمرارا  القد�س.  مدينة  مركز  مع  امل�ستوطنات  بع�س  يربط  الذي   )21(
�سادقت �سلطات الحتالل على م�ساريع لتو�سيع امل�ستوطنات املقامة على اأرا�سي القد�س لإقامة اآلف 
الوحدات ال�ستيطانية اجلديدة كما متت امل�سادقة على طرح عطاءات واإ�سدار رخ�س بناء لنحو 

)6700( وحدة �سكنية يف امل�ستوطنات املقامة على اأرا�سي مدينة القد�س37.

والأماكن  العبادة  لأماكن  ا�ستهدافها  وامل�ستوطنني  الع�سكرية  بقواتها  الحتالل ممثلة  دولة  وا�سلت 
 22( عن  يزيد  ما  ر�سد  مت  فقد  املحتلة.  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية  املقد�سة 
ال�سعارات  وكتابة  امل�ساجد  على  العتداء  بني  ما  اأ�سكالها  تعددت  املقد�سات  على  خمتلفا  اعتداء( 
اأماكن  واقتحام  الإ�سالمية،  القبور  وجتريف  وامل�سيحية،  الإ�سالمية  الدينية  الرموز  بحق  املعادية 
النتهاكات  اإىل  اإ�سافة  القبور،  �سواهد  وحتطيم  املقابر  وحفريات  مبحتوياتها،  والعبث  العبادة 
املتوا�سلة التي يتعر�س لها امل�سجد الأق�سى ومدينة القد�س من خطط تهويدية ممنهجة لتغيري معامل 
املدينة والقتحامات اليومية واحلفريات املتوا�سلة حتت امل�سجد الأق�سى. ومن اأهم العتداءات التي 
الأقوا�س �سمال �ساحة  2013 عملية هدم الحتالل عددا من  الأق�سى خالل عام  امل�سجد  طالت 

الرباق، بغر�س اإقامة مراكز خدماتية و�سرطية38.

التحرير  ملنظمة  التابع  والتوثيق  للدرا�سات  احلوراين  عبداهلل  مركز   ،2013 عام  خالل  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  الإ�سرائيلية  النتهاكات  حول  ال�سنوي  التقرير    37
الفل�سطينية.

الت�سامن حلقوق الإن�سان حول »النتهاكات الإ�سرائيلية للمقد�سات الفل�سطينية يف عام 2013«، كانون الثاين/ يناير 2014. ملوؤ�س�سة  ال�سنوي  التقرير    38
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ثالث ع�شر- انتهاكات الحتالل للحق يف ال�شكن والعي�س الكرمي

م�ساكن  وهدم  ال�ستيطان  اأعمال  ل�سالح  الأرا�سي  العام مب�سادرة  الحتالل خالل  دولة  ا�ستمرت 
املواطنني وانتهاك حقوقهم وحرمة حياتهم واأ�سرهم واأرواحهم، حيث قامت قوات الحتالل بهدم 
اأكرث من 630 مبنى يف املنطقة )ج( من ال�سفة الغربية والقد�س ال�سرقية، ما اأدى اإىل تهجري اأكرث 
من 1034 فل�سطينيًّا ب�سكل ق�سري وانتزاع امللكية منهم، من بينهم 526 طفال39، بالإ�سافة اإىل 
هدم ع�سرات الغرف ال�سكنية يف مدينة القد�س بحجة عدم الرتخي�س. وا�ستمرت عمليات التهجري 
املناطق  يف  الفل�سطينيني  املواطنني  ومالحقة  ال�سمالية  الأغوار  مناطق  يف  للمواطنني  الق�سري 
اإن�سانية كبرية لهم، وقامت قوات الحتالل بهدم خربة  الرعوية وغور الأردن، ما ت�سبب يف معاناة 
مكحول وترحيل �سكانها اأكرث من مرة، كما قامت بهدم م�سارب عرب الكعابنة وهدم نحو )80( 
الآبار  وع�سرات  البدو  للمواطنني  وامل�سارب  امل�ساكن  وع�سرات  والتجارية،  ال�سناعية  املن�ساآت  من 

والربك�سات الزراعية وخزانات املياه40.

وقد قامت �سلطات الحتالل وامل�ستوطنون باقتالع واإحراق ما يقارب )13700( �سجرة مثمرة، 
وم�سادرة ما يقارب )5202( دومن من اأرا�سي املواطنني يف ال�سفة الغربية والقد�س، منها نحو 
)2370( دومنا مت و�سع اليد عليها من اأرا�سي منطقة يطا وال�سموع جنوب اخلليل لدواع اأمنية، 
مناطق  واإعالنها  الأغوار  منطقة  يف  دومن   )5000( باإغالق  ع�سكري  اأمر  باإ�سدار  قامت  كما 
ع�سكرية مغلقة41. وت�سببت عمليات هدم املنازل التي قامت بها قوات الحتالل يف ال�سفة الغربية 
يف ت�سريد اأكرث من 1100 فل�سطيني، يف الوقت الذي �سرعت دولة الحتالل فيه يف بناء 2159 
وحدة اإ�سكانية ا�ستيطانية يف الأرباع الثالثة الأوىل من �سنة 2013 عدا عن القد�س ال�سرقية، وهو 

ما يقارب �سعف عددها خالل عام 201242. 

املدنيني الفل�سطينيني« �سادر عن مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية يف القد�س بتاريخ 11 كانون الأول/ دي�سمرب 2013. »تهجري  حول  �سحايف  بيان    39
التحرير  ملنظمة  التابع  والتوثيق  للدرا�سات  احلوراين  عبداهلل  مركز   ،2013 عام  خالل  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  الإ�سرائيلية  النتهاكات  حول  ال�سنوي  التقرير    40

الفل�سطينية.
التحرير  ملنظمة  التابع  والتوثيق  للدرا�سات  احلوراين  عبداهلل  مركز   ،2013 عام  خالل  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  الإ�سرائيلية  النتهاكات  حول  ال�سنوي  التقرير    41

الفل�سطينية.
42  هيومن رايت�س ووت�س يف التقرير العاملي لعام 2014، كانون الثاين/ يناير 2014.
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التوصيات

حقوق  وحالة  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأداء  على  واأثرها  الإ�سرائيلية  النتهاكات  ا�ستعرا�س  بعد 
الإن�سان الفل�سطيني، تو�سي الهيئة بالتايل: 

لو�سع . 1 الحتالل  حكومة  على  لل�سغط  املتحدة  الأمم  يف  الأع�ساء  للدول  فل�سطني  دولة  دعوة 
الدويل  القانون  بتطبيق  واللتزام  به،  املرتبطة  الإن�سان  انتهاكات حقوق  وكافة  لالحتالل  حد 
من  وامل�ستوطنني  امل�ستوطنات  واإخالء  ال�ستيطان  بوقف  لإلزامها  عليها  وال�سغط  الإن�ساين، 
اأرواحهم  الفل�سطينيني،  اعتداءاتهم بحق  1967، ووقف  املحتلة يف عام  الفل�سطينية  الأر�س 

واأر�سهم وممتلكاتهم.

العتقال . 2 �سيا�سة  لوقف  الحتالل  دولة  على  بال�سغط  الدويل  للمجتمع  فل�سطني  دولة  مطالبة 
والقدامى  املر�سى  الأ�سرى  عن  والإفراج  الأ�سرى  حياة  لإنقاذ  والتدخل  التع�سفي،  الإداري 
الفل�سطينيني،  املعتقلني  بحق  املمنهجة  التع�سفية  وممار�ساتها  اعتداءاتها  ووقف  والأطفال، 

وو�سع حد لتدهور ظروفهم املعي�سية والإن�سانية داخل املعتقالت الإ�سرائيلية.

دعوة دولة فل�سطني اإىل متابعة تقرير جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة ودعوة املجتمع . 3
الدويل للتعامل اجلدي معه والوقوف عند م�سوؤولياته يف حماية الأ�سرى الفل�سطينيني وخ�سو�سا 

الأطفال منهم، وقرارات ال�سرعية الدولية يف ظل ت�سديد احل�سار على قطاع غزة.

من . 4 الفل�سطينيني  لتمكني  الحتالل  دولة  على  ال�سغط  يف  ال�ستمرار  اإىل  فل�سطني  دولة  دعوة 
ومواردهم  اأرا�سيهم  اإىل  و�سولهم  على  املفرو�سة  القيود  وتخفيف  )ج(  مناطق  اإىل  الو�سول 
للفل�سطينيني  اأرا�ٍس  لتخ�سي�س  عليها  وال�سغط  فيها،  املقيمني  الفل�سطينيني  وعن  الطبيعية 

لأغرا�س البناء ال�سكني وو�سل تلك املناطق بالبنى التحتية للمياه والكهرباء.

اجلنائية . 5 املحكمة  اإىل  والتوجه  الإن�سان  حقوق  معاهدات  اإىل  لالن�سمام  فل�سطني  دولة  دعوة 
الدولية ملقا�ساة دولة الحتالل على النتهاكات التي ترتكبها بحق الفل�سطينيني.

الأمم . 6 ل�سمان جناح قرار  تن�سيق اجلهود  اإىل  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  فل�سطني   دعوة دولة 
املتحدة باعتبار عام 2014 عاما للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني وحماية حقوقه الأ�سا�سية، 

والتعاون مع اللجنة اخلا�سة بحقوق ال�سعب الفل�سطيني غري القابلة للت�سرف بهذا ال�ساأن.
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اأ�سارت اإح�سائيات الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان يف عام 2013 اإىل تلقي الهيئة لـ )3409( �سكاوى 
حتتوي على ادعاءات بانتهاكات حلقوق الإن�سان يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وتبني للهيئة من خالل 
الر�سد والتوثيق امليداين، وتلقي �سكاوى املواطنني، ا�ستمرار عدد من اأمناط النتهاكات املر�سودة خالل 
ال�سيا�سي  النق�سام  حالة  ا�ستمرار  اإىل  ذلك  اإيعاز  وميكن  متفاوتة،  بوترية  كانت  واإن  ال�سابقة،  الأعوام 
وتعرث جهود امل�ساحلة ال�سيا�سية، اللذين انعك�سا بدورهما ب�سكل �سلبي على منظومة احلقوق واحلريات 

العامة، وحال دون متتع املواطن الفل�سطيني بحقوقه املختلفة.  

اأوًل: اأبرز اأمناط النتهاكات التي ر�شدتها الهيئة خالل عام 201343:

الأمناط  كانت  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من  كل  يف  الهيئة  ر�سدتها  التي  النتهاكات  اأمناط  اأبرز  من 
التالية:

بالإعدام دون توفري �سمانات املحاكمة العادلة:    اأحكام  �سدور   - احلياة  يف  احلق   .1

ففي هذا العام، �سدر حكم واحد عن املحكمة الع�سكرية يف مدينة جنني بال�سفة الغربية و)16( 
عن  اأحكام  و7  الع�سكرية  املحاكم  عن  �سدرت  منها  اأحكام   9( غزة  قطاع  يف  املحاكم  عن  حكما 
اأحكام �سادرة يف �سنوات �سابقة، وم�سادقة حمكمة النق�س يف  املحاكم املدنية(، ومت تنفيذ )3( 
الذي   2012 عام  مع  باملقارنة  هذا  �سابقة.  اأعوام  يف  �سدر  قد  كان  اآخر  اإعدام  حكم  على  غزة 
�سدرت خالله �ستة اأحكام، ومت تنفيذ �ستة اأحكام اأخرى �سادرة عن �سنوات �سابقة، وكانت جميعها 

يف قطاع غزة. 

43   تعتمد الهيئة يف عمليات الر�سد والتوثيق لنتهاكات حقوق الإن�سان على م�سادر اأولية وم�سادر ثانوية من الر�سد. اأما بخ�سو�س الر�سد الأويل فريتكز على البحث 
امليداين ور�سد النتهاكات ومراقبتها ميدانيًا من خالل التواجد يف جميع حمافظات الوطن ال�سمالية واجلنوبية، ومن خالل الزيارات املنتظمة ملراكز التوقيف والحتجاز، 
ومن خالل مراقبة املحاكم وتلقي �سكاوى املواطنني. اأما امل�سادر الثانوية فتعتمد على الدرا�سات والأبحاث وا�ستطالعات الراأي ذات ال�سلة، والقرارات ال�سادرة عن 
احلكومة والت�سريحات الر�سمية للم�سوؤولني، واملراجعة اليومية لل�سحف واملواقع اللكرتونية املختلفة، والإح�ساءات  الر�سمية ال�سادرة عن جهاز الإح�ساء الفل�سطيني. 

الفصل التمهيدي
أنماط انتهاكات حقوق اإلنسان 

خالل عام 2013 
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ال�سالمة اجل�سدية -ادعاءات التعذيب و�سوء املعاملة:44  يف  احلق  انتهاكات   .2

ل تزال الهيئة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة تر�سد بوترية منتظمة وتتلقى ال�سكاوى املتعلقة بالدعاءات املا�سة 
 )497( غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من  كل  يف   2013 عام  يف  الهيئة  وثقت  فقد  اجل�سدية،  بال�سالمة 
)كان   2012 عام  يف  القبيل  هذا  من  ادعاء  بـ)294(  مقارنة  التوقيف  اأثناء  والتهديد  بالتعذيب  ادعاءات 
والالاإن�سانية  القا�سية  باملعاملة  ادعاء  و)67(  غزة(،  قطاع  يف  و347  الغربية  ال�سفة  يف   150 منهم 
ادعاء  و)158(   ،2012 عام  يف  القبيل  هذا  من  ادعاء  بـ)52(  مقارنة  الإن�سانية،  بالكرامة  احلاطة  اأو 
 45.2012 القبيل يف عام  ادعاء من هذا  بـ)156(  2013 مقارنة  املعنوي يف عام  اأو  بالعتداء اجل�سدي 
وكانت الهيئة قد �سجلت ارتفاعا ملحوظا لهذه الدعاءات يف عام 2012 باملقارنة مع العدد امل�سجل يف عام 
ال�سالمة اجل�سدي. املا�سة باحلق يف  ارتفاعا مطردًا يف الدعاءات  اأن هناك  اإىل  الذي ي�سري  الأمر   ،2011

احلق يف احلرية ال�سخ�سية و�سالمة الإجراءات القانونية “الحتجاز التع�سفي”: انتهاكات   .3

دولة  يف  الإن�سان  حقوق  حالة  على  الدالة  املوؤ�سرات  اأحد  التع�سفي46  الحتجاز  ا�ستمرار  ي�سكل 
�سيا�سية«  اعتبارات  تع�سفي على  ب�سكل  لوجود »حمتجزين  املتكرر  النفي  الرغم من  فل�سطني، على 
لدى الأجهزة الأمنية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، على اعتبار اأن عمليات الحتجاز تتم بدوافع 
اأمنية ولي�س على خلفية حرية الراأي والتعبري اأو النتماء ال�سيا�سي، اإل اأن واقع احلال ي�سري اإىل اأمناط 
التع�سفي من حيث عدم توجيه تهم   التي �ساحبت وما زالت ت�ساحب حالت الحتجاز  النتهاكات 
حقيقية للمحتجزين47، وعدم متكني ذويهم من زيارتهم ب�سورة حرة48، وعدم متكن حماميهم من 

الأ�سا�سي للتعذيب، كما هو وارد يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة التعذيب )1984( وطبقا للمادة الأوىل )1( على انه:  التعريف  ين�س    44
)اأي عمل متعمد من �ساأنه اأن يلحق ب�سخ�س ما اأملا اأو معاناة �سديدة، �سواء كانت بدنية اأو عقلية، وذلك لأغرا�س مثل احل�سول منه اأو من طرف ثالث على معلومات اأو   
اعرتاف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه يف ارتكابه من قبله اأو من قبل طرف ثالث، اأو اإرهابه اأو اإجباره على الطاعة هو اأو طرف ثالث، اأو لأي �سبب قائم على 
اأ�سا�س متييز من اأي نوع، وذلك عندما يكون هذا الأمل اأو املعاناة قد اأحلقت بال�سخ�س بتحري�س اأو موافقة اأو اإذعان من م�سوؤول ر�سمي اأو �سخ�س اآخر ميثل �سلطة 
ر�سمية، ول ي�سمل التعذيب الأمل اأو املعاناة النا�سئة عن، اأو التي متثل جزءا من، اأو التي تاأتي م�سادفة مع عقوبات قانونية(. وكانت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة قد 
اعتمدت يف 9 كانون الأول 1975 اإعالن حماية جميع الأ�سخا�س من التعر�س للتعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالإان�سانية اأو املهينة، وورد يف 
املادة الثانية من هذا الإعالن ما يلي: )يعترب اأي عمل من اأعمال التعذيب اأو غريه من �سروب املعاملة القا�سية اأو الالإان�سانية اأو املهينة امتهانا للكرامة الإن�سانية يدان 

بو�سفه اإنكارا ملقا�سد الأمم املتحدة وانتهاكا حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املن�سو�س عليها يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان(.
اإىل الأعداد املذكورة يف قاعدة البيانات الإلكرتونية للهيئة لعام 2013 وعام 2012، كما اأن عدد تلك النتهاكات ل ميثل بال�سرورة  ت�ستند  اأعاله  الواردة  الأعداد    45

عدد ال�سكاوى املقدمة ب�ساأن النتهاكات املا�سة باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية، فقد حتتوي ال�سكوى اأكرث من انتهاك فرعي من النتهاكات املذكورة يف املنت.
املتحدة املعني بالحتجاز التع�سفي، فاإن الحتجاز يكون تع�سفيًا يف احلالت الآتية : الأمم  فريق  ب�ساأن  الوقائع  �سحيفة  ح�سب    46

اأ- اإذا كان من امل�ستحيل التذرع باأي اأ�سا�س قانوين لتربير احلرمان من احلرية.  
ب- اإذا كان احلرمان من احلرية ناجما عن ممار�سة احلقوق واحلريات الواردة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛   
كاحلق يف امل�ساواة اأمام القانون، واحلق يف حرية الراأي والتفكري، واحلق يف ت�سكيل اجلمعيات ال�سلمية، واحلق يف امل�ساركة يف ال�سوؤون العامة وتقلد الوظيفة العمومية، 

واحلق يف التنقل  . 
ج- اإذا مت انتهاك املعايري الدولية للمحاكمة العادلة.  

ور�سدها للتهم املوجه للمح�سوبني على حركة حما�س، فقد تكرر توجيه تهمة اإثارة النعرات الطائفية املو�سوفة يف قانون العقوبات الأردين  الهيئة  متابعات  خالل  من     47
هذه اجلرمية غري مكتملة يف الواقع الفل�سطيني خ�سو�سا اأن حتققها يتطلب وجود طوائف معرتف  عنا�سر  اأن  من  الرغم  على  الغربية،  ال�سفة  يف  املطبق  ل�سنة 60 
فيها بالقانون واأن هذه التهمة قامت كنتيجة لثارتها فيما بينها ب�سكل مق�سود، اإ�سافة اىل ت�سمية الفعال التي ق�سد منها املتهم اثارة هذه النعرات الطائفية، وت�سمية 

الطوائف التي تاأثرت بتلك الفعال املجرمة بالقانون.
النموذجية الدنيا يف معاملة ال�سجناء اأن ي�سمح للمتهم باأن يقوم فورا باإبالغ اأ�سرته بنباأ احتجازه، ويعطى كل الت�سهيالت املعقولة لالت�سال باأ�سرته  القواعد  توجب     48
واأ�سدقائه وبا�ستقبالهم )املادة 92 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء املعتمدة من قبل موؤمتر الأمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، املعقود يف 



45

الت�سال بهم بالطرق املتاحة قانوًنا. 

تنفيذها:   يف  املماطلة  اأو  املحاكم،  قرارات  احرتام  عدم   .4    

ا�ستمرت الهيئة خالل عام 2013 يف تلقيها �سكاوى املواطنني حول املماطلة اأو التاأخري اأو المتناع 
عن تنفيذ اجلهات التنفيذية الأمنية واملدنية لقرارات املحاكم، فقد تلقت الهيئة )123( �سكوى 
على  فورًا  والعمل  املحاكم  قرارات  احرتام  �سرورة  على  جديد  من  الهيئة  وتوؤكد  ال�سدد،  هذا  يف 
اإبطاء، مع اعتبار المتناع عن تنفيذها جرمية كما و�سفها القانون الأ�سا�سي املعدل  تنفيذها دون 

لعام 2003، يف املادة )106( منه.

ال�سلمي:  التجمع  يف  احلق  انتهاكات   .5

ا�ستمر خالل عام 2013 تعر�س احلق يف التجمع ال�سلمي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة اإىل العديد 
من النتهاكات، ومن خالل ال�سكاوى التي وردت للهيئة وتوثيق باحثيها لبع�س مظاهر التجمع ال�سلمي 
من م�سريات، حيث متثلت يف:  اأ- ف�س بع�سها بالقوة من قبل الأجهزة الأمنية. ب- العتداء على 

بع�س امل�ساركني فيها. ج- احتجاز بع�س امل�ساركني يف تلك التظاهرات والتجمعات ال�سلمية.

يف حرية التعبري واحلريات ال�سحافية:  احلق  انتهاكات   .6

2013 العديد من العتداءات على احلرية ال�سخ�سية لل�سحافيني الفل�سطينيني، فقد  �سهد عام 
ر�سدت الهيئة �سل�سلة من اأمناط النتهاكات التي تعر�س لها ال�سحافيون والعمل ال�سحايف برمته، 
من تقييد للحريات ال�سحافية، وحما�سرة للعمل ال�سحايف، وذلك من خالل ممار�سات واإجراءات 
ومالحقة  العتقال  اأ-  يف:  متثلت  غزة  قطاع  يف  اأو  الغربية  ال�سفة  يف  الأمنية  الأجهزة  انتهجتها 
ال�سحافيني.  �سد  اجل�سدية  العتداءات  ج-  التغطية.  منع  ب-  قانونية.  غري  ب�سورة  ال�سحافيني 
منع  هـ-  حرياتهم.  وتقييد  وحماكمتهم  عليهم  ال�سغط  وممار�سة  ال�سحافيني  بع�س  ا�ستدعاء  د- 

طباعة وتوزيع بع�س ال�سحف.

وال�سفر: التنقل  يف  احلق  انتهاكات   .7

 ر�سدت الهيئة منطني من هذا النتهاك متثال يف:  اأ- المتناع من قبل ال�سلطة يف ال�سفة )وزارة 
الداخلية( عن اإ�سدار جوازات ال�سفر ملواطنني يف قطاع غزة. ب- قيام احلكومة يف قطاع غزة مبنع 
�سفر املواطنني هناك بالقوة، اأو ا�سرتاط اإعالم احلكومة امل�سبق ب�سفر العاملني يف املنظمات الأهلية.  
جنيف عام 1955(. كذلك اأكدت املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن على حق ال�سخ�س املحتجز يف 
زيارة اأفراد اأ�سرته، واأن تتاح له فر�سة كافية لالت�سال بالعامل اخلارجي )املبداأ 19 من املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال 

الحتجاز اأو ال�سجن الذي اأعتمد بقرار من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 1988(.
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ثانيا: اأمناط النتهاكات من واقع �شكاوى الهيئة:

العام 2013 خالل  الهيئة  تلقتها  التي  ال�سكاوى  عدد   .1

خالل  تلقته  مبا  ومقارنتها   ،2013 عام  خالل  الهيئة  تلقتها  التي  ال�سكاوى  اأعداد  جمموع  ي�سكل 
الأرا�سي  يف  الإن�سان  حقوق  حالة  يف  التح�سن  اأو  التدهور  على  موؤ�سرًا  و2012   ،2011 الأعوام 
اأمناط  من  عدد  ا�ستمرار   2013 عام  خالل  تلقتها  التي  ال�سكاوى  من  للهيئة  تبني  الفل�سطينية. 
النتهاكات املر�سودة خالل الأعوام ال�سابقة، واإن كانت بوترية متفاوتة. فقد تلقت الهيئة )3409( 
�سكاوى خالل عام 2013 يف حني تلقت خالل عام 2012 )3185( �سكوى، اأما عام 2011 فقد 
تلقت )2876( �سكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإن�سان، والعتداء على حرياته العامة، �سواء اأكانت 

من الأجهزة املدنية اأم الأمنية التابعة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

3600

3400

3000

2800

2600
عدد ال�سكاوى لعام

 2013 ) 3409 �سكوى(

عدد ال�سكاوىخالل العوام الثالثة  2013،2012،2011  

عدد ال�سكاوى لعام
 2012 ) 3185 �سكوى(

عدد ال�سكاوى لعام
 2011 ) 2876 �سكوى(

عدد ال�سكاوىخالل العوام الثالثة
  2013،2012،2011 
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وقد كان عدد الفارق بالزيادة يف ال�سكاوى بني عامي 2013 و2012 )224( قدرت ن�سبة الزيادة 
يف ال�سكاوى خالل عام 2013 عن عام 2012 ما ن�سبته )6%(.

اأ.  توزيع ال�سكاوى يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة:

يف  �سكوى   )2000( التايل:  النحو  على   2013 عام  خالل  الهيئة  تلقتها  التي  ال�سكاوى  توزعت 
 2012 عام  خالل  الهيئة  تلقت  وباملقابل  غزة.  قطاع  يف  �سكاوى  و)1409(  الغربية،  ال�سفة 

3450

3400

3350

3300
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3200

3150

3100

3050
عدد ال�سكاوى للعام

 2013 ) 3409 �سكوى(
عدد ال�سكاوى للعام

 2012 ) 3185 �سكوى(

  %6 ن�سبة الفارق يف الزيادة بني عامي   2013،2012  )224( أي نسبة 

عدد ال�سكاوى

عدد ال�سفة
الغربية  2000 

%59 

عدد قطاع
غزة  1409 

%41 

)2373( �سكوى، من بينها )812( �سكوى يف ال�سفة الغربية، و)831( �سكوى يف قطاع غزة. 
ب.  ال�سكاوي ح�سب مكاتب الهيئة يف املناطق اجلغرافية لل�سفة الغربية وقطاع غزة:

توزعت ال�سكاوى على مكاتب الهيئة خالل عام 2013 على النحو التايل: ال�سفة الغربية )مكتب 
)مكتب  غزة  وقطاع  �سكوى(،   575 ال�سمال  مكتب   ،636 الو�سط  مكتب  �سكوى،   790 اجلنوب 

العدد الإجمايل لل�سكاوى لعام 2013
)3409( شكوى   
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خانيون�س 697 �سكوى، مكتب غزة وال�سمال 712 �سكوى(.
ال�سكاوى ح�سب نوع النتهاكات )النتهاكات الأو�سع انت�ساراً(49 تق�سيم    .2

ي�سهم هذا التق�سيم بو�سع موؤ�سر لالنتهاكات الأو�سع انت�سارًا التي تلقتها الهيئة خالل عام 2013، 
يف  نتائج  اإىل  الو�سول  وبالتايل  ال�سابق،  العام  مع  وهبوطًا،  ارتفاعا  انتهاك  كل  معدلت  ومقارنة 

النتهاكات امل�ستمرة واملت�ساعدة، وتلك التي تخف حدتها وفقا للعوامل واملمار�سات والبيئة املوؤثرة.

اأ. اأبرز اأمناط النتهاكات وفقاً لل�سكاوى الواردة للهيئة يف عام 2013

العددالنتهاكالرقم
1731احلق يف �سمانات املحاكمة العادلة1
693حق املواطن يف ال�سالمة اجل�سدية2
536احلق يف تقلد الوظيفة العامة3
367احلق يف ال�سمان الجتماعي4
344حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة5
170التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة6
150احلق يف التقا�سي7
127احلق يف ال�سحة8

الإح�سائية حول اأمناط النتهاكات اخلا�سة بال�سكاوى ُينظر الف�سول املتعلقة بذلك احلق يف هذا التقرير.  املعطيات  من  ملزيد    49

مكتب اجلنوب 790
مكتب الو�سط 636
مكتب ال�سمال 575
مكتب خانيون�س 697
مكتب غزة وال�سمال 712

التوزيع اجلغرايف لعدد ال�سكاوى على املكاتب يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة لعام 2013
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ب. النتهاكات التي مت ر�سدها من واقع ال�سكاوى الواردة للهيئة 
مقارنة ما بني عامي 2013 و2012 

2012 2013 النتهاك
5 1 احلق يف احلياة/ والوفاة اأثناء التوقيف و/ اأو التحقيق
9 16 احلق يف عدم التدخل يف احلياة اخلا�سة لالإن�سان

15 10 ا�ستغالل املن�سب
1 1 العتداء على املال العام
2 149 احلق يف التقا�سي

245 168 التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
789 1729 احلق يف اإجراءات قانونية عادلة وي�سمل العتقال التع�سفي وال�سيا�سي

التوزيع اجلغرايف لعدد ال�سكاوى على املكاتب يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة لعام 2013

احلق يف �سمانات املحاكمة العادلة
حق املواطن يف ال�سالمة اجل�سدية
احلق يف تقلد الوظيفة العامة
احلق يف ال�سمان الجتماعي

حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة
التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
احلق يف التقا�سي
احلق يف ال�سحة
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71 41 احلق يف التجمع ال�سلمي
29 58 احلق يف التعليم
13 17 احلق يف التمتع ببيئة نظيفة

0 0 احلق يف التنمية
121 35  احلق يف احل�سول على خدمة عامة

18 6  احلق يف ال�سكن
574 534  احلق يف امل�ساركة بتقلد الوظائف العامة وحقوق �ساغليها وي�سمل

التناف�س والف�سل ب�سبب ال�سالمة الأمنية
7 54  احلق يف امللكية

12 1 احلق يف حرية اإن�ساء اجلمعيات والنقابات ال�سلمية والن�سمام اإليها
0 1 احلق يف احلماية من الإخفاء الق�سري

186 365  احلق يف ال�سمان الجتماعي
44 55 احلق يف العمل

182 144  القيام بواجب قانوين
48 52 حرية التعبري عن الراأي، وحرية الإعالم والو�سول للمعلومات
20 2 حرية الفكر والعقيدة والنتماء ال�سيا�سي
79 118  حقوق الأطفال/ املراهقني وحمايتهم من ال�ستغالل الجتماعي

والقت�سادي والإيذاء.. الخ
276 344                          حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة
102 122 عدم احرتام اأحكام الق�ساء

77 60 عدم احل�سول على الوثائق الر�سمية وفقًا للقانون
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ج. احلق يف تقلد الوظيفة العامة وت�سنيفها ح�سب نوع النتهاك وفقاً لل�سكاوى الواردة
لعام 2013 يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة

العدد 
املجموعالنتهاك الفرعي 2املجموعالنتهاك الفرعي 1الكلي

ال�سفة

لأ�سباب ال�سالمة 38التناف�س النزيه يف التوظيف325
14الأمنية

14لأ�سباب اأخرى  
   10

املنازعات الإدارية، ترقية،  
177 177تقاعد، وحقوق مالية

لأ�سباب ال�سالمة 35الف�سل التع�سفي 
14الأمنية

13لأ�سباب اأخرى  
   8
73 73احلق يف الإ�سراب وفقا للقانون 

غزة

3لأ�سباب اأخرى3التناف�س النزيه يف التوظيف211

املنازعات الإدارية، ترقية،  
206 206تقاعد، وحقوق مالية

2لأ�سباب اأخرى2الف�سل التع�سفي 

لأ�سباب ال�سالمة 41التناف�س النزيه يف التوظيف536املجموع
14الأمنية

17لأ�سباب اأخرى 
  10

املنازعات الإدارية، ترقية، 
383 383تقاعد، وحقوق مالية

لأ�سباب ال�سالمة 37الف�سل التع�سفي
14الأمنية

15لأ�سباب اأخرى 
  8

73 73احلق يف الإ�سراب وفقا للقانون
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د. عدد ال�سكاوى حول �سرط ال�سالمة الأمنية لأعوام 2013، و2012، و2011

201320122011ال�سنة
149853عدد ال�سكاوى

2011

53

98

14

20122013

و2011  ، 2012 و  عدد ال�سكاوى حول �سرط ال�سالمة الأمنية لأعوام 2013 ، 

ثالثًا- اجلهات التي وردت عليها ال�شكاوى واأبرز اأمناط النتهاكات الواردة عليها:

املدنية  واملوؤ�س�سات  الأمنية  الأجهزة  على  ال�سكاوى  بتلقي   2013 عام  خالل  الهيئة   ا�ستمرت 
ومتابعتها ميدانيا ومن خالل املخاطبات املكتوبة، وقد تلقت الهيئة ردودا على اأغلب تلك ال�سكاوى 
مع فارق يف الردود من حيث الو�سول اإىل نتائج اإيجابية اأو عدم الو�سول اإىل حلول اإيجابية، فالردود 
واإنكار  النتهاكات  بوقوع  الإقرار  وعدم  بالنمطية  متتاز  زالت  ما  الأمنية  الأجهزة  من  الواردة 
امل�ساءلة واملحا�سبة. يف حني امتازت ردود  اإىل غياب  اإ�سافة  املواطن،  التي يتقدم بها  الدعاءات 
بع�س اجلهات الر�سمية وخا�سة الردود الواردة من وزارة ال�سوؤون الجتماعية وديوان املوظفني العام 
ووزارة ال�سحة بالإيجابية والو�سول اإىل حلول مقنعة يف اأغلب ال�سكاوى. وفيما يلي اأبرز اجلهات 

التي وردت عليها ال�سكاوى وطبيعة النتهاكات الواردة عليها.
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يف غزةيف ال�سفة الغربيةاجلهة الواردة ال�سكوى �سدها
-286الأمن الوقائي

139-الأمن الداخلي قطاع غزة
28-قوى الأمن الداخلي قطاع غزة

-36ال�ستخبارات الع�سكرية
-239املخابرات العامة

ال�سرطة املدنية )�سرطة، مباحث جنائية، مباحث 
272496عامة، مكافحة خمدرات(

92171�سرطة )الإدارة العامة ملراكز الإ�سالح والتاأهيل(
1968وزارة الرتبية والتعليم العايل

4526وزارة الداخلية
288121وزارة ال�سوؤون الجتماعية

13336وزارة ال�سحة
31130وزارة املالية

363وزارة احلكم املحلي
161وزارة النقل واملوا�سالت

201وزارة �سوؤون الأ�سرى
61وزارة الزراعة
368النيابة العامة 

910ديوان املوظفني العام
56جمل�س الوزراء

152جمل�س الق�ساء الأعلى
342وزارة الأوقاف

111هيئة التقاعد العام
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وقد كان تق�سيم ال�سكاوى من حيث طبيعتها املدنية اأو تلك املتعلقة بالأمن على النحو التايل:

عدد ال�سكاوى الأمنية
الغربية  2013 

%49 

عدد ال�سكاوى املدنية
الغربية  2013 

%51 

العدد الإجمايل لل�سكاوى لعام 2013  )3409( شكاوى   

اأبرز اجلهات املدنية الواردة عليها ال�سكاوى
من تاريخ: 2013/1/1 اإىل تاريخ: 2013/12/31

العدداجلهةالرقم
317وزارة ال�سوؤون الجتماعية1
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مناط ال�شكاوى الواردة على اجلهات املدنية والأمنية يف ال�شفة الغربية: اأبرز   .1

	 جهاز الأمن الوقائي: متحورت ال�سكاوى الواردة على جهاز الأمن الوقائي حول حق املواطن يف •
ال�سالمة اجل�سدية التي ت�سمل التعذيب والتهديد اأثناء الحتجاز، �سواء كان هذا التعذيب ج�سديًا 
اأم معنويًا، واحلق يف �سمانات املحاكمة العادلة التي ت�سمل الحتجاز التع�سفي من خالل توجيه 
تهم باطلة وغري جدية ودون عر�سه على اجلهات الق�سائية املخت�سة، اأو دون حماكمة واحتجازه 
على خلفية النتماء ال�سيا�سي اأو على خلفية الراأي والتعبري، وخا�سة ما يتعلق با�ستخدام و�سائل 
وف�س  ال�سلمية  التجمعات  على  العتداء  حول  ال�سكاوى  متحورت  كذلك  الجتماعي،  التوا�سل 
التجمعات بالقوة، اإ�سافة اإىل ا�ستدعاء املواطنني للتحقيق بطريقة ت�سكل نوعًا من حجز احلرية 
ودون مربر، كما تلقت الهيئة عددا من ال�سكاوى التي تتعلق بعدم قيام اجلهات بتنفيذ عدد من 
قرارات املحاكم، كذلك تلقت الهيئة عددا من ال�سكاوى التي تتعلق مب�سادرة ممتلكات واأ�سياء 
خا�سة باملواطنني دون اإعادتها بعد الإفراج عن املواطن، كما �سملت ال�سكاوى الواردة للهيئة عدم 
توافر متطلبات الحتجاز الدنيا وعدم ال�سماح بزيارة الأهل اأو املحامي لالأ�سخا�س املحتجزين.

	 جهاز ال�سرطة املدنية: متحورت ال�سكاوى على جهاز ال�سرطة حول حق املواطن يف ال�سالمة اجل�سدية •
والذي �سمل التعذيب و�سوء املعاملة اأثناء الحتجاز وعدم توافر �سمانات املحاكمة العادلة من خالل 
ال�سلطة، والعتداء  ا�ستخدام  والتع�سف يف  املخت�سة،  الق�سائية  املواطن على اجلهات  عدم عر�س 

العدد الإجمايل لل�سكاوى لعام 2013  )3409( شكاوى   

جهاز الأمن الداخلي         املخابرات العامة         ال�سرطة         الأمن الوقائي         ال�سرطة/ غزة



57

على حرية الراأي والتعبري ومنع التجمعات ال�سلمية، وعدم تنفيذ قرارات املحاكم، واحلق يف امللكية، 
وا�ستغالل املن�سب، واحلق يف تقلد الوظائف العامة، واحلق يف العناية الطبية داخل مراكز الإ�سالح 
والتاأهيل والظروف املعي�سية داخل تلك املراكز، اأما يف مو�سوع مراكز الإ�سالح والتاأهيل فقد تركزت 
متطلبات  توافر  وعدم  القانونية،  اأو  ال�سحية  اأو  املعي�سية  �سواء  الحتجاز  ظروف  حول  ال�سكاوى 

الحتجاز كال�سماح بزيارة الأهل واملحامي، واحلق يف العناية الطبية والف�سل بني النزلء.

	 يف • احلق  حول  العامة  املخابرات  جهاز  على  الواردة  ال�سكاوى  تركزت  العامة:  املخابرات  جهاز 
ال�سالمة اجل�سدية التي ت�سمل التعذيب و�سوء املعاملة اأثناء الحتجاز، وانتهاك احلق يف �سمانات 
املحاكمة العادلة من حيث الحتجاز التع�سفي على خلفية النتماء ال�سيا�سي وعدم جدية التهم وعدم 
املمتلكات اخلا�سة وم�سادرتها، وعدم  والعتداء على  املخت�سة،  الق�سائية  العر�س على اجلهات 
اإعادتها بعد النتهاء من الق�سية اأو الإفراج عن املواطن، والعتداء على احلريات العامة، واحلق يف 
حرية التعبري وحرية الراأي وال�سحافة، ومنع ال�سفر للمواطنني دون احل�سول على حكم ق�سائي من 

جهات ق�سائية خمت�سة، وانتهاك احلق يف الوظيفة العمومية من خالل تو�سيات اجلهاز.

	 وزارة ال�سحة: متحورت ال�سكاوى الواردة على وزارة ال�سحة حول الوفاة نتيجة الإهمال الطبي، •
والتحويالت للعالج اخلارجي، وعدم توفر اخلدمات ال�سحية املنا�سبة، واحلق يف تقلد الوظائف 
العامة، وحقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وتوفري مراكز عالجية يف املناطق النائية وتوفري مراكز 

للرعاية الأولية اإ�سافة اإىل بع�س الق�سايا ذات العالقة بالأمور الإدارية يف الوزارة.

	 وزارة املالية: تركزت ال�سكاوى الواردة على وزارة املالية حول احلقوق املالية للموظفني، واحلق •
الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  وحقوق  العامة،  الوظائف  تقلد  يف  واحلق  الجتماعي،  ال�سمان  يف 
العموميني  املوظفني  �سكاوى  ن�سيب  وكان  املالية.  وزارة  يف  الإدارية  بال�سوؤون  تتعلق  و�سكاوى 
املالية  وزارة  على  الواردة  بال�سكاوى  الأ�سد  ن�سيب  الإدارية  والعالوات  الراتب  بقطع  املتعلقة 

خالل عام 2013، ومل تلق العديد من هذه ال�سكاوى ردودًا اإيجابية من قبل وزارة املالية. 

	 وزارة الداخلية: متحورت ال�سكاوى الواردة على وزارة الداخلية حول احلق يف التقا�سي وتوفري •
�سمانات املحاكمة العادلة، والتحقيق يف �سكاوى التعذيب و�سوء املعاملة، والعتداء على احلرية 
العامة والتجمعات ال�سلمية والعتداء على احلق يف التعبري وحرية الراأي، اإ�سافة اإىل �سكاوى تتعلق 

باحلق يف �سمانات املحاكمة العادلة ووقف الحتجاز التع�سفي على خلفية النتماء ال�سيا�سي.

	 العايل • والتعليم  الواردة على وزارة الرتبية  ال�سكاوى  العايل: تركزت  وزارة الرتبية والتعليم 
يف  واحلق  العامة،  الوظيفة  وحقوق  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  وحقوق  العمل،  يف  احلق  على 

التعليم، والف�سل من الوظيفية العمومية.
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	 وزارة ال�سوؤون الجتماعية: جاءت اأغلب ال�سكاوى الواردة على وزارة ال�سوؤون الجتماعية على هيئة •
مطالبات مالية وتوفري خدمات لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة وحقوق الأ�سخا�س يف ال�سمان الجتماعي 
ال�سوؤون  وزارة  اأبدت  وقد  للتدريب.  مراكز  وتوفري  وعالج  تاأهيل  من  �سحية  خدمات  وتوفري 
الجتماعية تعاونًا كبريًا مع الهيئة من خالل الرد على جميع ال�سكاوى الواردة اإليها، وكانت الردود 
يف معظم الق�سايا مر�سية، وات�سح من خالل الردود على �سكاوى الهيئة، اأن احلاجة اإىل املعونات 
املعايري  املواطن من جهة، وطبيعة  يعي�سها  التي  ال�سعبة  القت�سادية  للظروف  نظرًا  وامل�ساعدات 
اجلديدة لعتماد املعونات من جهة ثانية بعد اعتماد وزارة ال�سوؤون الجتماعية ملعايري جديدة يف 
تقدمي املعونات هي ال�سبب وراء ارتفاع عدد ال�سكاوى التي تلقتها الهيئة، اإ�سافة اإىل الهتمام الأعلى 

الذي اأولته الهيئة للحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، وحقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

	 واحلق • التقا�سي  العامة حول احلق يف  النيابة  الواردة على  ال�سكاوى  تركزت  العامة:  النيابة 
قرارات  تنفيذ  و�سكاوى حول عدم  التع�سفي،  الحتجاز  وق�سايا  العادلة  املحاكمة  يف �سمانات 
وتعر�س  الحتجاز  ظروف  يف  بالتحقيق  تتعلق  و�سكاوى  الر�سمية،  اجلهات  قبل  من  املحاكم 

املحتجزين للتعذيب و�سوء املعاملة.

ال�شكاوى الواردة على اجلهات املدنية والأمنية يف قطاع غزة: اأمناط  اأبرز   .2
	 ال�سكاوى الأمنية: تلقت الهيئة )822( �سكوى وردت �سد اجلهات التالية: جهاز ال�سرطة )مكافحة •

ملراكز  العامة  واملديرية  الداخلي،  الأمن  وجهاز  املدنية(  – ال�سرطة  العامة  – املباحث  املخدرات 
الإ�سالح والتاأهيل ووزارة الداخلية والأمن الوطني. وبالرغم من متكن الهيئة من حل العديد من 
التعاون امليداين من  والتاأهيل يف قطاع غزة عرب  الأمنية ومراكز الإ�سالح  ال�سكاوى �سد الأجهزة 
قبل اجلهات ذات العالقة، وانتظام الزيارات ملراكز التوقيف والحتجاز والتعاون مع الهيئة يف هذا 
ال�سدد، اإل اأن الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة، ا�ستمرت بعدم الرد اخلطي على �سكاوى الهيئة، خا�سة 
يف ال�سكاوى املتعلقة بعدم �سالمة الإجراءات القانونية يف العتقال، والحتجاز التع�سفي والنتهاكات 
املتعلقة بالتعذيب و�سوء املعاملة. و�سجلت الهيئة اأعلى ارتفاع بال�سكاوى املتعلقة بال�سالمة اجل�سدية 
على جهاز ال�سرطة املدنية، ومل تتمكن الهيئة من احل�سول على ردود اإيجابية ومر�سية بخ�سو�س 

هذه النتهاكات. اأما اأبرز النتهاكات الواردة على الأجهزة الأمنية فكانت التالية:

	 انتهاك احلق يف �سمانات املحاكمة العادلة، وقد ت�سمنت تلك ال�سكاوى )العتقال التع�سفي »دون •
مذكرة توقيف – دون مذكرة تفتي�س – اتهام غري جدي – دون العر�س على النيابة اأو قا�سي 
ال�سلح – دون لئحة اتهام - والعتقال على خلفية �سيا�سية وعلى خلفية الراأي«، واحرتام حقوق 
– الحتجاز يف الأماكن املحددة قانونًا«،  – احلق يف زيارة الأهل  النزلء »الف�سل بني النزلء 
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واحلق يف زيارة الأهل – احلق يف الظروف املعي�سية داخل ال�سجون ومراكز التوقيف(.

	  انتهاك احلق يف ال�سالمة اجل�سدية )التعذيب والتهديد اأثناء التوقيف – العتداء اجل�سدي اأو املعنوي(.•

	  انتهاك احلق يف التنقل وال�سفر، دون اأوامر ق�سائية ولأ�سباب �سيا�سية )املنع من ال�سفر عرب •
املعابر يف قطاع غزة »معرب رفح احلدودي ومعرب بيت حانون »اإيرز«« من قبل اجلهات الأمنية 

بغزة -  احلرمان من اإ�سدار جوازات ال�سفر اأو جتديدها من قبل وزارة الداخلية برام اهلل(.

	 انتهاك احلق يف حرية الراأي والتعبري، وحرية ا�ستخدام مواقع التوا�سل الجتماعي، والتجمع ال�سلمي.•

الوزارات  على  ال�سكاوى  هذه  وردت  وقد  �سكوى   )586( املدنية:  املوؤ�ش�شات  على  ال�شكاوى 
ووزارة  العام  املوظفني  وديوان  الع�سكرية  واملالية  املالية  وزارة  ومنها  الغربية،  ال�سفة  يف  املدنية 
التعليم العايل، ووزارة ال�سوؤون الجتماعية ووزارة الداخلية وموؤ�س�سة رعاية اأ�سر ال�سهداء واجلرحى 
يتعلق  فيما  معظمها  وتركزت يف  الأ�سرى.  �سوؤون  ووزارة  اخلارجية  ال�سوؤون  ووزارة  ال�سحة  ووزارة 
بال�ستحقاقات املالية والعالوات الإدارية وقطع الرواتب للموظفني العموميني، وال�ستحقاقات املالية 
لأ�سر ال�سهداء واجلرحى والأ�سرى. وظلت الكثري من ال�سكاوى املتعلقة باقتطاع الراتب وامل�ستحقات 
املالية للموظفني العموميني يف قطاع غزة دون حلول مر�سية رغم اجلهود املبذولة من قبل الهيئة حلل 

هذه ال�سكاوى واإجراء التدخالت املختلفة ب�ساأنها.     

اأما اجلهات املدنية التي وردت عليها ال�سكاوى يف قطاع غزة فكانت وزارة ال�سوؤون الجتماعية ووزارة 
الأ�سغال العامة والإ�سكان وديوان املوظفني العام والنيابة العامة و�سلطة الأرا�سي وبلدية غزة و�سركة 
الكهرباء، وجامعة الأق�سى. وقد تلقت الهيئة ردودًا خطية على خماطباتها من بع�س هذه املوؤ�س�سات 
وب�سكل خا�س النيابة العامة، اإل اأن معظم الردود كانت منطية ومل تكن مر�سية يف معظم الأحوال. 

ومن اأبرز اأمناط النتهاكات الواردة يف تلك ال�سكاوى كانت التالية: 

	 – عدم • – قطع الرواتب  انتهاك احلق يف تقلد الوظائف العامة )حقوق املوظف العام املالية 
احت�ساب العالوات والرتقيات(

	 انتهاك احلق يف ال�سمان الجتماعي.•

	 انتهاك احلق يف الرعاية ال�سحية )احل�سول على اخلدمة الطبية وبامل�ساواة – امل�سوؤولية عن •
الأخطاء الطبية(.

	 بواجب • القيام  ال�سلطة،  ا�ستعمال  يف  التع�سف  الإعاقة،  ذوي  حقوق  انتهاك  ال�سكن،  يف  احلق 
قانوين، احلق يف احل�سول على الوثائق الر�سمية، احلق يف امللكية )ال�ستيالء دون حكم ق�سائي(

	 عدم تنفيذ اأحكام الق�ساء.•
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الفصل األول
الحق في الحياة

القانونية  الهتمام يف احلماية  انعك�س هذا  وقد  الأر�سية،  الكرة  الأول على  الهتمام  دوما حمور  كان  الإن�سان 
العقابية التي اأخذت دول العامل باأ�سرها ت�سعها يف ت�سريعاتها العقابية، �سواء على امل�ستوى الداخلي يف ت�سريعاتها 
العقابية اأم يف ما ت�سعه من اتفاقيات وعهود دولية، حيث اأ�سبح حق الإن�سان يف احلياة يت�سدر جملة احلقوق التي 

يتمتع بها، ويو�سع يف مقدمة الت�سريعات الوطنية واملواثيق الدولية.50

اأوًل - واقع احلق يف احلياة يف عام 2013

بعد انخفا�س عدد الوفيات يف ظروف غري طبيعية يف عام 2012 اإىل 140 حالة وفاة، باملقارنة مع 
العام الذي �سبقه الذي جتاوزت فيه عدد حالت الوفاة الـ147، عاد هذا العدد لالرتفاع من جديد، 
حيث و�سل عدد الوفيات يف ظروف غري طبيعية الذي �سجلته الهيئة يف عام 2013 اإىل 168 حالة 

وفاة. 

70 حالة يف قطاع غزة )13 حالة  وقد توزعت وفيات هذا العام من حيث النطاق اجلغرايف على 
منها وقعت يف الأنفاق(، و98 حالة وفاة يف ال�سفة الغربية. كما توزعت هذه الوفيات بح�سب اخللفية 
الأولية لها على 13 ت�سنيفا من اأ�سل الـ15 ت�سنيفا التي اعتمدتها الهيئة،51 يف حني مل يتم ت�سجيل 

اأية وفيات على اخللفيات الأخرى52.

وكان من بني هذا العدد الإجمايل )با�ستثناء الوفيات يف الأنفاق( 52 طفاًل و/ اأو 45 من الن�ساء،53 
اإذ و�سلت ن�سبة الأطفال الذين توفوا هذا العام %31 من العدد الإجمايل حلالت الوفاة يف ظروف 
غري طبيعية التي �سجلتها الهيئة باملقارنة مع الن�سبة امل�سجلة يف العامني املا�سيني 2011 و2012، 
والتي مل تتجاوز الـ %28 من العدد الإجمايل للوفيات يف كال العامني. وارتفعت كذلك ن�سبة الن�ساء 
حلقوق الإن�سان احلق يف احلياة وال�سالمة اجل�سدية، كما و�سعت العديد من القوانني والأحكام القانونية الوطنية حلماية هذه احلقوق. فقد  الدولية  املواثيق  كفلت    50
ت املادة )3( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على اأنه »لكل فرد حق يف احلياة واحلرية وفى الأمان على �سخ�سه«، ون�ست املادة )6( من العهد الدويل للحقوق  ن�سّ

املدنية وال�سيا�سية على اأن »1. احلق يف احلياة حق مالزم لكل اإن�سان، وعلى القانون اأن يحمي هذا احلق، ...«. 
وعلى امل�ستوى الوطني، عاجلت كثري من مواد قوانني العقوبات ال�سارية املفعول يف الأرا�سي الفل�سطينية اجلرائم الواقعة على الإن�سان، ومن اأهمها املواد )345-326(   

من قانون العقوبات رقم 16 ل�سنة 1960 واملواد )212-242( من قانون العقوبات رقم 76 ل�سنة 1936.
51  الت�سنيفات املعتمدة لدى الهيئة هي: الوفاة يف �سجارات عائلية، الوفاة نتيجة اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سالح من املكلفني باإنفاذ القانون، الوفاة نتيجة اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سالح 
من املواطنني، الوفاة يف ظروف غام�سة، الوفاة على خلفية ما ي�سمى »�سرف العائلة«، الوفاة بحجة التعاون مع العدو، الوفاة نتيجة اقتتال داخلي، الوفاة تنفيذا لعقوبة 
الإعدام، الوفاة داخل الأنفاق، الوفاة لعدم اتباع اإجراءات ال�سالمة العامة، الوفاة يف اأماكن الحتجاز، الوفاة نتيجة الإهمال اأو اخلطاأ الطبي، وفيات اأج�سام م�سبوهة/ 

عبوات نا�سفة، الوفاة نتيجة انتحار، وجنائي.
ب�سببها هي وفيات القتتال الداخلي اأو على خلفية التعاون مع العدو.  وفاة  حالة  اأية  الهيئة  ت�سجل  مل  التي  اخللفيات    52

.1 رقم  امللحق  راجع:  املذكورة  الوفيات  حالت  عن  التف�سيل  من  ملزيد    53
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للوفيات،  الإجمايل  العدد  من   826%. اإىل  العام  هذا  يف  طبيعية  غري  ظروف  يف  توفني  اللواتي 
باملقارنة مع %17 يف عام 2012، و)%19( يف عام 2011.

فقد وقعت 19 حالة وفاة على خلفية ال�سجارات والنزاعات العائلية )11 حالة يف ال�سفة الغربية 
للوفيات يف ظروف غري طبيعية، مرتفعة قليال عن  الإجمايل  العدد  و8 حالت يف قطاع غزة( من 
العدد الذي �سجلته الهيئة يف عام 2012 على اخللفية ذاتها )15 حالة 12 يف ال�سفة الغربية و3 
يف قطاع غزة(. الأمر الذي ي�سري اإىل ا�ستمرار وقوع حالت وفاة على خلفية ال�سجارات والثاأر والأمور 

العائلية الأخرى، وبن�سب مرتفعة ومقلقة. 

اأما حالت الوفاة الناجتة عن اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سالح من املكلفني باإنفاذ القانون، فقد ارتفعت هذا 
العام عن العام الذي �سبقه ب�سكل ملحوظ، حيث و�سلت هذا العام اإىل 4 حالت باملقارنة مع حالة 
واحدة فقط يف عام 2012. وهذا بدوره يجعل الهيئة ت�سجل تراجعا ملحوظا للمكلفني باإنفاذ 
القانون عن اللتزام بتعليمات اإطالق النار يف ف�ض ال�ستباكات والقب�ض على املجرمني التي جتعل 
اإىل  اأ�سفل اجل�سم  النار من  اإطالق  تبداأ عملية  واملتدرج، بحيث  الأخري  النار اخليار  اإطالق  من 

اأعاله مع البعد قدر الإمكان عن الأماكن القاتلة.

 وعاودت الوفيات على خلفية اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سالح من قبل املواطنني يف هذا العام لالرتفاع، حيث 
و�سلت اإىل 9 حالت )4 يف ال�سفة الغربية و5 حالت يف قطاع غزة(، بعد اأن كانت قد انخف�ست يف 
عام 2012 اإىل 4 حالت، باملقارنة مع عام 2011 الذي �سجلت فيه 10 حالت على هذه اخللفية. 

وانخف�س عدد الوفيات غري الطبيعية امل�سجلة يف هذا العام يف ظروف غام�سة اإىل 32 حالة )10 
حالت منها يف قطاع غزة و22 حالة يف ال�سفة الغربية(، باملقارنة مع احلالت التي �سجلتها الهيئة 
47 حالة وفاة )19 منها يف ال�سفة الغربية  اإىل  2012 يف الظروف ذاتها والتي و�سلت  يف عام 
اأن  اإل  ورغم انخفا�ض عدد احلالت امل�سجلة على هذه اخللفية هذا العام،  و28 يف قطاع غزة(. 
هذا العدد ظل مرتفعا وي�سري اإىل ا�ستمرار تراجع اجلهات املخت�سة يف اأداء مهامها، ويفر�ض عليها 
م�ساعفة جهودها يف التحقيق يف اجلرائم والك�سف عن مرتكبيها، خ�سو�سا اأن هذه اجلرائم مت�ض 
يف  احلق  وهو  والأر�سية،  ال�سماوية  ال�سرائع  كافة  كفلتها  التي  احلقوق  �سلم  اأعلى  يف  ياأتي  بحق 

احلياة. 

اأما بالن�سبة للقتل على خلفية ما ي�سمى »�سرف العائلة«، فقد انخف�س عدد املتوفيات على هذه اخللفية 
هذا العام اإىل 3 حالت فقط )حالتان يف ال�سفة الغربية وواحدة يف قطاع غزة( بعد اأن كان قد ارتفع 
يف عام 2012 اإىل 5 حالت، مقارنة مع حالتني فقط على ذات اخللفية يف عام 2011. هذا على 
الرغم من اأن 16 حالة وفاة يف ظروف غري طبيعية لإناث ظلت يف ظروف غام�سة ومل يعرف �سببها.
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اتباع  خلفية عدم  على  العام  لهذا  الهيئة  �سجلتها  التي  الوفيات  ارتفع عدد حالت  اآخر،  من جانب 
اإجراءات ال�سالمة العامة ب�سكل كبري وملحوظ، حيث �سجلت الهيئة 65 حالة وفاة على هذه اخللفية 

يف هذا العام، مقارنة بـ 17 حالة وفاة على اخللفية ذاتها يف عام 2012. 

ثانيًا - الوفيات نتيجة لعدم اتباع اإجراءات ال�شالمة العامة

�سكلت الوفيات الناجمة عن عدم اتباع اإجراءات ال�سالمة العامة الن�سبة الكربى يف حجم الوفيات التي 
النتباه يف  يلفت  وما  65 حالة.  الـ  بلغت  2013، حيث  الهيئة يف ظروف غري طبيعية يف عام  �سجلتها 
2012. وقد توزعت  اأربعة اأ�سعاف العدد الذي �سجلته الهيئة يف عام  اأنه اقرتب من  هذا العدد الكبري 
هذه الوفيات الـ 65 على النحو التايل: )16( حالة وفاة يف اأماكن العمل و)10( حالت غرق يف البيوت 
البيوت، و)17(  اأو خارج  8 �سنوات، و)4( حالت غرق يف برك �سباحة  اأقل من  واأغلبهم من الأطفال 
حالة وفاة نتيجة الحرتاق اأو الختناق من و�سائل تدفئة يف البيوت، و)6( حالت ب�سبب اإ�سابتهم ب�سعقة 
كهربائية نتيجة العبث يف اأ�سالك كهرباء يف البيوت، هذا بالإ�سافة اإىل 12 حالة وفاة على خلفيات اأخرى. 

وما يلفت النتباه من بني هذه الوفيات، حالت الوفاة يف اأماكن العمل التي قد تعترب يف حكم اإ�سابات 
العمل، الأمر الذي ي�سري اإىل �سعف الرقابة التي تفر�سها وزارة العمل على من�ساآت العمل، وبخا�سة 
اأن عددا من هذه الوفيات وقع يف عمارات واأبنية قيد الإن�ساء يف حمافظة رام اهلل والبرية، املكان 
الذي من املفرت�س اأن تزيد فيه عملية الرقابة، بحكم قربه من مركز القرار الرقابي وهو وزارة العمل.

اإن هذا الأمر يفر�س على كافة اجلهات الر�سمية القيام بدور رقابي على بع�س املواقع التي تقع فيها هذه 
الوفيات، ول �سيما الوفيات التي تقع يف اأماكن العمل، ويفر�س كذلك على كافة اجلهات مبا فيها اجلهات 

غري الر�سمية القيام بدور توعوي تثقيفي للمواطنني من اأجل احلد من وقوع مثل هذه الوفيات.54 

و�سجلت الهيئة هذا العام 6 وفيات نتيجة الدعاء بالإهمال الطبي يف اأعقاب خ�سوع املتوفني للعالج 
)1 يف ال�سفة الغربية وخم�س حالت يف قطاع غزة55(، يف اإ�سارة وا�سحة لنخفا�س عدد الوفيات 
على هذه اخللفية هذا العام باملقارنة مع عام 2012 الذي و�سل فيه عدد الوفيات على اخللفية ذاتها 

اإىل 9 وفيات، و8 وفيات يف عام 2011. 

و�سجلت الهيئة كذلك وقوع 4 حالت وفاة تبني بعد حتقيقات النيابة العامة اأنها وقعت على خلفيات 
اتخاذ احتياطات ال�سالمة العامة الوفيات التي تقع نتيجة عدم توفر و�سائل الأمان يف الأماكن العامة اأو يف اأماكن العمل  وعدم  الإهمال  خلفية  على  بالوفيات  يق�سد    54
التي تفر�س على ال�سلطات الر�سمية واجب التاأكد من توفر هذه الو�سائل. ومن الأمثلة الوا�سحة على ذلك، �سرورة توفر منقذ يف كل م�سبح طيلة الوقت الذي يتواجد فيه 

اأ�سخا�س يف امل�سبح، كما اأن وجود منقذ يف كل م�سبح هو من ال�سروط العامة الالزمة لرتخي�س اأي م�سبح. 
اأعقاب معاجلة طبية كانتا قد حدثتا يف نهاية عام 2012 ومل ت�سجال على قائمة وفيات ذلك العام ف�سجلتا ا�ستثناء على وفيات هذا  يف  الوفاة  حالت  من  اثنتان    55
العام لغايات التوثيق، ما يرفع عدد الوفيات يف اأعقاب معاجلات طبية يف عام 2012 اإىل 11 حالة. للمزيد ينظر اإىل: 1( احلق يف ال�سحة يف تقارير الهيئة ال�سنوية 
عن حالة حقوق الإن�سان يف الأرا�سي الفل�سطينية، 2( معن �سحدة ادعي�س، الأخطاء الطبية- نحو حماية قانونية متوازنة لأطراف الأخطاء الطبية، )فل�سطني: الهيئة 

امل�ستقلة حلقوق الإن�سان(، 2012.
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جنائية، مقارنة بـ5 حالت على اخللفية ذاتها يف عام 2012. 

ال�سيا�سي، ول  الوا�سلة بني قطاع غزة وجمهورية م�سر العربية بالو�سع  تاأثر ظاهرة الأنفاق  ورغم 
�سيما مع جمهورية م�سر، وانخفا�س عددها، اإل اأن الهيئة ل تزال ت�سجل وفيات بن�سب لي�ست بالقليلة 
للعاملني يف هذه الأنفاق، حيث و�سل عدد الوفيات التي �سجلتها الهيئة هذا العام على هذه اخللفية 

ـ13 حالة وفاة باملقارنة مع 20 حالة يف عام 2012، و30 حالة يف عام 56.2011

�سجلت الهيئة هذا العام 4 حالت وفاة داخل ال�سجون واأماكن الحتجاز التابعة للمكلفني باإنفاذ القانون، 
حالتان يف ال�سفة الغربية، وحالتان يف قطاع غزة، هذا باملقارنة مع 11 حالة وفاة على اخللفية ذاتها يف 

عام 2012. 

وكانت الهيئة قد نددت يف بيانات لها بوفاة املذكورين يف اأماكن تخ�سع لإدارة ال�سلطات الر�سمية، 
وراء هذه  الكامنة  الأ�سباب  للوقوف على حقيقة  للتحقيق يف هذه احلوادث،  بت�سكيل جلان  وطالبت 
اأية تقارير للجان  اأنه مل ت�سلها  الوفيات، وبالتايل اتخاذ الإجراءات املنا�سبة يف هذا ال�سدد. غري 

التحقيق يف هذه احلوادث. 

ثالثًا - احلق يف احلياة للن�شاء

ر�سدت الهيئة يف العام احلايل 2013 وفاة )43( امراأة على خلفيات خمتلفة يف ال�سفة الغربية 
اأن )16( امراأة  وغزة، منها )18( امراأة يف غزة، و)25( يف ال�سفة الغربية، وبينت التوثيقات 
ال�سفة  واثنتان يف  غزة  واحدة يف  ال�سرف،  لدافع  قتلن  ن�ساء  و)3(  غام�سة  وفاتهن  اأ�سباب  بقيت 
نتيجة  قتلن  ن�ساء  العامة، و)3(  ال�سالمة  اإجراءات  اتباع  نتيجة عدم  توفيت )14(  فيما  الغربية، 

خالفات عائلية، كما توفيت )3( ن�ساء ب�سبب الإهمال اأو اخلطاأ الطبي.

2012 ر�سدت الهيئة )24( حالة وفاة لن�ساء على خلفيات خمتلفة يف ال�سفة  ويف العام ال�سابق 
الغربية وغزة )13( امراأة يف ال�سفة الغربية و)11( يف غزة، وبينت التوثيقات اأن )13( امراأة 
بقيت اأ�سباب وفاتهن غام�سة، واأن )5( ن�ساء قتلن لأ�سباب تتعلق بـ”�سرف العائلة” وامراأتني قتلتا 
خالفات  نتيجة  قتلت  واحدة  وامراأة  طبية  معاجلة  اأعقاب  يف  توفيتا  امراأتني  واأن  جنائية،  لأ�سباب 

عائلية، وامراأة واحدة قتلت نتيجة الإهمال وعدم اتباع اإجراءات ال�سالمة العامة.

نالحظ اأن هناك زيادة يف عدد وفيات الن�ساء ب�سكل عام وخ�سو�سا الوفيات لعدم اتباع اإجراءات ال�سالمة 
العامة، حيث توفيت كل من زهور ارفاعية البالغة من العمر )54( �سنة وابنتها نور البالغة من العمر )6( 
اختناقهن  نتيجة   2013/9/25 بتاريخ  طفالت  خم�س  توفيت  كما  الطبخ،  غاز  ت�سرب  نتيجة  �سنوات 

ُينظر: حازم هنية، وفيات الأنفاق- حقوق �سائعة، )فل�سطني: الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان(، 2012. للمزيد    56
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يف �سيارة الأهل اأثناء مو�سم الزيتون، ويف غزة توفيت الأم �سمر �سهري وابنتها فرح نتيجة ا�ستعال منزل 
العائلة، كما توفيت كل من اأ�سماء ومرح وقمر كوارع نتيجة انفجار ج�سم م�سبوه يف حميط املنزل.

اإن ارتفاع وفيات الن�ساء ب�سبب عدم اتباع اإجراءات ال�سالمة العامة ي�ستدعي اأن تقوم اجلهات ذات الخت�سا�س 
بالتوعية امل�ستمرة ب�سروط واإجراءات ال�سالمة العامة عرب و�سائل الإعالم املتاحة، لتقليل عدد الوفيات.

رويدا  توفيت  ب�سبهة جنائية، حيث  تتعلق  ولأ�سباب  لأ�سباب غام�سة  الن�ساء  وفيات  ارتفاع عدد  كما يربز 
العمر )30( عاما نتيجة طعنها يف رقبتها من قبل زوجها الذي قام  البالغة من  الكردي  فخري يو�سف 
بت�سليم نف�سه جلهاز ال�سرطة يف حمافظة القد�س. كما مت العثور على جثة “اآية فليفل” البالغة من العمر 
والبطن  الأي�سر  والكتف  ال�سدر  يف  كدمات  وجود  وتبني  الأمعري  خميم  اأرا�سي  يف  ملقاة  عاما   )19(
والأطراف ال�سفلية والقدمني. كما توفيت فرَيال خدي�س البالغة من العمر )37( عاما بعد اإطالق النار 
عليها من �سالح يحمله ابنها. كما لوحظ ازدياد وفيات الن�ساء نتيجة ال�سقوط من علو، حيث توفيت )3( 
ن�ساء نتيجة �سقوطهن من الطابق اخلام�س اأو من �سرفة م�سكنهن، ي�ستدعي ذلك اأن تقوم اجلهات املخت�سة 

بالتحقيقات الالزمة للك�سف عن وجود �سبهة جنائية للقتل والك�سف عن الفاعلني.

بتاريخ 2013/9/12 توفيت املواطنة �سمر عبد الرحمن حممود ادعي�سات )21 عامًا( من بلدة 
يطا مبحافظة اخلليل، جراء خنقها، وهي من ذوات الإعاقة العقلية واحلركية وفقًا ملا ورد يف تقرير 
الطبيب النف�سي، الذي اأفاد بـ “اأنها تعاين من تخلف عقلي ما بني الب�سيط واملتو�سط، كما اأنها ل 
وح�سرت ال�سرطة اإىل املكان وفتحت حتقيقًا يف احلادث،  ت�ستطيع حتريك اأطرافها ب�سكل جيد”. 
ومت حتويل اجلثة ملعهد الطب ال�سرعي لال�ستباه بوجود �سبهة جنائية، وعند التحقيق مت اكت�ساف 
حملها بجنني يف ال�سهر الثامن ومت اأخذ عينات من اجلنني لغر�س اإجراء فح�س )DNA( ملعرفة 
والد الطفل، وقد قامت النيابة العامة بفتح حتقيق يف احلادث وتوقيف والدتها التي اعرتفت باأنها 

قامت بخنقها، وقام �سقيقها بت�سليم نف�سه لل�سرطة معرتفًا باأنه من قام باغت�سابها وقتلها.

دير  قرية  �سكان  من  عامًا(   33( زيدان  منذر  �سمر  املواطنة  توفيت   2013/9/21 وبتاريخ 
الهيئة  لدى  املتوفرة  للمعلومات  ووفقًا  �سلك.  بوا�سطة  خنقها  جراء  طولكرم،  مبحافظة  الغ�سون 
فقد اأقدم والد املواطنة املذكورة على قتلها يف اأعقاب توزيع بيان براءة موّقع من حوايل 50 فردًا 
لل�سرع  اعتربوه خمالفًا  �سلوك  ب�سبب  املغدورة  اأ�سرة  الرباءة من  فيه  يعلنون  زيدان  اآل  عائلة  من 
اإىل  اجلثمان  نقل  ومت  الغ�سون،  دير  يف  العامة  الأماكن  على  الرباءة  بيان  توزيع  ومت  والعادات، 
م�ست�سفى ثابت ثابت، وقام والدها بت�سليم نف�سه اإىل ال�سرطة وقامت النيابة مبعاينة اجلثة وبا�سرت 

التحقيق يف احلادث.
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�شكاوى الن�شاء: 

بلغ عدد �سكاوى الن�ساء الواردة للهيئة يف عام 2013 )807( �سكاوى، توزعت على النحو التايل: 

مقدم ال�سكوى امراأة: 322 �سكوى. امل�ستكي امراأة: 485 �سكوى.

عدد ال�سكاوى املقدمة من الن�ساء وتوزيعها خالل عام 2013

عدد ال�سكاوى التي فيها 
امل�ستكي امراأة 485

عدد ال�سكاوى

عدد ال�سكاوى التي 
تقدمت بها امراأة عن 

�سخ�ض اخر 322

اإجمايل عدد ال�سكاوى 
807

 رابعًا - عقوبة الإعدام يف دولة فل�شطني 

مل يطراأ اأي تطور يذكر على عقوبة الإعدام يف دولة فل�سطني خالل عام 2013، فالقوانني ل تزال 
تفر�س عقوبة الإعدام على الكثري من الأفعال، واملحاكم ل تزال حتكم بهذه العقوبة يف قطاع غزة 
اإىل  اإ�سافة  اأي�سا،  العام  هذا  خالل  �سدرت  التي  الإعدام  اأحكام  باأغلب  حماكمها  ا�ستاأثرت  التي 
ا�ستمرارها بتنفيذ اأحكام اإعدام رغم عدم م�سادقة رئي�س ال�سلطة الوطنية عليها، وخمالفتها ملواثيق 
اإلغاء  باجتاه  العام  الدويل  للتوجه  لالإن�سان احلق يف احلياة، وخمالفتها  كفلت  التي  الإن�سان  حقوق 

عقوبة الإعدام.

الغربية و)16(  الع�سكرية يف مدينة جنني بال�سفة  العام، �سدر حكم واحد عن املحكمة  ففي هذا 
عن  اأحكام  و7  الع�سكرية  املحاكم  عن  �سدرت  منها  اأحكام   9( غزة  قطاع  يف  املحاكم  عن  حكما 
قد �سدر يف  كان  اآخر  اإعدام  النق�س يف غزة على حكم  وكذلك �سّدقت حمكمة  املدنية(،  املحاكم 

اأعوام �سابقة. هذا باملقارنة مع �ستة اأحكام �سدرت يف عام 2012، وكانت جميعها يف قطاع غزة.  
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يف  احلكومة  اأن  اإل  تنفيذها،  وعدم  بالإعدام  اأحكام  اإ�سدار  بعدم  املتكررة  الهيئة  مطالبات  ورغم 
العام،  اثنان منها يف هذا  بالإعدام، كان قد �سدر  اأحكام  2013 ثالثة  نّفذت يف عام  قطاع غزة 
غزة  قطاع  القائمة يف  احلكومة  تنفيذ  مع  باملقارنة  هذا  اأعوام خلت.  �سدر يف  قد  كان  اآخر  وحكم 
لـ�ستة اأحكام بالإعدام يف عام 2012. وقد مت تنفيذ هذه الأحكام خالفا لأحكام القانون الأ�سا�سي 
التي  الإعدام  اأحكام  على  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  م�سادقة  ي�سرتط  الذي  الفل�سطيني، 
ت�سدرها املحاكم املدنية اأو الع�سكرية قبل تنفيذها، حيث مل ي�سّدق رئي�س ال�سلطة الوطنية على اأي 
من الأحكام املنفذة، وكذلك خالفا للمواثيق الدولية التي كفلت لكل اإن�سان احلق يف احلياة. علما باأن 
احلكومة يف قطاع غزة ترى اأن اأحكام الإعدام املنفذة اإمنا »متت وفقا لحكام ق�سائية حازت على 
�سفة احلجية وا�ستنفدت جميع طرق الطعن فيها ح�سب القانون... واأن القانون الفل�سطيني قد ن�س 

�سراحة على عقوبة الإعدام«.57

ويف املجمل، ترى الهيئة اأن اإ�سدار الأحكام بعقوبة الإعدام يف دولة فل�سطني وتنفيذها، وب�سكل خا�س 
من قبل املحاكم الع�سكرية، ي�سكل م�سًا بحق الإن�سان يف احلياة، ومبداأ احلق يف املحاكمة العادلة. 
ومع اأن عقوبة الإعدام لي�ست حمظورة مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�سان، اإل اأنها تعترب ا�ستثناًء 
متطرفًا للحق الأ�سا�سي يف احلياة، وعقوبة غري رادعة، ي�سعى املجتمع الدويل اإىل اإلغائها وا�ستبدالها 
اأ�سدرت  فقد  اجلاين.  اإ�سالح  مبداأ  على  تقوم  التي  اجلنائية  الفل�سفة  مع  مت�سيًا  اأخرى،  بعقوبات 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف عام 2007 قرارًا »بالوقف الختياري ل�ستخدام عقوبة الإعدام«، 
104 دول يف ذلك احلني، ومل تعار�سه �سوى )54( دولة، بينما وقفت )29( دولة موقف  اأّيدته 

احلياد من هذا القرار وامتنعت عن الت�سويت عليه.58

.2013 الثاين  كانون   15 بتاريخ   672 رقم  الوطني  والأمن  الداخلية  وزير  كتاب    57
ُينظر: الربو�سور املعنون بـ »موقف الهيئة من عقوبة الإعدام يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية- ل لعقوبة الإعدام«، متوز 2010.   58
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توصيات الحق في الحياة
اأجل رفع درجة اجلاهزية لدى الأجهزة الر�سمية يف التحقيق واملالحقة واملحا�سبة ملن يعتدي  من 

على احلق يف احلياة تو�سي الهيئة اجلهات املخت�سة يف ال�سفة الغربية ويف قطاع غزة مبا يلي:  

1- اىل اأن يتم اإلغاء عقوبة الإعدام من النظام القانوين الفل�سطيني فاإنه من ال�سروري:
عن  ال�سادرة  الإعدام  اأحكام  على  امل�سادقة  عن  بالمتناع  فل�سطني  دولة  رئي�ض  ا�ستمرار  اأ. 
املحاكم الفل�سطينية، واإحالة كافة ق�سايا املواطنني املدنيني الذين �سدر بحقهم اأحكام بالإعدام 
من املحاكم الع�سكرية اإىل املحاكم املدنية �ساحبة الخت�سا�س الأ�سيل، من اأجل اإعادة النظر 

يف تلك الأحكام. 
ب. ا�ستخدام رئي�ض دولة فل�سطني ل�سالحياته الد�ستورية يف العفو اخلا�س من اأجل النزول بعقوبة 

الإعدام التي تق�سي بها املحاكم الفل�سطينية اإىل عقوبة ال�سجن.
يتم من خالله و�سع  الفل�سطيني  الرئي�س  بقانون من  بقرار  ت�سريعي ي�سدر  تعديل  العمل على  ج. 
الإجراءات القانونية التي ت�سمح بنق�س الأحكام الق�سائية التي تق�سي بالإعدام ال�سادرة عن 

الق�ساء الع�سكري.
للك�سف عن  التي تقع يف ظروف غري طبيعية،  القتل  بالتحقيق يف كافة حالت  العامة  النيابة  2-  قيام 
مرتكبيها وتقدميهم للعدالة، وخ�سو�سا احلالت الغام�سة منها وحالت القتل على خلفية ما ي�سمى 
اللواتي قتلن  الن�ساء  ال�سابقة، وحالت  والأعوام  العام  الهيئة يف هذا  التي �سجلتها  العائلة«  »�سرف 

نتيجة �سوء ا�ستخدام ال�سالح بني املواطنني.
النيابة الع�سكرية باإجراء حتقيقات جدية يف الدعاءات املا�سة باحلق يف احلياة التي تقع من  3-  قيام 
الأفراد املكلفني باإنفاذ القانون ول �سيما يف اأماكن الحتجاز، وذلك من اأجل اإجناح الق�سايا التي ت�سل 

الق�ساء الع�سكري يف هذا ال�ساأن، وحتى ل يفلت امل�سوؤولون عن هذه الأفعال من العقاب.
اأن تقوم املجال�ض البلدية املختلفة مبمار�سة دور رقابي فاعل على الأماكن العامة واخلا�سة والتاأكد من   -4
توفر احتياطات ال�سالمة العامة يف احلدود اجلغرافية التي تتبعها، وتفعيل دور هذه املجال�س البلدية 
يف مالحظة الأماكن اخلطرة يف كل منطقة جمل�س بلدي، واتخاذ احتياطات ال�سالمة العامة الكفيلة 

باحلد من حالت الوفيات الناجمة عن عدم اتباع اإجراءات ال�سالمة العامة فيها. 
اأن تقوم وزارة العمل بدور تفتي�سي فاعل وحقيقي على اأماكن العمل للتاأكد من توفر و�سائل ال�سالمة   -5
العامة فيها، ول �سيما  تفعيل نظام التفتي�س يف مواقع العمل اإنفاذا لأحكام قانون العمل الفل�سطيني يف 
الإ�سكانات والعمارات واملن�ساآت التي يتم ت�سييدها والتي وقع فيها عدد ملحوظ من الوفيات هذا العام.
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توصيات الحق في الحياة بالنسبة للمرأة
الغربية  ال�سفة  يف  النافذ  لعام )1976(  ال�سخ�سية )16(  الأحوال  قانوين  تعديل  على  العمل   -1
توفري  بغية  غزة،  يف  النافذ   )1954( لعام   )303( رقم  بالأمر  ال�سادر  العائلة  حقوق  وقانون 
بيئة اأ�سرية �سليمة ل يتم ا�ستغالل اأفراد العائلة وحتديدا الإناث من قبل القائمني على رعاية الأ�سرة 
ومتويل اأمورها، وتخويل الن�ساء احلق يف امل�ساواة بالرجال يف اإدارة اأمورهن واتخاذ قرارات تتعلق 

مب�سريهن.

ا�ستكمال تعديل قانوين العقوبات رقم )16( لعام 1960 ال�ساري النفاذ يف ال�سفة الغربية وقانون   -2
العقوبات رقم )74( لعام 1936 فيما يتعلق باجلرائم التي مت�س الإناث وحتديدا جرائم القتل اأو 

التي مت�س حقهن يف ال�سالمة اجل�سدية على خلفية ما ي�سمى “ال�سرف”.

3-  قيام وزارة ال�سوؤون الجتماعية با�ستكمال العمل على ال�سيا�سات والإجراءات الكفيلة بح�سن تطبيق 
الن�ساء  مع  التعامل  اآليات  على  اخلدمات  مقدمي  كتدريب  املعنفات  للن�ساء  الوطني  التحويل  نظام 

املعنفات واحتياجاتهن، و�سمان مراعاة اأماكن تقدمي اخلدمة مع مبداأي ال�سرية واخل�سو�سية.

اأن يقوم جهازا الدفاع املدين وال�سرطة بن�سر التوعية مبو�سوع اإجراءات ال�سالمة العامة عرب و�سائل   -4
الإعالم املختلفة.

اأ�سباب  للك�سف عن  الالزمة  بالتحقيقات  والق�ساء  العامة  والنيابة  ال�سرطة  يقوم كل من جهاز  اأن   -5
وفيات الن�ساء، وحما�سبة الفاعلني.
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الفصل الثاني
الحق في السالمة الجسدية

تعد كافة اأ�سكال التعذيب اأو حتى اأ�سكال �سوء املعاملة اأعماًل حمظورة يجب جترميها ومالحقة مرتكبيها 
بالتقادم، وميكن مالحقة مرتكبيها حتى بعد تركهم  اأعماًل جمرمة، ول ت�سقط  ومعاقبتهم، باعتبارها 
اأخذت تن�س التفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان والت�سريعات  لوظائفهم الر�سمية، وعلى ذلك 

الوطنية كذلك.59

اأوًل - واقع انتهاكات احلق يف ال�شالمة اجل�شدية

زادت النتهاكات املا�سة باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية التي �سجلتها الهيئة من واقع ال�سكاوى املقدمة لها عام 
القانون. باإنفاذ  املكلفني  الأ�سخا�س  التي تقع من   2012 التي �سجلتها عام  بالنتهاكات  2013 مقارنة 
فقد وثقت الهيئة يف عام 2013 يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة )497( ادعاءات بالتعذيب 
والتهديد اأثناء التوقيف)كان منهم 150 بال�سفة و347 يف قطاع غزة(، مقارنة بـ)294( ادعاء 
من هذا القبيل يف عام 2012، و)67( ادعاء باملعاملة القا�سية والالاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة 
بالعتداء  ادعاء  و)158(   ،2012 عام  يف  القبيل  هذا  من  ادعاء  بـ)52(  مقارنة  الإن�سانية، 
 60.2012 القبيل يف عام  ادعاء من هذا  بـ)156(  2013 مقارنة  املعنوي يف عام  اأو  اجل�سدي 
وكانت الهيئة قد �سجلت ارتفاعا ملحوظا لهذه الدعاءات يف عام 2012 باملقارنة مع العدد امل�سجل 
يف  باحلق  املا�سة  الدعاءات  يف  مطردًا  ارتفاعا  هناك  اأن  اإىل  ي�سري  الذي  الأمر   ،2011 عام  يف 

ال�سالمة اجل�سدي.
على امل�ستوى الدويل، كفلت املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان حق الإن�سان يف �سالمته اجل�سدية، وو�سعت لأجل ذلك العديد من الأحكام القانونية الوطنية احلامية    59
ت املادة 5 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على اأنه: »ل يجوز اإخ�ساع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو احلاطة  للج�سد الب�سري. فقد ن�سّ
بالكرامة«، ون�ست املادة 7 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية على اأنه: »ل يجوز اإخ�ساع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو احلاطة 
بالكرامة. وعلى وجه اخل�سو�س، ل يجوز اإجراء اأية جتربة طبية اأو علمية على اأحد دون ر�ساه احلر«. وو�سعت الأمم املتحدة يف عام 1984 من اأجل ذلك اتفاقية دولية 
م�ستقلة هدفت لتجرمي �سلوك املكلفني باإنفاذ القانون الذي ي�ستهدفون به ال�سغط على اجل�سد الب�سري بالتعذيب اأو بالإيذاء اأو بال�سغوط النف�سية من اأجل احل�سول 
اأو لغاية متييزية. وتبع هذه التفاقية بروتوكول اختياري يف عام 2000 هدف اإىل و�سع اأ�سا�س قانوين لآلية م�ستقلة دولية واأخرى  على اعرتاف بارتكاب جرمية ما 
وطنية تخت�س بزيارات اأماكن التوقيف يف كل دولة. اأما على امل�ستوى الوطني، فقد ن�ست املادة )10( من القانون الأ�سا�سي لعام 2003 على اأن: »-1 حقوق الإن�سان 
التي حتمي  اإىل الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية  اإبطاء على الن�سمام  الفل�سطينية دون  ال�سلطة الوطنية  الأ�سا�سية ملزمة وواجبة الحرتام -2 تعمل  وحرياته 
ت املادة )13( من القانون الأ�سا�سي لعام 2003 على اأنه: »-1 ل يجوز اإخ�ساع اأحد لأي اإكراه اأو تعذيب، ويعامل املتهمون و�سائر املحرومني من  حقوق الإن�سان«. ون�سّ
اأو اعرتاف �سدر باملخالفة لأحكام الفقرة الأوىل من هذه املادة«. وكانت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية قد كّر�ست الجتاه  حرياتهم معاملة لئقة. -2 يقع باطاًل كل قول 
الدويل يف حترمي التعذيب واإ�ساءة املعاملة يف املادة )37( من قانون مراكز الإ�سالح والتاأهيل لعام 1998 التي ن�ست على اأنه: »-2 مينع تعذيب النزيل اأو ا�ستعمال 
ال�سدة معه. -3 مينع خماطبة النزيل ببذاءة اأو باألقاب حمقرة«. هذا بالإ�سافة اإىل جترمي اأفعال التعذيب التي تقع من املكلفني باإنفاذ القانون يف املادة )208( من 
قانون العقوبات ل�سنة 1960 واملادة )241-244( من قانون العقوبات ل�سنة 1936 ال�ساريي املفعول يف الأرا�سي الفل�سطينية. للمزيد حول ذلك راجع: معن �سحدة 

ادعي�س، مراجعة قانونية لأحكام التعذيب يف النظام القانوين الفل�سطيني، )فل�سطني: الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان(، 2009.
املذكورة يف قاعدة البيانات الإلكرتونية للهيئة لعام 2013 وعام 2012، كما اأن عدد تلك النتهاكات ل ميثل بال�سرورة  الأعداد  اإىل  ت�ستند  اأعاله  الواردة  الأعداد    60

عدد ال�سكاوى املقدمة ب�ساأن النتهاكات املا�سة باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية، فقد حتتوي ال�سكوى اأكرث من انتهاك فرعي من النتهاكات املذكورة يف املنت.
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مقارنة   2013 عام  خالل  الهيئة  تلقتها  التي  التعذيب  �سكاوى  ارتفاع  يو�سح  التايل  البياين  الر�سم 
بالأعوام ال�سابقة
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ورغم هذا الزدياد امل�ستمر لدعاءات التعذيب و�سوء املعاملة خالل ثالث �سنوات م�ست، اإل اأن الردود 
الواردة للهيئة من الأجهزة الأمنية وجهاز ال�سرطة بخ�سو�س ال�سكاوى املتعلقة باحلق يف ال�سالمة 

اجل�سدية بعامة، مل تقر يف الأغلب الأعم، ب�سحة الدعاءات املذكورة يف هذه ال�سكاوى.

تزال منطية،  الغربية ل  ال�سفة  الوقائي يف  والأمن  املخابرات  الواردة من جهازي  للردود  فبالن�سبة 
ولي�س فيها ما ي�سري اإىل جدية يف التعاطي مع الدعاءات املقدمة لها من الهيئة، ول تزال هذه الأجهزة 
تكرر عباراتها ال�سهرية ومنها »حري�سون على تطبيق القانون واإر�ساء دولة املوؤ�س�سات واحلفاظ على 
لهم  التعر�س  املواطنني وعدم  اأو »حري�سون على حقوق  الفل�سطيني«،  املواطن  واأمن  كرامة وحقوق 
باأي نوع من اأنواع التعذيب اأو املعاملة الالاإن�سانية«، واأنه مت التعامل مع مقدمي تلك ال�سكاوى »وفقا 
لالأ�سول والقانون«، واأنه ل يتم توقيف اأي مواطن اإل بعد اأن ُيعر�س على اخلدمات الطبية الع�سكرية 
واإعطائها تقريرا طبيا باأن حالته ال�سحية ت�سمح بتوقيفه، ومن ثم يعر�س على اخلدمات الطبية كلما 
لزم الأمر، واأنه لو �سح تعر�سهم للتعذيب اأو اأي اعتداء على ج�سدهم لكت�سفت ذلك النيابة العامة، 
وحلققت يف ذلك قبل اأن تعمل على توقيفهم، ولمتنعت املحاكم عن توقيفهم اأو متديد توقيفهم، واأن 
هذه الدعاءات وهذه ال�سكاوى املقدمة من الهيئة فيها ت�سكيك يف ا�ستقاللية الق�ساء والنيابة العامة 

ومهنيتهم وحياديتهم.

اأي�سا مل تخرج من اإطار منطية  وبالن�سبة للردود الواردة من جهاز ال�سرطة يف ال�سفة الغربية هي 
ادعاءات  حول  ال�سرطة  جهاز  من  للهيئة  الواردة  الردود  فاأغلب  ال�سابق،  يف  عنها  املتحدث  الردود 
التحقيق يف اجلرائم،  اأثناء  اأفراد هذا اجلهاز، ول �سيما  املواطنني بامل�س ب�سالمتهم اجل�سدية من 
�سحة  عدم  )ثبت  الردود  ع�سرات  يف  امل�ستخدمة  العبارات  ومن  �سليمة،  وغري  باطلة  ادعاءات  هي 
ادعاء امل�ستكي حيث مت عر�سه على اخلدمات الطبية وتبني عدم وجود اأي اآثار للتعذيب اأو ال�سرب(، 
وعبارات غري منطقية اأخرى من قبيل )التقرير الطبي ال�سادر... ثبت قيام املذكور بالت�سبب بحروق 
وجود  يثبت  الطبية  اخلدمات  )تقرير  اأو  املعالج(  للطبيب  املذكور  اأقوال  ح�سب  وقدميه  يديه  بكلتا 
اإ�سابة يف الراأ�س قدمية ناجمة عن حادث �سري ول يوجد يف ج�سم امل�ستكي اأي اآثار تدل على ال�سرب 
والتعذيب( اأو )اأن التقرير الطبي اخلا�س بـ... يثبت اأنه تعر�س لالعتداء من قبل اآخرين(، وتبدو 
عدم املنطقية يف هذه العبارات يف اأن التحقيقات هي التي من �ساأنها اأن تك�سف عن �سبب هذا اجلرح 
اأو ذاك ولي�س التقرير الطبي يف ذاته، واإن كان من �ساأن التقرير بالإ�سافة اإىل اأمور اأخرى اأي�سا اأن 

يك�سف عن �سبب اجلرح.

نتيجة  اإىل  للو�سول  ال�سرطة  املقدمة جلهاز  وا�سعة يف الدعاءات  اإجراءات حتقيقية  اإىل  ورغم احلاجة 
مقنعة للهيئة وللمواطن بالنتائج التي تبّلغ لها، اإل اأنها ت�سجل جلهاز ال�سرطة موقفه اجلريء وحما�سبته 
لبع�س اأفراده ب�ساأن بع�س ال�سكاوى التي قدمتها يف هذا العام، بحيث و�سلت يف عدد منها للنيابة والق�ساء 
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الع�سكريني.

ال�سالمة اجل�سدية  باحلق يف  املا�سة  الدعاءات  على  الردود  للهيئة جملة من  ورد  قطاع غزة،  ويف 
بح�سب ما وردها من �سكاوى يف عام 2013، وكانت اأغلب هذه الردود من قبل النيابة العامة والقليل 
منها من قبل جهاز ال�سرطة وجهاز الأمن الداخلي، ومن جملة هذه الردود هناك اإقرار بوقوع اأفعال 
ما�سة باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية لبع�س املواطنني من قبل اأفراد مكلفني باإنفاذ القانون، واأنه قد 
الردود، ول �سيما  الن�سيب الأكرب من هذه  للقانون والأ�سول، لكن غلب على  متت حما�سبتهم وفقا 
الواردة من النيابة العامة، منطية معينة، واإ�سارة اإىل عدم �سحة ادعاءات القائلني بوقوع اأفعال ما�سة 
اأنه »مت  باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية بحقهم، ومن العبارات التي تكرر ا�ستخدامها يف هذه الردود 
التعامل معه ح�سب الأ�سول القانونية« اأو »اعرتف بالتهمة املوجهة له مبح�س اإرادته ودون �سغط اأو 

اإكراه من اأحد، ومل يثبت للنيابة العامة اأنه تعر�س للعنف املعنوي اأو البدين«.   

ويف هذا ال�سياق، تعود الهيئة وتوؤكد على موقفها من  العمل على تطوير اإجراءات التحقيق بادعاءات 
التعذيب و�سوء املعاملة الواردة يف �سكاوى املواطنني واطالعها على هذه الإجراءات واإعالمها بنتائج 
هذه التحقيقات. ويف الوقت نف�سه، ترى الهيئة اأن الرد على هذه الدعاءات من املفرت�س اأن يكون 
اأن ظروف كل حالة خمتلفة عن غريها  به تلك اجلهة، ومبا  اأ�سا�س حتقيق جدي قامت  قائما على 
فمن املفرت�س اأن ترى اختالفا اأي�سا يف معاجلة كل حالة مبا يتالءم مع ظروفها، وهذا ما مل جتده يف 

الردود الواردة اإليها.

كما ترى الهيئة اأن التحقيقات التي جتريها اجلهات الر�سمية يف ادعاءات التعذيب الواردة يف ال�سكاوى 
املقدمة لها غري مر�سية، حيث ل يتم التحقيق فيها وفق اإجراءات وا�سحة وم�ستقلة. وما يلفت النتباه 
بال�سالمة اجل�سدية مور�ست بحق  بامل�س  ادعاءات  تت�سمن  اأنها  ال�سكاوى هو  تلك  يف عدد كبري من 
امل�ستكني اأو ذويهم اأثناء التحقيق معهم ب�ساأن جرائم قد يكونون ارتكبوها، يف اإ�سارة اإىل اأن امل�س 
بال�سالمة اجل�سدية الذي يتعر�س له بع�س املواطنني اإمنا املق�سود منه هو ح�سول اجلهات املكلفة 
باإنفاذ القانون على اعرتافات ب�ساأن جرائم، وهذا الأمر ي�سري يف الوقت ذاته اإىل �سعف تلك اجلهات 

وعدم وجود الإمكانات املختلفة التي متكنها من الك�سف عن اجلرائم ومرتكبيها.  
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الإجراءات الر�شمية يف جمال اإعمال احلق يف ال�شالمة اجل�شدية

اعرتفت اجلهات املخت�سة ب�سدق ادعاءات بع�س املواطنني الذين ادعوا تعر�سهم لأفعال م�ست . 1
العقابية  الن�سباطية  الإجراءات  بع�س  اتخاذها  اإىل  واأ�سارت  اجل�سدية،  �سالمتهم  يف  بحقهم 
بحق امل�سوؤولني عن هذه الأفعال، هذا بالرغم من اأن هذا العدد من الدعاءات املعرتف ب�سحتها 
لي�س بالكثري، ف�سال عن عدم وجود تنا�سب مر�ٍس بني الفعل املا�س باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية 

والعقوبة املنفذة بحق الفاعل.61 

ا�ستمراًرا للجهود الداعمة حلقوق الإن�سان، وعطفا على ما جاء يف تقرير الهيئة ال�سنوي الثامن . 2
ع�سر عن انتهاكات حقوق الإن�سان يف عام 2012، اأ�سدر رئي�س دولة فل�سطني يف عام 2013 
تعليماته اإىل جميع اجلهات املخت�سة بالتوقيف والحتجاز والتحقيق ب اللتزام بن�سو�س القانون 
وحترم  املهينة  املعاملة  وحتظر  التعذيب  اأ�سكال  متنع  التي  العالقة  ذات  والقوانني  الأ�سا�سي 
ال�سلوك الذي مي�س بالكرامة الإن�سانية، والتاأكيد على احرتام التفاقيات واملواثيق واملعاهدات 

والإعالنات الدولية كافة واملتعلقة باحرتام حقوق الإن�سان.62

لكن ل تزال اجلهود املبذولة يف اإطار اإعمال احلق يف ال�سالمة اجل�سدية للمواطنني، ول �سيما 
الذين يتم التحقيق معهم ب�ساأن جرائم قد يكونون ارتكبوها، دون امل�ستوى املطلوب، وبحاجة اإىل 

جهود اإ�سافية يف هذا ال�ساأن.63

واملخابرات العامة ووزارة الداخلية يف ال�سفة الغربية والردود الواردة من قبل النيابة العامة يف قطاع  الوقائي  والأمن  ال�سرطة  اأجهزة  من  للهيئة  الواردة  الردود  بح�سب    61
غزة.

رئي�س دولة فل�سطني ب�ساأن التاأكيد على اللتزام بحظر اأ�سكال التعذيب كافة ال�سادرة بتاريخ 2013/5/14. تعليمات  راجع  للمزيد    62
يف ال�سفة الغربية ويف قطاع غزة على مرا�سالت الهيئة حول عدد الأفراد املكلفني باإنفاذ القانون الذي حكموا اأو يحاكمون ا�ستنادا  الع�سكري  الق�ساء  هيئة  جتب  مل    63
اإليه يف عام 2013 على جرائم ما�سة باحلق يف احلياة اأو احلق يف ال�سالمة اجل�سدية التي اأر�سلتها بتاريخ 2014/1/2، وكذلك الأمر مل يرد الهيئة حتى كتابة هذه 

ال�سطور اأية ردود يف ذات اخل�سو�س من جهاز ال�سرطة يف ال�سفة الغربية ردا على كتابها يف التاريخ ذاته اأعاله.
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توصيات الحق في السالمة الجسدية

يعتدي  ملن  واملحا�سبة  واملالحقة  التحقيق  الر�سمية يف  الأجهزة  لدى  درجة اجلاهزية  رفع  اأجل  من 
على احلق يف ال�سالمة اجل�سدية، ومن اأجل التوقف عن امل�س باجل�سد الإن�ساين من املكلفني باإنفاذ 
القانون ممن يخت�سون بالتحقيق يف اجلرائم، تو�سي الهيئة اجلهات الر�سمية الفل�سطينية املختلفة 

يف ال�سفة الغربية ويف قطاع غزة مبا يلي: 

توصيات عامة

الأمنية . 1 لالأجهزة  وا�سحة  تعليمات  باإ�سدار  الداخلية  ووزارة  فل�سطني  دولة  رئي�س  ا�ستمرار 
بالمتناع عن ممار�سة التعذيب و�سوء املعاملة يف مراكز الحتجاز والتوقيف، ويف الوقت نف�سه 
العمل على حما�سبة كل من يثبت تورطه يف تعذيب اأي �سخ�س، وتوفري التاأهيل النف�سي واجل�سدي 

الالزم لالأ�سخا�س الذين يتعر�سون للتعذيب، وتعوي�س املت�سررين من هذه الأفعال.

قيام الأجهزة الأمنية بالتحقيق اجلاد يف كافة ادعاءات املواطنني حول تعر�سهم ل�سوء املعاملة . 2
والتعذيب، واتخاذ الإجراءات والتدابري املنا�سبة بحق من يثبت قيامه بتلك اجلرائم من قبل 
الأ�سخا�س املكلفني باإنفاذ القانون، والتوقف عن الردود النمطية على ما يقدم لها من �سكاوى، 

اإ�سافة اإىل  اإطالع الهيئة على الإجراءات املتخذة ومتكينها من مراجعة امللفات ذات العالقة. 

اأن توفر اجلهات الر�سمية للمكلفني باإنفاذ القانون املنوط بهم مهمة التحقيق يف اجلرائم كافة . 3
التجهيزات والتاأهيل الالزم للتحقيق يف اجلرائم وك�سف املجرمني، دون امل�س بحق الإن�سان يف 

�سالمته اجل�سدية.

اأن ت�سمح كافة الأجهزة املخت�سة املدنية والع�سكرية التي حتتجز مواطنني للهيئة بزيارات اأماكن . 4
الحتجاز التابعة لها ب�سكل دوري وب�سكل فجائي، والتوقف عن و�سع معيقات اأمام هذه الزيارات.

توصيات خاصة بالسلطة القضائية

من ال�سروري اأن تتاأكد املحاكم من دقة املعلومات املقدمة لها من النيابة العامة حول الأ�سخا�س 
املطلوب توقيفهم، وان�سجام هذه املعلومات مع حقيقة الو�سع العام لل�سخ�س املطلوب توقيفه قبل 
اأن تقرر التوقيف اأو متديد التوقيف، ول �سيما التاأكد من عدم وجود اأي معلومات اأخذت بطريقة 
م�ست بحق الإن�سان يف �سالمته اجل�سدية و�ساعدت على تكوين قناعة املحكمة بالتوقيف، وح�سور 

ال�سخ�س الذي يتم توقيفه اأو ميدد توقيفه جل�سة املحكمة اخلا�سة بذلك.
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توصيات خاصة بالنيابة العامة

ب�سفة . 1 يتمتعون  الذين  الأمن  اأفراد  كافة  على  الرقابي  دورها  بتفعيل  العامة  النيابة  تقوم  اأن 
من  كل  م�ساءلة  يف  ودورها  ال�سفة،  هذه  مبوجب  الأفراد  ويحتجزون  الق�سائية  ال�سابطة 
ينتهك حق الإن�سان يف �سالمته اجل�سدية من املكلفني باإنفاذ القانون املتمتعني ب�سفة ال�سابطة 

الق�سائية، ول �سيما اأجهزة الأمن الوقائي واملخابرات العامة وال�سرطة.

ب�سالمتهم . 2 بامل�س  املواطنني  ادعاءات  يف  جدية  حتقيقات  اإجراء  على  العامة  النيابة  تعمل  اأن 
اجل�سدية من قبل الأفراد املكلفني باإنفاذ القانون.

اأن جتري النيابة العامة حتقيقات دقيقة يف الإفادات واملعلومات املقدمة لها من اأفراد ال�سابطة . 3
الق�سائية يف اأجهزة الأمن املختلفة قبل اأن تقرر توقيف اأي اإن�سان.

قيام النيابة العامة بدورها الرقابي على جميع اأماكن الحتجاز املدنية، للتاأكد من عدم تعر�س . 4
املحتجزين فيها للتعذيب اأو �سوء معاملة اأو اأفعال ما�سة بنف�سيتهم، والتحقيق يف احلالت التي 
عن  والإعالن  املعاملة،  �سوء  و/اأو  التعذيب  اأ�سكال  من  �سكل  لأي  املحتجزين  تعر�س  اإىل  ت�سري 

الأ�سخا�س الذين تتم حما�سبتهم ق�سائيا على ذلك.

توصيات خاصة بالقضاء والنيابة العسكريين

قيام النيابة الع�سكرية باإجراء حتقيقات جدية يف الدعاءات املا�سة باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية التي . 1
تقع من الأفراد املكلفني باإنفاذ القانون ول �سيما يف اأماكن الحتجاز، وذلك من اأجل اإجناح الق�سايا 

التي ت�سل الق�ساء الع�سكري يف هذا ال�ساأن، وحتى ل يفلت امل�سوؤولون عن هذه الأفعال من العقاب. 

قيام النيابة الع�سكرية بدورها الرقابي على جميع اأماكن الحتجاز الع�سكرية وغري املدنية، للتاأكد . 2
من عدم تعر�س املحتجزين فيها للتعذيب اأو �سوء معاملة اأو اأفعال ما�سة بنف�سيتهم، والتحقيق 

يف احلالت التي ت�سري اإىل تعر�س املحتجزين لأي �سكل من اأ�سكال التعذيب و/اأو �سوء املعاملة.

يف . 3 التحقيق  اأعمال  على  فاعلة  رقابة  بفر�س  الع�سكرية  النيابة  تراقب  التي  اجلهات  تقوم  اأن 
ال�سكاوى املتعلقة باعتداءات احلق يف ال�سالمة اجل�سدية.

يف . 4 باحلق  املا�سة  بالعتداءات  املتعلقة  بالق�سايا  اأكرب  اهتماما  الع�سكري  الق�ساء  يعطي  اأن 
ال�سالمة اجل�سدية.



76

توصيات خاصة بالخدمات الطبية العسكرية

حتتاج الرعاية ال�سحية التي يتلقاها املحتجزون يف اأماكن الحتجاز بعامة اإىل مراجعة �ساملة، حيث 
والتقرير  الحتجاز  وخالل  احتجازه  بداية  يف  للمحتجز  الأويل  الطبي  التقرير  يعطي  من  اأن  يظهر 
هو اخلدمات  نف�سي  اأو  اعتداء ج�سدي  لأي  يتعر�س  ذاك مل  اأو  املحتجز  اإن هذا  يقول  الذي  الطبي 
الطبية الع�سكرية، وهذه اجلهة خا�سعة للجهة ذاتها التي تخ�سع لها اجلهة املتهمة مبمار�سة اأفعال 
العتداء اجل�سدي اأو النف�سي، ول�سمان قدر اأعلى من ال�سفافية واملو�سوعية يف عمل اخلدمات الطبية 
واإدارة اجلهات  واإ�سراف  رقابة  اإىل  يتم اخ�ساعها  اأن  ال�سروري  فاإنه من  ال�ساأن  الع�سكرية يف هذا 

ال�سحية املدنية املتمثلة يف وزارة ال�سحة.
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الفصل الثالث
 الحق في الحرية الشخصية وسالمة 

اإلجراءات القانونية عند القبض والتفتيش

تلقت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان )ديوان املظامل( خالل عام 2013 املئات من ال�سكاوى املتعلقة 
ال�سفة  نطاق  داخل  والتفتي�س  القب�س  عند  القانونية  الإجراءات  و�سالمة  ال�سخ�سية  احلرية  يف  باحلق 
الغربية وقطاع غزة، وقد برزت النتهاكات التالية للحقوق واحلريات العامة اخلا�سة بالحتجاز التع�سفي 

من واقع ال�سكاوى الواردة للهيئة والتي متثلت بال�سكل التايل: 

اأوًل- الحتجاز التع�شفي 

يعترب الحتجاز التع�سفي64 اأحد الظواهر اخلطرية التي ت�سكل التهديد الرئي�سي للحق فى احلرية 
والأمان ال�سخ�سي، كما يعد الحتجاز التع�سفي من اأكرث انتهاكات حقوق الإن�سان �سيوعًا وتعقيدًا، فهو 
انتهاك مركب يطال عددًا كبريًا من احلقوق الأ�سا�سية املحمية دوليًا. حيث يجد �سحايا الحتجاز 
التعذيب وغريه من  اأ�سكال عديدة من  اإىل  بالإ�سافة  النفرادي،  للحب�س  اأنف�سهم عر�سة  التع�سفي 
�سروب املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، عدا عن احلرمان من الت�سال بالعامل اخلارجي 
الإعالنات  عليها  ن�ست  التي  املدنية  احلقوق  من  كثري  من  واحلرمان  باملحامي،  باللتقاء  حتى  اأو 
وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق  الدويل  والعهد  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن  مثل  الدولية،  واملواثيق 
حتى  اأو  الإقليمية  اأو  الدولية  ال�سكوك  من  وغريها  ال�سجناء،  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  والقواعد 
الت�سريعات الوطنية التي �سمنت وكفلت حق الإن�سان يف احلرية ويف الأمان على �سخ�سه وحقه يف 
حماكمة عادلة. ويزيد من ج�سامته كون الأ�سرار املرتتبة عنه تتعدى الأ�سخا�س املنتهكة حقوقهم 

ب�سكل مبا�سر، لتطال عائالتهم. 

ا�ستمر هذا النوع من النتهاكات خالل الفرتة التي يغطيها التقرير، ويظهر ذلك يف ال�سكاوى التي 
اأثناء الزيارات  اأو من خالل توثيق باحثيها لتلك النتهاكات،  خالل تلك الفرتة،  الهيئة  وردت اإىل 
لأخر  فوفقًا  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الأمنية  لالأجهزة  التابعة  والحتجاز  التوقيف  لأماكن 
معطيات ال�سكاوى لدى الهيئة، و�سل عدد ال�سكاوى امل�سجلة لديها، التي احتوت على انتهاك احلق يف 
رقم  قراره  يف  امل�سطلح  هذا  على  اأجمع  الذي  التع�سفي  بالحتجاز  املعني  املتحدة  الأمم  فريق  اإىل  ا�ستنادًا  التع�سفي(  )الحتجاز  م�سطلح  الهيئة  اعتمدت     64

)50/1997(، وح�سب �سحيفة الوقائع ب�ساأن فريق الأمم املتحدة املعني بالحتجاز التع�سفي، فاإن الحتجاز يكون تع�سفيًا يف احلالت التالية:
اأ- اإذا كان من امل�ستحيل التذرع باأي اأ�سا�س قانوين لتربير احلرمان من احلرية.  

ب- اإذا كان احلرمان من احلرية ناجما عن ممار�سة احلقوق واحلريات الواردة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛   
كاحلق يف امل�ساواة اأمام القانون، واحلق يف حرية الراأي والتفكري، واحلق يف ت�سكيل اجلمعيات ال�سلمية، واحلق يف امل�ساركة يف ال�سوؤون العامة وتقلد الوظيفة العمومية، 

واحلق يف التنقل . 
ج- اإذا مت انتهاك املعايري الدولية للمحاكمة العادلة.  
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اإجراءات قانونية عادلة، وحتديدًا العتقال التع�سفي والعتقال على خلفية �سيا�سية )615( �سكوى 
حتى نهاية �سهر 2013/12 يف ال�سفة الغربية ويف قطاع غزة، توزعت على )393( �سكوى يف 
ال�سفة الغربية، و)222( �سكوى يف قطاع غزة. اأما عام 2012 فقد تلقت الهيئة )789( �سكوى 

يف هذا املجال، من بينها )563( �سكوى يف ال�سفة الغربية، و)226( �سكوى يف قطاع غزة.

ويف قطاع غزة متت العتقالت على اأيدي جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية. ومبقارنة تلك 
الإح�سائيات مع العامني ال�سابقني تبني انخفا�س عدد ال�سكاوى يف عام 2013 عما كان عليه يف 

عامي 2012 و2011. وي�سمل الحتجاز التع�سفي وفقًا لت�سنيفات الهيئة املعتمدة ما يلي:

الحتجاز التع�شفي على خلفية النتماء ال�شيا�شي:  .1

على الرغم من النفي املتكرر لوجود »حمتجزين ب�سكل تع�سفي على اعتبارات �سيا�سية« لدى الأجهزة 
الأمنية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، على اعتبار اأن عمليات الحتجاز تتم بدوافع اأمنية ولي�س على 
النتهاكات  اأمناط  اإىل  ي�سري  واقع احلال  اأن  اإل  ال�سيا�سي،  النتماء  اأو  والتعبري  الراأي  خلفية حرية 
حقيقية  تهم  توجيه  عدم  حيث  من  التع�سفي  الحتجاز  حالت  ت�ساحب  زالت  وما  �ساحبت  التي 
للمحتجزين65، وعدم متكني ذويهم من زيارتهم ب�سورة حرة66، وعدم متكن حماميهم من الت�سال 

بهم بالطرق املتاحة قانوًنا. 

 )281( وقوع  والتوقيف  الحتجاز  ملراكز  والدورية  الر�سمية  زياراتها  اأثناء  الهيئة  �سجلت  فقد 
ادعاًء بالحتجاز التع�سفي على خلفية �سيا�سية كان منها )235( ادعاًء يف ال�سفة الغربية، مقابل 
ادعاًء يف قطاع غزة. ادعى خاللها مقدموها تعر�سهم لالعتقال  الهيئة وقوع )46(  ذلك �سجلت 
والحتجاز ب�سبب انتماءاتهم وخلفياتهم ال�سيا�سية. مع ذلك لحظت الهيئة وجود ارتفاع وا�سح طراأ 
على هذا املحور، اإذ اإنها كانت قد �سجلت )176( حالة احتجاز تع�سفي على خلفية �سيا�سية يف عام 

.2012

65  من خالل متابعات الهيئة ورصدها للتهم الموجهة للمحسوبين على حركة حماس، فقد تكرر توجيه تهمة إثارة النعرات الطائفية 
الموصوفة في قانون العقوبات األردني لسنة 60 المطبق في الضفة الغربية، على الرغم من أن عناصر هذه الجريمة غير مكتملة 
في الواقع الفلسطيني خصوصا أن تحققها يتطلب وجود طوائف معترف فيها بالقانون وأن هذه التهمة قامت كنتيجة إلثارتها فيما 
بينها بشكل مقصود، إضافة إلى تسمية األفعال التي قصد منها المتهم إثارة هذه النعرات الطائفية، وتسمية الطوائف التي تأثرت 

بتلك األفعال المجرمة بالقانون.
66  توجب القواعد النموذجية الدنيا في معاملة السجناء أن يسمح للمتهم بأن يقوم فورا بإبالغ أسرته بنبأ احتجازه، ويعطى كل التسهيالت 
المعقولة لالتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم )المادة 92 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من قبل مؤتمر 
المتعلقة بحماية جميع  المبادئ  1955(. كذلك أكدت  المعقود في جنيف عام  المجرمين،  الجريمة ومعاملة  لمنع  المتحدة  األمم 
األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن على حق الشخص المحتجز في زيارة أفراد أسرته، وأن تتاح 
له فرصة كافية لالتصال بالعالم الخارجي )المبدأ 19 من المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من 

أشكال االحتجاز أو السجن الذي اعتمد بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 1988(.
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وقد تلقت الهيئة �سكوى من املواطن ح. ط من �سكان حمافظة اخلليل، اأفاد فيها املواطن امل�ستكي 
ح. ط باأنه يف تاريخ 2013/1/29 مت احتجازه من قبل جهاز املخابرات العامة يف حمافظة 

اخلليل، وذلك بتهمة النتماء ال�سيا�سي. 

كذلك تلقت الهيئة �سكوى من املواطن ع. م من �سمال قطاع غزة، اأفاد فيها املواطن امل�ستكي ع.م 
البالغ من العمر 46 �سنة، باأنه مت احتجازه دون مذكرة توقيف يف تاريخ 2013/8/9 من قبل 

جهاز الأمن الداخلي، وذلك بتهمة النتماء ال�سيا�سي.

الأمنية،  الأجهزة  فقد خاطبت  لديها،  املتبعة  الو�سائل  النتهاك من خالل  الهيئة هذا  تابعت  لقد 
واأ�سارت اإىل عدم قانونية ذلك التوقيف اأو العتقال؛ ملخالفته القوانني الوطنية كالقانون الأ�سا�سي 
وقانون الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان التي كفلت حق املواطن يف 
اإجراءات عادلة عند القب�س والتوقيف وقبل املحاكمة واأثناءها وبعدها، وحظرت العتقال التع�سفي. 

ولوحظ من خالل الردود التي و�سلت للهيئة على مكاتبها بهذا ال�ساأن، اأن العتقال امل�سار اإليه ح�سب 
بجرائم  املوقوفني  لتهام  للقانون  وفقًا  مت  واإمنا  �سيا�سية،  لأ�سباب  يكن  »مل  الأمنية  الأجهزة  ردود 

خطرية مت�س الأمن والنظام العام«.

والتوقيف دون مذكرة67  القب�س   .2

خطوة  وهو  التحقيق،  اإجراءات  �سمن  تقع  لغايات  الإن�سان  حرية  فيه  ت�سلب  اإجراء  القب�س  يعترب 
اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   )29( املادة  ن�ست  وقد  التوقيف.  اأو  الحتياطي  للحب�س  متهيدية 
كما  قانوناً،  بذلك  املخت�سة  باأمر من اجلهة  اإل  اأو حب�سه  اأحد  القب�ض على  » ل يجوز  اأنه  على 
القانون  اأو معنوياً«. وبالتايل مل يجز  اإيذاوؤه بدنياً  جتب معاملته مبا يحفظ كرامته، ول يجوز 
القب�س على اأي �سخ�س دون مذكرة قانونية اإل يف حالت حمددة على �سبيل احل�سر كحالة التلب�س 
ال�سبط  ماأمور  على  »يجب  اأنه:  على  ذاته  القانون  من   )34( املادة  ن�ست  حني  يف  باجلرمية، 
اأقوال املقبو�ض عليه، فاإذا مل ياأت مبربر اإطالق �سراحه ير�سله خالل  اأن ي�سمع فوراً  الق�سائي 

اأربع وع�سرين �ساعة اإىل وكيل النيابة املخت�ض«. 

1. تعريف اإلقاء القب�ض: هو اأخذ ال�سخ�س حتت احلفظ ليجيب على جرم معني وفقًا للقانون اأو لتنفيذ حكم ما. ويجري القب�س مبذكرة اأو دون مذكرة على م�سوؤولية   67
ال�سخ�س الذي يقوم به، اإل اأن امل�سرع الفل�سطيني قد و�سع قيودًا على �سالحية ماأموري ال�سابطة الق�سائية يف اإلقاء القب�س دون مذكرة حددها مبوجب ن�س املادة 

)30( من قانون الإجراءات اجلزائية رقم )3( ل�سنة 2001. 
2. تعريف التوقيف: هو �سلب حلرية املتهم مدة من الزمن، حتددها مقت�سيات التحقيق وم�سلحته وفق ما يقرره القانون.   

3. تعريف املذكرة: هي الأمر املوقع واملختوم بختم ال�سلطة التي متلك �سالحية اإ�سدار املذكرة وتاأمر مبوجبها ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س املعنونة اأ�سماوؤهم ليقوموا بعمل ما هو    
مطلوب يف املذكرة. وقد نظم امل�سرع الفل�سطيني عرب ن�س املادة )106( من قانون الإجراءات اجلزائية رقم )3( ل�سنة 2001 عملية اإ�سدار مذكرات احل�سور والإح�سار. 
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لقد تبني للهيئة ومن خالل ر�سدها ومتابعاتها ا�ستمرار قيام الأجهزة الأمنية الفل�سطينية باإجراء 
اعتقالت تع�سفية دون ال�ستناد اإىل مذكرات توقيف، حيث تلقت الهيئة )204( ادعاءات خالل عام 
2013، كان منها )42( ادعاًء يف ال�سفة و)162( ادعاء يف قطاع غزة بالقب�س والتوقيف دون 
تلقت فيه  الذي   2012 بالعام املن�سرم  انخفا�سًا وا�سحًا مقارنة  العام  مذكرة. حيث �سجل هذا 

الهيئة )212( ادعاًء. 

جّدية  غري  اأو  باطلة  بتهم  التوقيف   .3

تلقت الهيئة )28( ادعاًء خالل عام 2013 من مواطنني مت اإيقافهم يف مراكز الحتجاز والتوقيف 
التابعة لالأجهزة الأمنية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة كان منها )22( ادعاء يف ال�سفة مقابل )6( 

ادعاءات يف قطاع غزة.  

العر�س على اجلهات الق�شائية املخت�شة   دون  التوقيف   .4

اأنه قد مت توقيفهم من قبل الأجهزة  اأ�سحابها  اأفاد   2013 )93( ادعاء خالل عام  تلقت الهيئة 
الأمنية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة دون عر�سهم على النيابة العامة اأو على قا�سي ال�سلح68، كان 

منها )28( ادعاء يف ال�سفة الغربية مقابل )65( ادعاء يف قطاع غزة.  

وقد تلقت الهيئة بتاريخ 2013/3/12 �سكوى من املواطن م.اأ من حمافظة رام اهلل والبرية 
اأفاد فيها املواطن امل�ستكي م.اأ باأنه مت احتجازه من قبل جهاز الأمن الوقائي على خلفية انتمائه 
ال�سيا�سي، واأفاد املواطن كذلك باأنه مل يتم عر�سه على اجلهاز الق�سائي املخت�ض كما يفرت�ض.

68  أحاط المشرع الفلسطيني مرحلة التحقيق بضمانات قانونية عديدة من حيث الجهة التي تتولى التحقيق ومدد التحقيق وظروفه، فقد 
نصت المادة )55( من قانون اإلجراءات الجزائية على اختصاص النيابة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها. ونصت 
المادة )107( من القانون ذاته على أنه: يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خالل أربع وعشرين ساعة إلى 
النيابة العامة للتحقيق معه. ونصت المادة )108( على أنه »يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين 
ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقًا للقانون. كما نصت المادة )119( من القانون على أنه »إذا اقتضت إجراءات 
التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف 
لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا«. ونصت المادة )120( من هذا القانون على أنه »لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة 
والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة ال تزيد على خمسة عشر يومًا، كما يجوز له تجديد توقيفه مددًا أخرى ال تزيد في 

مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.
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احلق يف املعاملة على اأ�شا�س الفرتا�س امل�شبق للرباءة   .5

املتهم بريء حتى تثبت اإدانته يف حماكمة علنية توافرت فيها للمتهم جميع ال�سمانات الالزمة للدفاع عن 
نف�سه69، وهذا احلق ين�ساأ يف اأول اإجراء من اإجراءات التحقيق، ويجب اأن ُيتعامل مع املتهم على هذا الأ�سا�س 

حلني �سدور احلكم النهائي بالإدانة، وهو حق ومبداأ تتفق عليه القوانني الدولية والت�سريعات الوطنية. 

وعليه فقد تلقت الهيئة )3( ادعاءات اأفاد اأ�سحابها باأنهم ي�ستكون للهيئة من طريقة تعامل الأجهزة 
الأمنية معهم ب�سكل تع�سفي ودون افرتا�س الرباءة.  

ثانيًا- حرمة املنازل وامل�شاكن 

ميار�س الفرد حياته اخلا�سة يف بيته اأو يف قطاعات مكانية متعددة اأخرى من خالل و�سائل ات�سالته 
باإ�سفاء قدر من احلماية على  الفل�سطيني  امل�سرع  الدويل وكذلك  امل�سرع  قام  و�سخ�سه. ومن هنا 
خ�سو�سيات الفرد، ومنع تفتي�س املنازل ب�سكل تع�سفي، لكنه يف الوقت نف�سه �سمح بالولوج خل�سو�سية 
الفرد ويف منزله، اإذا كانت العدالة تقت�سي ذلك، وبخا�سة اإذا كان الدخول حلياة الفرد اأو م�سكنه 
�سيوؤدي اإىل �سبط اأدلة جرمية. اأي اأن احلق يف تفتي�س م�سكن ما يجب اأن ل يخل به، ب�سبب حرمة 
احلياة اخلا�سة واأن الأ�سل يف املتهم الرباءة. لكن التفتي�س هو اأحد اإجراءات التحقيق التي تهدف 
اإىل العثور على الأدلة اجلرمية. وهذا ما يفيد يف ك�سف احلقيقة وحتقيق العدالة، ولذلك اأجيز يف ظل 
قيود حمددة، وقد اهتمت الإعالنات واملواثيق الدولية والإقليمية والت�سريعات الوطنية بحرمة املنازل 

واعتربتها من الأمور الأ�سا�سية التي جتب �سيانتها وعدم انتهاكها70. 

ويف هذا ال�سياق ر�سدت الهيئة وقوع العديد من حالت انتهاك حرمة املنازل وامل�ساكن عرب عدم تقيد 
الأجهزة الأمنية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة بالتعليمات املن�سو�س عليها يف القانون فيما يتعلق 
ادعى مقدموها  وقد  ادعاًء،   )72( الهيئة  تلقت  تفتي�س71 حيث  وامل�ساكن مبذكرة  املنازل  بتفتي�س 
والقيام  م�ساكنهم  حرمة  بانتهاك  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  املختلفة  الأمنية  الأجهزة  بقيام 

بعمليات تفتي�س دون وجود مذكرة �سادرة من اأية جهة ق�سائية. 
 .1948 الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن  من   11 املادة  ُينظر    69

70  ن�ست املادة )12( من العالن العاملي حلقوق الإن�سان على اأنه: »ل يجوز تعري�س اأحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�سة، اأو يف �سوؤون اأ�سرته، اأو م�سكنه، اأو مرا�سالته، 
ول حلمالت مت�س �سرفه و�سمعته، ولكل �سخ�س حق يف اأن يحميه القانون من مثل هذا التدخل، وتلك احلمالت«. كما ن�ست املادة )17( من العهد الدويل اخلا�س 
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية فقرة )1( على اأنه »ل يجوز تعري�س �سخ�س على نحو تع�سفي اأو غري قانوين لتدخل يف خ�سو�سياته، اأو �سوؤون اأ�سرته، اأو بيته، اأو مرا�سالته، 
ول لأي حمالت غري قانونية مت�س ب�سرفه اأو �سمعته. وجاء يف ن�س املادة )17( من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني، اأن »للم�ساكن حرمة، فال جتوز مراقبتها اأو دخولها اأو 
تفتي�سها اإل باأمر ق�سائي م�سبب ووفقًا لأحكام هذا القانون. يقع باطاًل كل ما يرتتب على خمالفة اأحكام هذه املادة، وملن ت�سرر من جراء ذلك، احلق يف تعوي�س عادل 
ت�سمنه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية«. واعتربت املادة )39( من قانون الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني »دخول املنازل وتفتي�سها عماًل من اأعمال التحقيق ل يتم اإل 
مبذكرة من قبل النيابة العامة اأو يف ح�سورها، بناء على اتهام موجه اإىل �سخ�س يقيم يف املنزل املراد تفتي�سه بارتكاب جناية اأو جنحة اأو با�سرتاكه يف ارتكابها اأو لوجود 
قرائن قوية على اأنه يحوز اأ�سياء تتعلق باجلرمية«. كما جاء يف املادة )44( من القانون اأنهر«اإذا ا�ستبه لأ�سباب معقولة باأن �سخ�سًا موجودًا يف املحل الذي يجري فيه 

التفتي�س يخفي مادة من املواد التي يجري التفتي�س عنها، جاز ملاأمور ال�سبط اأن يفت�سه«. 
71  مذكرة التفتي�س: هي املذكرة التي ي�سدرها وكيل النيابة املخت�س اإىل واحد اأو اأكرث من ماأموري ال�سابطة الق�سائية يخولهم مبوجبها التفتي�س يف اأي منزل بناء على اأي 

�سبب من الأ�سباب املن�سو�س عليها يف القانون. 
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ثالثًا- احلق يف امل�شاعدة القانونية وتوكيل حمام 

من حق كل حُمَتجز توكيل حمام للدفاع عنه يف جميع مراحل الإجراءات اجلزائية72 وين�س املبداأ 
ال�سابع من »املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة بدور املحامني« على اأن »من حق املُحَتجزين ال�ستعانة مبحام 
فوراً، وباأية حال خالل مهلة ل تزيد عن 48 �ساعة من وقت القب�ض عليهم اأو احتجازهم«. وتن�س 
املادة 14 )د( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على اأن »كل حمتجز من حقه 
ُيخطر  واأن  اختياره،  بوا�سطة حماٍم من  اأو  ب�سخ�سه  نف�سه  يدافع عن  واأن  ُيحاَكم ح�سورياً،  اأن 
بحقه يف وجود من يدافع عنه«. كما اأن من حق كل حمتجز اأن يت�ساور مع حماميه دون اأن يكون ذلك 
ال�سابقة على  واأثناء فرتة الحتجاز  القب�س  اأحد. وت�سري هذه احلقوق منذ حلظة  على م�سمع من 
املحاكمة، واأثناء التحقيق واملحاكمة، واأثناء اإجراءات ال�ستئناف. ون�ست املادة )12( من القانون 
الأ�سا�سي الفل�سطيني على متكني املتهم اأو املقبو�س عليه من الت�سال مبحام. ون�ست املادة )102( 
وقد  التحقيق«.  اأثناء  مبحام  ال�ستعانة  اخل�سوم  حق  »من  باأنه  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من 

تلقت الهيئة )6( ادعاءات كان منها )5( يف ال�سفة الغربية وادعاء واحد يف قطاع غزة.

رابعًا- احلق يف زيارة الأهل والت�شال باملحامي 

من  منعوا  قد  باأنهم  ومقدموها  اأ�سحابها  اأفاد   2013 عام  خالل  ادعاًء   )247( الهيئة  تلقت 
اللتقاء بذويهم اأثناء فرتة احتجازهم اأو احتجاز اأحد اأقاربهم. كان منها )232( ادعاًء يف ال�سفة 

الغربية، و)15( ادعاء يف قطاع غزة. 

املعي�شية الالئقة داخل مراكز الحتجاز  خام�شًا- احلق بالعناية الطبية والظروف 
والتوقيف مبا فيها ال�شجون:

والتوقيف  الحتجاز  ملراكز  والر�سمية  الدورية  الزيارات  يف  بها  املنوطة  باملهام  الهيئة  قيام  اأثناء 
وال�سجون تلقت )204( ادعاءات، كان من بينها )70( يف مراكز الحتجاز وال�سجون يف ال�سفة، 
اأنهم يعانون جراء عدم تقدمي الرعاية الطبية  اإىل  اأ�سحابها  اأ�سار  و)134( ادعاء يف قطاع غزة 
اأو التق�سري يف تقدميها من قبل اإدارات هذه املراكز، وكذلك من قبل اخلدمات الطبية الع�سكرية، 

وذلك اأثناء فرتة احتجازهم، كما اأنهم ا�ستكوا من �سوء الظروف املعي�سية. 

املبادئ(. جمموعة  من  و17   10 )املبداآن    72
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�شاد�شًا- احلق يف عدم التدخل باحلياة اخلا�شة لالإن�شان

احلياة اخلا�سة لالإن�سان، ذكرًا كان اأو اأنثى، من الأمور التي ينبغي التوقف عندها باعتبارهًا من 
حقوق الإن�سان التي جاء الن�س عليها يف خمتلف الإعالنات والتفاقيات واملواثيق الدولية والت�سريعات 
الوطنية73. وقد جاءت الت�سريعات الوطنية الفل�سطينية من�سجمة مع املعايري الدولية ال�سامنة لهذا 
اأن:  2003 على  لعام  املعدل  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  )32( من  املادة  احلق، حيث ن�ست 
من  وغريها  لالإن�سان  اخلا�سة  احلياة  حرمة  اأو  ال�سخ�سية  احلريات  من  اأي  على  اعتداء  »كل 
احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها القانون الأ�سا�سي اأو القانون، جرمية ل ت�سقط الدعوى 
عادًل ملن وقع  تعوي�ساً  الوطنية  ال�سلطة  بالتقادم، وت�سمن  النا�سئة عنها  املدنية  اجلنائية ول 

عليه ال�سرر«. 

وقد تلقت الهيئة )16( ادعاء من مواطنني، ادعى اأ�سحابها قيام جهاز املخابرات العامة يف ال�سفة 
الغربية وجهازي الأمن الداخلي وال�سرطة يف قطاع غزة بالتدخل يف حياتهم اخلا�سة. حيث ر�سدت 

الهيئة وقوع حالة واحدة يف ال�سفة الغربية مقابل )15( حالة يف قطاع غزة. 

بتاريخ 2013/2/25 تلقت الهيئة �سكوى من املواطنة ر. ف من حمافظة خانيون�ض مفادها 
اأن املواطنة ر. ف قد تعر�ست لالإ�ساءة من قبل بع�ض املوظفني يف جامعة الأق�سى يف قطاع 
غزة فقد قاموا بتجاوز ال�سالحيات املمنوحة لهم من قبل القانون يف تعاملهم مع املواطنة 

امل�ستكية وتدخلوا يف حياتها اخلا�سة دون وجه حق.

�شابعًا- احتجاز الأ�شخا�س اإداريا على ذمة احلاكم الإداري )املحافظ(  

كان لفتًا خالل عام 2013، اإ�سدار املحافظني يف ال�سفة الغربية لقرارات توقيف بحق املواطنني، 
اعتمادا على قانون منع اجلرائم الأردين ل�سنة 1954، فقد �سجلت الهيئة 35 �سكوى، اأكد اأ�سحابها 

اأنه قد مت احتجازهم بقرار من املحافظني دون تهمة اأو عر�س على جهة ق�سائية.

1. ن�ست املادة )12( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على اأنه: »ل يعر�س اأحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�سة اأو اأ�سرته اأو م�سكنه اأو مرا�سالته اأو حلمالت على    73
�سرفه و�سمعته، ولكل �سخ�س احلق يف حماية القانون من مثل هذا التدخل اأو تلك احلمالت. وتن�س املادة )17( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 
على حق كل �سخ�س يف عدم التعر�س، على نحو تع�سفي اأو غري م�سروع لتدخل يف خ�سو�سياته اأو �سوؤون اأ�سرته اأو بيته اأو مرا�سالته ول لأي حمالت لقانونية مت�س ب�سرفه 

اأو �سمعته«.
2. ترى اللجنة املعنية باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف دورتها الـ 32 لعام 1988 يف التعليق العام رقم )16( حول احلق يف حرمة احلياة اخلا�سة اأنه: »يلزم �سمان   
هذا احلق يف مواجهة جميع تلك التدخالت والعتداءات، �سواء اأكانت �سادرة عن �سلطات الدولة اأم عن اأ�سخا�س طبيعيني اأم قانونيني. واللتزامات التي تفر�سها هذه 

املادة تقت�سي اأن تعتمد الدولة تدابري ت�سريعية وغريها من التدابري الالزمة لإعمال احلظر املفرو�س على تلك التدخالت والعتداءات ف�سال عن حماية هذا احلق.
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قبل  من  توقيفه  جرى  »قد  اأنه  فيها  جاء  ب�سكوى  الهيئة  اإىل  )م.ج.م.ح(  املواطن  تقدم  فقد 
جهاز ال�ستخبارات الع�سكري بقرار من حمافظ رام اهلل والبرية من تاريخ 2013/6/23 
يف مركز توقيف ال�ستخبارات الع�سكري يف مدينة رام اهلل دون عر�سه على اجلهات الق�سائية 

املخت�سة«.

اإ�سالح  اأنها »موقوفة لدى مركز  وقدمت املواطنة )�ض.ع.ح( ب�سكوى لدى الهيئة جاء فيها 
اجلهات  على  عر�ض  دون   2013/6/5 منذ  اهلل  رام  حمافظة  ذمة  على  اهلل  رام  وتاأهيل 

الق�سائية«.

وبالعودة اإىل قانون منع اجلرائم الأردين ل�سنة 54، ال�ساري املفعول يف الأرا�سي الفل�سطينية جنده 
بتقدمي تعهدات  واإلزامهم  اإداريا  الأ�سخا�س  توقيف  الإداري )املحافظ( �سالحية  قد منح احلاكم 

ح�سن �سري و�سلوك وفر�س الإقامة اجلربية عليهم)74(. 

ال�سبط  مفهوم  حتت  اجلرائم  منع  قانون  مبوجب  الإداري  للحاكم  املمنوحة  ال�سالحيات  وتندرج 
الإداري املتمثل بقيود و�سوابط ترد على ن�ساط الأفراد وحرياتهم بهدف حماية النظام العام، حيث 
تالحظ الهيئة هنا وبعد مراجعتها لل�سكاوى الواردة اإليها اأن هذا القانون خمالف لل�سمانات واحلقوق 
التي اأكد عليها القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام 2003، فقد ن�ست املادة )1/10( على 
اأن »حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ملزمة وواجبة الحرتام »كما جاء يف املادة )1/11( »اإن 

احلرية ال�سخ�سية حق طبيعي وهي مكفولة ل مت�س«.

اأنه »ل يجوز القب�س على   »كما ن�ست الفقرة الثانية من املادة )11( من القانون الأ�سا�سي على 
اأحد اأو تفتي�سه اأو حب�سه اأو تقييد حريته باأي قيد، اأو منعه من التنقل اإل باأمر ق�سائي وفًقا لأحكام 
الأماكن  غري  يف  احلب�س  اأو  احلجز  يجوز  ول  الحتياطي،  احلب�س  مدة  القانون  ويحدد  القانون، 

اخلا�سعة للقوانني ال�سادرة بتنظيم ال�سجون«. 

الردين ل�سنة 54 اأنه: »اإذا ات�سل باملت�سرف اأو كان لديه ما يحمله على العتقاد بوجود �سخ�س يف منطقة اخت�سا�سه  اجلرائم  منع  قانون  من   )3( املادة  ن�س   )(  74
ينت�سب لأي �سنف من الأ�سناف املذكورة اأدناه وراأى اأن هنالك اأ�سبابًا كافية لتخاذ الإجراءات فيجوز له اأن ي�سدر اإىل ال�سخ�س املذكور مذكرة ح�سور بال�سيغة املدرجة 
يف الذيل الأول لهذا القانون، يكلفه فيها باحل�سور اأمامه ليبني اإذا كان لديه اأ�سباب متنع من ربطه بتعهد اإما بكفالة كفالء واإما دون ذلك ح�سب ال�سيغة املدرجة يف 
الذيل الثاين لهذا القانون يتعهد فيه باأن يكون ح�سن ال�سرية خالل املدة التي ي�ست�سوب املت�سرف حتديدها على اأن ل تتجاوز �سنة واحدة. كل من وجد يف مكان عام اأو 
خا�س يف ظروف تقنع املت�سرف باأنه كان على و�سك ارتكاب اأي جرم اأو امل�ساعدة على ارتكابه. كل من اعتاد الل�سو�سية اأو ال�سرقة اأو حيازة الأموال امل�سروقة اأو اعتاد 

حماية الل�سو�س اأو اإيواءهم اأو امل�ساعدة على اإخفاء الأموال امل�سروقة اأو الت�سرف فيها. كل من كان يف حالة جتعل وجوده طليقًا بال كفالة خطرًا على النا�س”.  
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توصيات الحق في الحرية الشخصية وسالمة اإلجراءات 
القانونية

قيام النيابة العامة والق�ساة باإجراء التفتي�س والزيارات الدورية ملراكز التوقيف الفل�سطينية، . 1
ل�سمان التحقق من عدم وجود خمالفات قانونية فيها. 

التزام الأجهزة الأمنية املختلفة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة باحرتام حقوق الإن�سان وحرياته . 2
الأ�سا�سية، وخا�سة احلق يف احلرية والأمان ال�سخ�سي، ومن �سمن ذلك �سرورة التوقف عن 
العتقال على خلفية �سيا�سية، واللتزام مبقت�سيات القانون واأحكامه ذات ال�سلة بالإجراءات 
اجلزائية عند التوقيف والحتجاز واملحاكمة. مبا يف ذلك وقف جميع اأعمال القب�س التع�سفي.

قيام الأجهزة الأمنية املختلفة بالتحقيق اجلّدي يف الدعاءات املقدمة حول مو�سوع الحتجاز . 3
التع�سفي وحما�سبة مرتكبيها.
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الفصل الرابع
الحق في التقاضي وضمانات المحاكمة 

العادلة

كفلت املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان حق التقا�سي باعتباره حجر الأ�سا�ض ل�سيادة القانون 
حلقوق  العاملي  الإعالن  مع  من�سجماً  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  وجاء  احلقوق75،  وحماية 
الإن�سان، حيث ن�ست املادة )30( الفقرة )1( منه على اأن »التقا�سي حق م�سون ومكفول للنا�ض كافة، 
ي�سمن  التقا�سي مبا  اإجراءات  القانون  وينظم  الطبيعي،  قا�سيه  اإىل  اللتجاء  فل�سطيني حق  ولكل 
�سرعة الف�سل يف الق�سايا«. كما اأكدت الفقرة )2( من املادة ذاتها على اأنه »يحظر الن�ض يف القوانني 
اأنه:  ذاتها على  املادة  على حت�سني اأي قرار اأو عمل اإداري من رقابة الق�ساء«. ون�ست الفقرة )3( من 

»يرتتب على اخلطاأ الق�سائي تعوي�ض من ال�سلطة الوطنية يحدد القانون �سروطه وكيفياته«. 

اأوًل - واقع احلق يف التقا�شي يف الأرا�شي الفل�شطينية

�سهد احلق يف التقا�سي خالل عام 2013 جملة من التطورات املوؤثرة على هذا احلق، على م�ستوى 
الق�ساء الد�ستوري، وق�ساء الأحداث، كما �سهد عام 2013 قيام حمكمة العدل العليا بوقف اإ�سراب 
املعلمني لعدم قانونيته وذلك ملخالفته ن�س املادة 67 من قانون العمل الفل�سطيني، وقرار املحكمة 
العليا يف غزة بوقف انتخابات نقابة املحامني هناك، ولعل احلدث الأبرز الذي اأثر ب�سكل �سلبي على 
احلق يف التقا�سي كان اإلغاء املئات من قرارات املحاكم بال�سقني املدين واجلزائي لبطالن انتداب 

الق�ساة مبوجب قرارات �سريحة من حمكمة النق�س. 

1- التطورات على م�شتوى الق�شاء الد�شتوري:

ويف �سابقة ق�سائية، قررت حمكمة �سلح رام اهلل يف دعوى جزاء رقم 2013/3438 وجود �سبهات 
يف خمالفة ن�س املادة 576/389 من قانون العقوبات رقم 16 ل�سنة 1960 لأحكام املواد 11 و20 
و15 و14 من القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، من حيث خمالفتها للحقوق واحلريات العامة.

 وق�ست وعمال باأحكام املادة 2/27 من قانون املحكمة الد�ستورية رقم 3 ل�سنة 2006 وقف ال�سري 

يف املادة )8( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان: “اأن لكل �سخ�س احلق يف اأن يلجاأ اإىل املحاكم الوطنية املخت�سة، لإن�سافه الفعلي من اأية اأعمال تنتهك  جاء   -   75
احلقوق الأ�سا�سية التي مينحه اإياها الد�ستور اأو القانون”. ون�ست املادة )10( من الإعالن ذاته اأن “لكل اإن�سان، على قدم امل�ساواة التامة مع الآخرين، احلق يف اأن 
تنظر يف ق�سيته حمكمة م�ستقلة وحمايدة نظرًا من�سفًا وعلنيًا للف�سل يف حقوقه والتزاماته، واأية تهمة جزائية توجه اإليه”. ون�ست املادة )11( من الإعالن اأي�سًا، 

على “اأن كل �سخ�س متهم بجرمية يعترب بريئًا اإىل اأن يثبت ارتكابه لها قانونيًا يف حماكمة علنية، تكون قد وفرت فيها جميع ال�سمانات الالزمة للدفاع عن نف�سه”.
»من وجد متجوًل يف اأي ملك اأو على مقربة منه اأو يف اأية طريق اأو �سارع عام اأو يف مكان حماٍذ لهما اأو يف اأي حمل عام اآخر يف وقت وظروف ي�ستنتج  املادة على:  تن�س    76

منه باأنه موجود لغاية غري م�سروعة اأو غري لئقة«. 
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يف الدعوى، واإحالة الأوراق اإىل املحكمة العليا املوقرة املاأذونة موؤقتا بنظر الطعون الد�ستورية للف�سل 
قانون  5/389 من  املادة  انتهاك  �سامال ملدى  تو�سيفا  القرار  ت�سمن  وقد  الد�ستورية،  امل�ساألة  يف 
العقوبات للحق يف احلرية ال�سخ�سية واحلق يف التنقل واحلق يف افرتا�س الرباءة واحلق يف توفري 

�سمانات الدفاع، ول تزال هذه الق�سية معرو�سة على املحكمة العليا ب�سفتها الد�ستورية. 

جاء يف قرار املحكمة اأّن قرينة الرباءة هي مبداأ د�ستوري مرعي النفاذ، ويفرت�س هذا املبداأ، اأن 
تكون اإجراءات املالحقة الق�سائية املف�سية اإىل الإدانة قائمة بالأ�سا�س على اجلزم واليقني، ل على 
ال�سك والتخمني، ذلك اأّن قرينة الرباءة كاأ�سل د�ستوري مقرر ت�ستدعي اأن يكون التجرمي موؤ�س�سا 
وال�سبهة،  ال�ستنتاج  على  مبنيا  يكون  ل  واأن  ووقائعها،  الدعوى  اأوراق  من  امل�ستمد  الإثبات  على 
جرمية  نتيجة  اإىل  مف�سية  فعال  ثابتة  بواقعة  جازما  اجلزائي  الت�سريع  يكون  اأن  ذلك  ويفرت�س 
ملمو�سة، ل م�ستقاة من ظروف تقوم على ال�سك، وجتد املحكمة وعلى �سوء ذلك اأن ن�س املادة 
5/389 من قانون العقوبات رقم 16 ل�سنة 1960 قد خالف قرينة الرباءة باأن جعل اأ�سا�س 
التجرمي قائما على ال�ستنتاج، وقد ق�ست املحكمة اأنه ل ي�ستقيم التجرمي على فر�س ال�ستنتاج، 
واإمنا على اجلزم واليقني، ذلك اأنه واإن كان الأمر غري ذلك، فاإّن املواطن �سيكون عر�سة للتجرمي 
والإدانة والعقوبة، دون معيار �سليم وواقعي يتيح له الدفاع عن نف�سه يف حماكمة عادلة، وهذا ما 
�سيوؤدي اإىل بث الرعب يف اأو�ساط املواطنني وحرمانهم من حقوقهم يف التنقل واحلرية ال�سخ�سية 
خوفا من املالحقة الق�سائية، وحرمانهم بالنتيجة من الدفاع عن اأنف�سهم، واإخ�ساعهم ل�ستنتاجات 
اأفراد متباينة من �سخ�س اإىل اآخر ومن بيئة جمتمعية اإىل اأخرى، ل �سيما اأن هذه املادة امل�ستبه 
بعدم د�ستوريتها مل حتدد النتيجة اجلرمية للفعل املجرّم وعالقة ال�سببية التي تربط هذا الفعل 
بهذه النتيجة، ما ي�ستنه�س ولية املحكمة العليا املوقرة للنظر يف مدى د�ستورية هذه املادة ومدى 
خمالفتها للمبداأ الد�ستوري القا�سي بتوافر قرينة الرباءة، كما راأت املحكمة اأن القانون اجلزائي 
ل ينبغي له اأن يفر�س قيودا مرهقة على املواطن ملنعه من ممار�سة هذا احلق، وحيث اإّن اإحالة 
امل�سرع الد�ستوري تنظيم هذه احلقوق اإىل امل�سرع العادي ل تعني اإطالق يده يف تنظيمها بداعي 
النظام العام، بل ينبغي على امل�سرع العادي اأن يلتزم بال�سوابط الد�ستورية يف حدودها املو�سوعية، 
واأن ل ي�سل تنظيم هذه احلقوق اإىل حّد اإهدارها اأو امل�سادرة الكلية لها، اأو اأن يفر�س قيودا على 
احلريات واحلقوق مبا يجعل من ال�ساق ممار�ستها، وحيث اإّن عبارة )يف حدود القانون( ل تعني 
اأن ي�سادر القانون )الت�سريع العادي( هذا احلق، واإل اأ�سبح الن�س الد�ستوري �سربا من �سروب 
العبث، يتجنى عليه امل�سرع العادي بالنتقا�س والتقييد وامل�سادرة با�سم القانون، في�سري الد�ستور 
حينها مبا ا�ستمل من حقوق اأ�سا�سية للمواطنني جمرد ديباجة ل تلقى �سدى يف التطبيق الواقعي، 
واأ�سار القرار اإىل اأن امل�سرع الد�ستوري قد اأكد على اأّن ل جرمية ول عقوبة اإل بن�س، وهذا املبداأ 
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الد�ستوري املرعي النفاذ يفرت�س اأن يكون القانون اجلزائي قد ن�س على اجلرمية ب�سورة حمددة 
حتديدا نافيا للجهالة، واأن يكون هذا الن�س منزها عن اللب�س والغمو�س، واإل اأ�سبحت احلقوق 
واحلريات العامة عر�سة للتاأويالت والتف�سريات التي تذهب بهذا املبداأ مذهب الريح، وجتعل من 
الن�س القانوين اجلزائي �سيفا م�سلطا على رقاب املواطنني، ل �سيما اأّن غمو�س الن�س القانوين 
العامة متى �ساءت، وترتكه متى �ساءت، دون  ال�سلطة  ت�ستخدمه  لقمع احلريات،  اأداة  يجعل منه 
رقيب اأو ح�سيب، وقد وجدت املحكمة اأن ن�س املادة 5/389 من قانون العقوبات رقم 16 ل�سنة 
1960 قد جاء غام�سا ف�سفا�سا مبا يجاوز احلكمة الت�سريعية من الن�س الد�ستوري القا�سي باأن 
ل عقوبة ول جرمية اإل بن�س، وبّينت اأن التعميم الذي ورد يف هذه املادة يجعل من الفعل اجلرمي 
املعاقب عليه مبوجبها غري وا�سح، حيث ا�ستقرت بع�س اجتهادات الق�ساء الد�ستوري املقارن على 
احلكم بعدم د�ستورية اأي ت�سريع يت�سمن �سيا�سة عقابية غري وا�سحة، وذلك با�ستخدام ن�سو�س 
ف�سفا�سة يف تعبريها ومقا�سدها مبا ي�ستهدف اإحداث قيود غري وا�سحة ت�سمح بتقييد احلريات.

2-  التطورات على ق�شاء الأحداث: 

بينما   ،1954 ل�سنة   16 الأحداث رقم  اإ�سالح  اإىل قانون  ي�ستند  النافذ  القانوين  النظام  ما زال 
ي�سري يف قطاع غزة قانون املجرمني الأحداث رقم 2 ل�سنة 1937، وتعترب هذه القوانني يف جمملها 
قوانني قدمية ن�سبيا ول تتوافق اإىل حد بعيد مع املعايري الدولية لعدالة الأحداث، وهي ل تتفق يف 
النظام  قدرة  على  �سلبا  ينعك�س  الذي  الأمر  احلديثة،  اجلنائية  ال�سيا�سة  مع  جوانبها  من  الكثري 
ما  الأحداث،  لظاهرة جنوح  اجلادة  املعاجلات  توفري  على  املخت�سة  التنفيذية  واجلهات  الق�سائي 
اإدخال تعديالت جوهرية على منظومة عدالة الأحداث، ويف �سياق ذلك، مت تنفيذ امل�سودة  يتطلب 
النهائية لقانون الأحداث الذي اأعدته اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث بالتعاون مع جمل�س الق�ساء 
الأعلى وجمل�س الوزراء الفل�سطيني والدائرة القانونية يف مكتب الرئي�س، حيث يتوافق هذا القانون 

مع الكثري من املعايري الدولية احلديثة يف عدالة الأحداث.

ق�ساة  بتخ�سي�س   2013 عام  يف  الأعلى  الق�ساء  جمل�س  ا�ستمر  الق�سائي،  العمل  م�ستوى  وعلى 
�سيا�سة  تنفيذ  مت  وقد  الق�سائية،  الت�سكيلة  مع  ذلك  قرار  �سدر  وقد  الأحداث،  ق�سايا  لنظر  �سلح 
التخ�سي�س يف حمكمة �سلح رام حيث تعقد جل�سات حماكمة الأحداث يف اأيام منف�سلة عن الق�سايا 
الأخرى وب�سورة �سرية عمال باأحكام املادة 7 من قانون اإ�سالح الأحداث رقم 16 ل�سنة 1954، 
الق�سايا  مع  الأحداث  حماكمة  جل�سات  تعقد  زالت  ما  املحاكم  بع�س  اأن  ال�سياق  هذا  يف  ويالحظ 

اجلزائية للبالغني ويف الأيام والأوقات ذاتها.
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املادة )24(  الفل�سطيني مبوجب  الطفل  67 من قانون  املادة  ن�سر تعديل   2013 كما �سهد عام 
من القرار بقانون رقم )19( ل�سنة 2012 املن�سور يف العدد رقم 101 من الوقائع الفل�سطينية 
امل�سوؤولية  �سن  املادة  هذه  رفعت  حيث   ،2013/3/30 يف  �سدوره  تاريخ  من  اعتبارا  وال�ساري 
اجلزائية للحدث من ت�سع �سنوات اإىل اثنتي ع�سرة �سنة، وذلك حني ن�ست املادة 67 على اأنه »ل 
جتوز امل�ساءلة اجلزائية للطفل الذي مل يتم الثانية ع�سرة من عمره«، وهذا ما ين�سخ كل ما ورد يف 
القوانني التي اأ�سرنا لها لي�سبح �سن امل�سوؤولية اجلزائية للطفل يف فل�سطني اثنتي ع�سرة �سنة ولي�س 
العديد من  اإخراج  اإىل  الق�سائية يف حماكم الأحداث  التطبيقات  ت�سع �سنوات، وهذا ما �ساهم يف 
اإجراءات حماكمتهم قد بداأت قبل �سريان  واإن كانت  امل�ساءلة اجلزائية، حتى  الأحداث من نطاق 
التعديل، ذلك اأّن املادة 4 من قانون العقوبات رقم 16 ل�سنة 1960 ن�ست على: كل قانون يعدل 
�سروط التجرمي تعدياًل يف م�سلحة امل�ستكى عليه ي�سري حكمه على الأفعال املقرتفة قبل نفاذه، ما 
مل يكن قد �سدر ب�ساأن تلك الأفعال حكم مربم واأّن كل قانون يعدل حق املالحقة يطبق على اجلرائم 
الأ�سلح  القانون  �سريان  مبداأ  تعبريات  اأحد  وهذا  عليه،  للمدعى  اأكرث مراعاة  كان  اإذا  له  ال�سابقة 

للمتهم، وهذا ما يتوافق مع املعايري الدولية لعدالة الأحداث.

اإ�سافة اإىل ذلك فقد �سجلت الهيئة املالحظات التالية:

مل يتم تعاطي الق�ساء يف منطقة ال�سمال مع التعديالت التي متت ومت ن�سر تعديل املادة 67 من قانون   .1
الطفل الفل�سطيني مبوجب املادة )24( من القرار بقانون رقم )19( ل�سنة 2012 املن�سور يف 
العدد رقم 101 من الوقائع الفل�سطينية وال�ساري اعتبارا من تاريخ �سدوره يف 2013/3/30، 
حيث رفعت هذه املادة �سن امل�سوؤولية اجلزائية للحدث من ت�سع �سنوات اإىل اثنتي ع�سرة �سنة، وذلك 
67 على اأنه »ل جتوز امل�ساءلة اجلزائية للطفل الذي مل يتم الثانية ع�سرة من  حني ن�ست املادة 

عمره. حيث مل ي�سل هذا العدد من الوقائع الفل�سطينية للق�ساة يف معظم مناطق ال�سمال.

يتم التعامل مع الأحداث بت�سديد الإجراءات يف توقيف الأحداث يف مراكز الإ�سالح والتاأهيل،   .2
حيث مت احتجاز عدد من الأحداث يف الأحداث التالية:

	 اأحداث ال�سغب يف خميم جنني •
	 اأحداث خميم الفارعة 15 حدثا•
	 اأحداث خميم ع�سكر 6 اأحداث •
	 اأحداث خميم بالطة 20 حدثا •
	 واآخرها اأحداث البلدة القدمية يف نابل�س 3 مت تكفيلهم وحجز 9 اأحداث يف نظارة نابل�س •

خلم�سة اأيام.
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علما اأنه مت احتجاز الأحداث من خميم ع�سكر ملدة تقرب من 35 يوما مع اأن اأحدهم طالب 
جامعي يف ال�سنة الوىل وعمره اأقل من 18 �سنة، واآخرين اأعمارهم بني 13 و14 و15 �سنة 
مراكز  منا�سبة يف  و�سعهم يف ظروف غري  ومت  املدر�سة  انقطعوا عن  املدر�سة، حيث  وهم يف 
الإ�سالح، حيث اإن غرفة الأحداث تت�سع فقط ل�ستة اأحداث، واأما الباقي فقد مت ترتيب و�سعهم 
اأخرى  لغرف  منهم  عدد  ونقل  الغرفة  يف  النزلء  حالت  كافة  درا�سة  متت  اأن  بعد  بالغني  مع 

لإتاحة املجال لو�سع الأحداث يف الغرفة رقم واحد بالإ�سافة لغرفة الأحداث.

خلفية  على  �سنة   12.5 العمر  من  يبلغ  اأحدهما  حدثني  احتجاز  مت  �سلفيت  حمافظة  ويف   .3
ك�سر زجاج نافذة، وقام القا�سي باحلكم على الطفل بدفع مبلغ 2000 دينار اأردين لإخالء 
�سبيل حلني املحاكمة، الأمر الذي مل ي�ستطع الأهل تلبيته، فتم اإبقاوؤه حلني تدخل برنامج ر�سد 
�سكاوى الأطفال واحلركة العاملية ووزارة ال�سوؤون الجتماعية يف رام اهلل حتى مت تعديله ومت نقل 

حماكمته لنابل�س، ما يعني تغيبه عن املدر�سة ملتابعة اإجراءات املحكمة.

اأما بخ�سو�س قطاع غزة فاإن الهيئة ومن خالل عملها ر�سدت يف زياراتها امليدانية للنظارات 
واأماكن الحتجاز وجود عدد من الأحداث يف املناطق اجلنوبية من قطاع غزة، حيث يتم تاأخري 
نقلهم اإىل موؤ�س�سة الربيع للرعاية الجتماعية، ويتم احتجازهم مع النزلء الكبار ال�سن، وهذا 

ي�سكل خطورة بالغة من حيث الختالط بنزلء اأكرب منهم �سنًا.

ومن ال�سكاوى التي مت ت�سجيلها خالل عام 2013 فاإن اأغلب الأطفال الذين مت التحقيق معهم 
من قبل اأفراد ال�سرطة اأثناء التحقيق البتدائي تعر�سوا لالعتداء اجل�سدي واملعنوي لإجبارهم 

على العرتاف بالتهم املوجهة اإليهم، وهذا خمالف للقانون.

الكتظاظ: لوحظ يف حمافظة نابل�س اأنه ويف الظروف التي حتدث فيها اأحداث )�سغب مثال( 
ل يتم النظر مطلقا للقدرة ال�ستيعابية للنظارات، حيث مت يف ظروف م�سابهة احتجاز 29-
30 حمتجزا من البالغني والأحداث يف غرفتني قدرتهما ال�ستيعابية 12 حمتجزا فقط، ويتم 

اأعطاء املحتجزين غطاء لكل منهم ويفرت�سون الأر�س. 

3-  تعطيل اإجراء انتخابات نقابة املحامني يف غزة:

اأ�سدرت املحكمة العليا بغزة قرارًا يق�سي بوقف اإجراء انتخابات نقابة املحامني يف غزة التي كان 
من املزمع اإجراوؤها يوم ال�سابع ع�سر من �سهر اآب/اأغ�سط�س، بناء على طلب تقدم به ثالثة حمامني 
14 حماميًا  ا�سم  ت�سجيل  باب اعرتا�سهم على  النقابة، وذلك من  انتخابات جمل�س  اإجراء  لوقف 
اأن حمكمة العدل العليا بغزة قد قررت يف وقت �سابق  مزاوًل يف �سجالت النقابة، على الرغم من 
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اإجراء  بوقف  واخلا�س   2013 مايو  اأيار/  �سهر  من  والع�سرين  ال�سابع  يف  ال�سادر  الطلب  �سطب 
اأن انتخابات نقابة املحامني يف غزة  انتخابات نقابة املحامني، وذلك لعدم اجلدية. جدير بالذكر 

معطلة منذ عام 2009 بقرارات من حمكمة العدل العليا بغزة.

وبقراءة حتليلية ملا �سبق يت�سح مدى تاأثري تعطيل اإجراء انتخابات نقابة املحامني يف غزة على حقوق 
املحامني يف ممار�سة واجبهم املهني والنقابي وفقًا للقانون، بالإ�سافة اإىل الإخالل مبنظومة قوانني 
تكفل حق املحامني يف اختيارهم ملن ميثلهم مبجل�س النقابة عرب انتخابات حرة ونزيهة، ومدى تاأثري 

ال�سلطة التنفيذية والنق�سام على الق�ساء يف قطاع غزة.

4- قرار حمكمة العدل العليا بوقف اإ�شراب املعلمني، وا�شتدعاء النيابة لأع�شاء الحتاد:
 يف تاريخ 2013/12/4 مت ا�ستدعاء املعلمني للتحقيق معهم يف تهمة خمالفة قرار حمكمة العدل 
املعلمني  احتاد  نفذه  الذي  الإ�سراب  باإلغاء  والقا�سي   2013/12/1 تاريخ  يف  ال�سادر  العليا 
معتربة اإياه منافيا للقانون، حيث جاء يف بيان املحكمة »مبا اأن ن�س املادة ن�س اآمر يتعلق بالإجراءات 
القانونية التي هي من النظام العام، واأن قيام امل�ستدعى �سده بالإ�سراب دون اتباع ن�س املادة 67 
ي�سكل خرًقا فا�سًحا للقانون والد�ستور، ومي�س يف كرامة املعلم، وي�سكل �سياًعا حلقوق الطالب، وهو 

اإجراء باطل ل ي�ستند على اأ�سا�س قانوين وجب اأن يلغى«.

5- تخفيف العقوبات يف جرائم قتل الن�شاء بداعي ال�شرف 
ما زال الق�ساء الفل�سطيني يتجه اإىل تخفيف العقوبة ب�سكل كبري عن مرتكبي جرائم قتل الن�ساء بداعي 
98 و99 من قانون  ال�سرف، وذلك بال�ستناد اإىل الأعذار والأ�سباب املخففة املن�سو�س عليها يف املواد 
 ،1936 ل�سنة   74 رقم  الربيطاين  العقوبات  قانون  من   18 واملادة   1960 ل�سنة   16 رقم  العقوبات 
ويالحظ اأّن املحاكم الفل�سطينية قد عمدت اإىل تخفيف العقوبات عن مرتكبي جرائم قتل الن�ساء با�ستخدام 
املواد 98 و99 من قانون العقوبات رقم 16 ل�سنة 1960، وذلك بال�ستناد اإىل اإ�سقاط احلق ال�سخ�سي 
اأو ثورة الغ�سب كون القتل مت دفاعا عن ال�سرف، وعلى الرغم من اأهمية التدخل الت�سريعي ال�ستثنائي الذي 
340 بفقرتيها من  املادة  باإلغاء  قام به الرئي�س الفل�سطيني مبوجب قرار بقانون رقم )7( ل�سنة 2011 
من   18 املادة  تعديل ن�س  وكذلك  الغربية،  ال�سفة  ال�ساري يف   1960 ل�سنة   16 رقم  العقوبات  قانون 
ال�سرف  بداعي  القتل  ظاهرة  اأّن  يالحظ  فاإنه  غزة،  قطاع  يف  ال�ساري   1936 ل�سنة   74 رقم  القانون 
قد تزايدت ب�سكل ملحوظ ومثري للقلق خالل ال�سنوات املا�سية، وهذا ما يدعو اإىل �سرورة اإجراء تدخالت 
مرتكبي  عن  العقوبة  لتخفيف  الفل�سطينية  الق�سائية  التطبيقات  يف  امل�ستخدمة  املواد  بتعديل  ت�سريعية 

جرائم قتل الن�ساء بداعي ال�سرف، وهي املواد 98 و99 من قانون العقوبات رقم 16 ل�سنة 1960. 77
2013 �سدر حكمان خمففان:  1. الأخذ بالأ�سباب املخففة وهي املادة 99 نظرا لإ�سقاط احلق ال�سخ�سي وهي جناية رقم 31 /2009 بداية قلقيلية.  العام  خالل   77

اهلل. رام  بداية   2006/6 رقم  جناية  ال�سخ�سي  احلق  اإ�سقاط    .2
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ثاينا-  التحديات واملعيقات التي واجهت احلق يف التقا�شي خالل عام 2013ِ

1-  ال�شيا�شات الحتاللية 

تنفيذ  اأمام  رئي�سيًا  عائقًا  واحلواجز،  واحل�سار،  الإغالق،  يف  املتمثلة  الحتالل  �سيا�سات  �سكلت 
الأحكام الق�سائية، والقب�س على الفارين من العدالة، واإجراء التبليغات الق�سائية، وقيام ال�سرطة 

بعملها، وتنقل ال�سهود واملتقا�سني والق�ساة واأع�ساء النيابة العامة78.

2-  النق�شام ال�شيا�شي بني ال�شفة الغربية وقطاع غزة

كان ل�ستمرار النق�سام ال�سيا�سي بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة اأبلغ الأثر يف اإعاقة تطوير مرفق 
الق�ساء فيهما على حد �سواء، فقد كان ت�سكيل املجل�س الأعلى للق�ساء بقرار من احلكومة يف قطاع 
غزة �سربة قا�سية لوحدة اجلهاز الق�سائي، املفرت�س ان�سواوؤه حتت مظلة جمل�س الق�ساء الأعلى، 
امل�سكل مبوجب املادة )100( من القانون الأ�سا�سي79، كما و�سع مرفق الق�ساء يف مرمى التجاذبات 
ال�سيا�سية مبا مي�س ا�ستقالل الق�ساء ويخالف اأحكام املواد )97( و)98( من القانون الأ�سا�سي80.   

اإن ت�سكيل املجل�س الأعلى للق�ساء تطلب من احلكومة يف قطاع غزة تعيني كادر جديد من الق�ساة، 
يف حني منع الق�ساة الأ�سليون من ممار�سة عملهم املعتاد، هذا اإ�سافة اإىل قيام احلكومة يف قطاع 
غزة بتعيني نائب عام ملحافظات غزة. حيث اأدى هذا ال�سرخ احلا�سل يف ال�سلطة الق�سائية اإىل تطور 

مرفق الق�ساء يف ال�سفة الغربية ب�سكل غري متواٍز للتطور احلا�سل يف قطاع غزة.81 

كما اأدى النق�سام ال�سيا�سي اإىل تعطيل عمل املجل�س الت�سريعي، ما اأثر على احلق يف التقا�سي، وذلك 
لأن العملية الق�سائية بحاجة اإىل عملية ت�سريعية متجددة وم�ستمرة. اإذ ظهرت حاجة ملحة وم�ستمرة 
لإجراء بع�س التعديالت على رزمة القوانني الق�سائية، للنهو�س بالعملية الق�سائية والرتقاء باحلق 
يف التقا�سي، حيث ثبت من خالل التطبيق العملي لبع�س الن�سو�س القانونية عدم تنا�سبها مع الواقع 
الق�سائي الفل�سطيني، بل على العك�س من ذلك، كان بع�سها عائقًا يف �سبيل تطوير العملية الق�سائية 

واحلق يف التقا�سي. 

ُينظر الف�سل الثالث من الباب الأول من هذا التقرير حول النتهاكات الإ�سرائيلية واأثرها على اأداء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.   78
املادة )100( من القانون الأ�سا�سي على اأنه: »ُين�ساأ جمل�س عدل اأعلى للق�ساة وُيبني القانون طريقة ت�سكيله واخت�سا�ساته وقواعد �سري العمل فيه، وُيوؤخذ  ن�ست   2  79

راأيه يف م�سروعات القوانني التي تنظم اأي �ساأن من �سوؤون ال�سلطة الق�سائية مبا يف ذلك النيابة العامة«.
القانون طريقة ت�سكيلها  اأنواعها ودرجاتها ويحدد  اأن: »ال�سلطة الق�سائية م�ستقلة وتتولها املحاكم على اختالف  على  الأ�سا�سي  القانون  من   )97( املادة  ن�ست    80
واخت�سا�سها وت�سدر اأحكامها وفًقا للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ با�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني«. كما ن�ست املادة )98( على اأن »الق�ساة م�ستقلون ول �سلطان 

عليهم يف ق�سائهم لغري القانون ول يجوز لأية �سلطة التدخل يف الق�ساء اأو يف �سوؤون العدالة«.
)املجل�س الأعلى للعدل( يف قطاع غزة وموقف الهيئة من ت�سكيله، يرجى الطالع على التقارير ال�سنوية ال�سابقة. للق�ساء  الأعلى  املجل�س  ت�سكل  حول  للمزيد    81
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3-  اإ�شكاليات خا�شة بالق�شاء والنيابة العامة، وعالقتهما باأطراف العدالة:
ا�ستمرت خالل عام 2013، اإ�سكاليات العالقة بني اأطراف العدالة املختلفة، يف ظل الختالط يف فهم 
طبيعة العالقة املفرت�سة بني موؤ�س�سات العدالة وحدودها، اأمام عمومية ن�سو�س قانون ال�سلطة الق�سائية 
اأطراف العدالة، وا�ستمرار اخلالفات  2002، والتف�سريات املختلفة يف فهم هذه الن�سو�س بني  لعام 

حول جهة تبعية النيابة العامة، يف الوقت الذي �سهد الق�ساء تراكما يف الق�سايا املنظورة اأمامه.
واإذ ترى الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان يف ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية اأهمية خا�سة باعتبارها اأهم 
�سمانة لحرتام حقوق الإن�سان وحماية حرياته املعتربة باعتبارها ال�سلطة املوكل اإليها �سمان �سيادة 
لل�سلطة الق�سائية ل يعني  الكامل  اأن ال�ستقالل  اأمامه. وترى  القانون، والتاأكد من م�ساواة اجلميع 
عدم تدخل احلكومة يف اأعمالها وح�سب، بل يعني اأي�سًا اأنه ل يجوز با�سم اأي �سلطة حزبية اأو اإدارية 
اأو اأمنية، اأو اأي نفوذ مادي اأو معنوي، التدخل يف اأي عمل من اأعمال الق�ساء، اأو التاأثري عليه باأي �سكل 
من الأ�سكال، ول يجوز لأي �سخ�س اأو موؤ�س�سة من ال�سلطة التنفيذية اأو غريها، اأن يتدخل لدى الق�ساء 
بخ�سو�س اأي ق�سية معرو�سة عليه للبت فيهـا، اأو ممار�سة �سغط مبا�سر اأو غري مبا�سر للتاأثري على 

املحاكم فيما ت�سدره من اأحكام ق�سائية، واأل يخ�سع الق�ساة وهم يزاولون مهامهم اإل ل�سمائرهم.
وترى الهيئة �سرورة حتييد الق�ساء عن النق�سام وال�سراع ال�سيا�سي على ال�سلطة، وعدم ا�ستخدامه 
للحد من حقوق وحريات املواطنني، وعلى �سبيل املثال املحاكمات التي جرت لالإعالميني والنا�سطني 
التوقيف بحقهم،  لتمديد  النيابة  ال�سريعة لطلبات  التوا�سل الجتماعي، وال�ستجابة  على �سفحات 
ال�سيا�سيني:  النا�سطني  لبع�س  النيابة  توجهها  التي  التهم  مع  الأحيان  بع�س  يف  الق�ساة  وا�ستجابة 

كتهمة اإثارة النعرات الطائفية، وحيازة �سالح دون ترخي�س دون �سبط هذا ال�سالح يف الأ�سل. 
وي�ساف اإىل كل ذلك عدم التزام بع�س اجلهات الإدارية والأمنية باأحكام وقرارات الق�ساء، وتراكم 
امللفات وكرثة عددها باملقارنة مع عدد الق�ساة املوكل اإليهم البت فيها، كل ذلك يوؤثر ب�سكل �سلبي 

على �سري العدالة.
وما نريد اأن ن�ستخل�سه هنا، هو اأننا بحاجة لطي املرحلة النتقالية والدخول يف عهد جديد، يبنى 
الق�سائية ونزاهتها،  ال�سلطة  وا�ستقالل  ال�سلطات،  املرن بني  الف�سل  اأهمها  اأ�سا�سية  على مقومات 

واحرتام �سيادة القانون.
والت�سريعية  الر�سمية  اجلهات  كل  فيه  تت�سارك  وطني  حوار  قيام  �سرورة  الهيئة  ترى  ذلك  وحلني 
والق�سائية وموؤ�س�سات املجتمع املدين، لتقدمي روؤيا �ساملة ل�سلطة ق�سائية قادرة على حماية حقوق 
املواطنني وحرياتهم، دون متييز، وفق مبادئ ا�ستقالل الق�ساء املتعارف عليها دوليا خ�سو�سًا تلك 
املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية، التي اعتمدها موؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع 

اجلرمية، والحرتام التام لقواعد واأحكام القانون الأ�سا�سي املعدل لعام 2003. 
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ثالثا ً- اأهم الإ�شكاليات التي م�شت احلق يف التقا�شي و�شمانات املحاكمة العادلة يف 
الأرا�شي الفل�شطينية

1-  التاأخري واملماطلة يف تنفيذ قرارات املحاكم

ا�ستمرت الهيئة خالل عام 2013 بتلقيها �سكاوى املواطنني حول املماطلة اأو التاأخري اأو المتناع 
عن تنفيذ اجلهات التنفيذية الأمنية واملدنية لقرارات املحاكم، فقد تلقت الهيئة )123( �سكوى 

يف هذا ال�سدد.  

وي�سكل عدم تنفيذ قرارات املحاكم م�سا�سا وا�سحا بهيبة الق�ساء الفل�سطيني وزعزعة ثقة املواطن 
القانون  راأ�سها  وعلى  الفل�سطينية  الوطنية  للت�سريعات  وا�سحا  خرقا  ي�سكل  ذلك  من  والأهم  به، 

الأ�سا�سي الفل�سطيني. 

من هنا جاءت فل�سفة امل�سرع الفل�سطيني عندما و�سع عقوبات وجزاءات على من ميتنع عن تنفيذ 
الق�سائية  لل�سلطة  التنفيذية  ال�سلطة  اإىل �سرورة احرتام  ا�ستنادا  وذلك  والأحكام،  القرارات  تلك 
تطبيقا ملبداأ الف�سل بينهما، وهذا ما ن�ست عليه املادة )106( من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني 
املعدل لعام 2003، حيث ن�ست على اأن »الأحكام الق�سائية واجبة التنفيذ والمتناع عن تنفيذها اأو 
تعطيل تنفيذها على اأي نحو يعاقب عليه باحلب�س والعزل من الوظيفة اإذا كان املتهم موظفا عاما اأو 
مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم احلق يف رفع الدعوى مبا�سرة اإىل املحكمة املخت�سة، وت�سمن ال�سلطة 
الوطنية تعوي�سًا كاماًل له«، كما اأن عدم تنفيذ قرارات املحاكم ي�سكل اأكرث من انتهاك، منها عدم 
احرتام اإرادة القا�سي، وعدم احرتام حق املواطن يف حريته ال�سخ�سية، وعدم اللتزام بالت�سريعات 
تنفيذ  يتم  مل  الذين  لالأ�سخا�س  كفل  قد  الأ�سا�سي  القانون  اأن  نالحظ  ذكره  �سبق  ومما  الوطنية. 
الأحكام الق�سائية ال�سادرة ل�ساحلهم، وبالتحديد فيما يتعلق بالإفراج امل�سروط اأو اإخالء ال�سبيل 
لعدم كفاية الأدلة اأو للرباءة، يعد اعتداء وخمالفة �سريحة لأحكام القانون ال�سابق الذكر، يرتتب 

عليه جرب ال�سرر واإن�ساف ال�سحايا.



95

مقارنة لعدم تنفيذ قرارات املحاكم يف اأعوام 2013، و2012 و2011

2-  النتداب 
برزت خالل الآونة الأخرية م�سكلة انتداب الق�ساة، من خالل موا�سلة ق�ساة النظر يف ق�سايا بعد 
الق�سايا اجلزائية واحلقوقية،  اأحكاما نهائية يف  اإ�سدارهم  القانونية لنتدابهم، وبعد  انتهاء املدة 

على الرغم من عدم �سالحيتهم يف النظر فيها لنتهاء الفرتة الزمنية لنتدابهم.

وقد اأ�سدرت حمكمة النق�س الفل�سطينية ع�سرات الأحكام التي قررت فيها نق�س الأحكام ال�سابقة 
واإعادة الأوراق اإىل م�سدرها لإجراء املقت�سى القانوين، وذلك ب�سبب بطالن انتداب بع�س اأع�ساء 
م�سكلة  هيئة  �سدرت عن  قد  اأنها  الأحكام  هذه  النق�س يف  ق�ست حمكمة  وقد  الق�سائية،  الهيئات 
خالفا لأحكام القانون، حيث ورد يف جممل هذه الأحكام »اأّن ملجل�س الق�ساء الأعلى اأن ينتدب من 
حني اإىل اآخر وملدة موؤقتة ل تزيد عن �ستة اأ�سهر قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط، اأحد ق�ساة املحاكم، 
كما ل يجوز نقل الق�ساة اأو ندبهم اأو اإعارتهم اإل يف الأحوال والكيفية املبنية يف القانون، واأنه ملا كان 
فاإن  والكيفية،  والأحوال  املدة  ا�ستثنائيا �سرع وفق �سوابط حمكمة دقيقة من حيث  ت�سريعا  الندب 
جتاوز هذه ال�سوابط يرتب البطالن لتعلقها بالتنظيم الق�سائي، وعلى املحكمة اأن تت�سدى لذلك من 
تلقاء ذاتها لرتباط الأمر بالنظام العام املتعلق بالتنظيم الق�سائي الذي يتعدى م�سلحة اخل�سوم 

ول يتوقف على دفوعهم ول �سيما اأن الندب مت ح�سره بالأحوال والكيفية املبينة يف القانون«.

يف  املحددة  القانونية  املدد  اإىل  ت�ستند  ل  التي  الق�ساء  قرارات  �سعف  يف  الإ�سكالية  هذه  وتتمثل 
القوانني، ما يجعلها قرارات �سعيفة يتم الطعن بها ب�سهولة اأمام حمكمة النق�س، وهذا ما �سيع يف 

كثري من الأحيان حقوق املواطنني. 

مقارنة لعدم تنفيذ قرارات املحاكم

2011

131

2012

102

2013

123
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الفصل الخامس
 الحقوق والحريات العامة في مناطق 

السلطة الفلسطينية خالل عام 2013

الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في دولة فلسطين

يعد احلق يف حرية الراأي والتعبري من احلقوق الأ�سا�سية لالإن�سان، وهو �سمة من �سمات املجتمع احلر 
والنظام ال�سيا�سي الدميقراطي، وعليه فقد كفلته املواثيق الدولية والقوانني الوطنية ملا ي�سكله من اأهمية 
بالغة، وقد �سهد عام 2013، تراجعًا فيما يتعلق مبمار�سة املواطن الفل�سطيني لهذه احلقوق، و�سنتناول 
يف هذا الإطار واقع احلريات الإعالمية، وحرية الراأي والتعبري،، احلق يف التجمع ال�سلمي، والنتهاكات 

التي تعر�س لها املدافعون عن حقوق الإن�سان يف فل�سطني خالل عام 1302.
اأوًل- احلريات الإعالمية82

�سهد عام 2013 العديد من العتداءات على احلرية ال�سخ�سية لل�سحافيني الفل�سطينيني، على 
الرغم من اأن القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني قد كفل احلرية ال�سخ�سية يف املادة )11( منه، وجعل 

العتداء عليها جرمية يعاقب عليها القانون.

 ر�سدت الهيئة �سل�سلة من اأمناط النتهاكات التي تعر�س لها ال�سحافيون والعمل ال�سحايف برمته، 
وقعت  ممار�سات  خالل  من  وذلك  ال�سحايف،  للعمل  وحما�سرة  ال�سحافية،  للحريات  تقييد  من 
قانونية،  غري  ب�سورة  ال�سحافيني  ومالحقة  العتقال  يف  وتتمثل  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف 
وممار�سة ال�سغط عليهم وحماكمتهم وتقييد حرياتهم، اأو مبنع طباعة وتوزيع بع�س ال�سحف يف كل 
من �سطري الوطن لأ�سباب ل تتفق �سكاًل مع اأحكام القوانني النافذة يف فل�سطني، وتتعار�س ب�سكل 

تام مع املواثيق والتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان. 

عدا عن منع �سفر بع�س ال�سحافيني، ومنع عقد املوؤمترات ال�سحافية، واقتحام عدد من املوؤ�س�سات 
الإعالمية ب�سورة ل تتفق واأحكام القانون الفل�سطيني، بالإ�سافة اإىل قيام الأجهزة الأمنية مب�سادرة 
تعر�س  معينة  حالت  ويف  لل�سحافيني،  وال�سخ�سية  ال�سحافية  واملعدات  الإعالمية  املواد  بع�س 
التدهور للحريات  اإىل اعتداءات مبا�سرة بال�سرب وتلقي تهديدات جدية. وجاء هذا  ال�سحافيون 
القانون  من  و19(   27( املادتني  يف  املكفولة  الإعالمية  احلريات  مع  يتعار�س  ب�سكل  الإعالمية 
املواثيق  من  وغريها  الدوليني  والعهدين  الإن�سان  حلقوق  العاملي  والإعالن  الفل�سطيني،  الأ�سا�سي 

والتفاقيات الدولية وقرارات الأمم املتحدة بهذا اخل�سو�س.
من الأمثلة على النتهاكات التي تعر�ست لها احلريات الإعالمية يف الأرا�سي الفل�سطينية، ول تدعي اأنها وثقت كامل النتهاكات التي وقعت خالل عام 2013. بع�سًا  الهيئة  تورد    82
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يف الإطار الت�سريعي مل يتم اإقرار ت�سريعات تتعلق بالعمل الإعالمي خالل العام، اإل اأنه يجري العمل 
على م�سودة لقانون احلق يف الطالع على املعلومات، والهيئة ع�سو يف اللجنة التي �سكلت لدرا�سة 

مقرتح م�سروع القانون83.

للحريات  النتهاكات  من  العديد   ،2013 عام  خالل  الهيئة  وثقت  فقد  العملية  املمار�سة  يف  اأما   
الإعالمية ن�ستعر�س اأبرزها: 

وا�شتجوابهم  واعتقالهم  ال�شحافيني  احتجاز   .1

يف اإطار العتداء على احلريات ال�سحافية واحلق يف حرية الراأي والتعبري التي يكفلها القانون الأ�سا�سي 
الهيئة اعتقال ما ل يقل عن )32( �سحافيا  الفل�سطيني واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان، ر�سدت 
يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، حيث األقت هذه العتقالت التي م�ست بحرية الراأي والتعبري 
للعديد منهم حال دون قيامهم  العاملني يف احلقل الإعالمي، و�سكلت هاج�سًا  ال�سلبية على  بظاللها 
بنقل الأحداث بكل حرية وذلك خوفًا من املالحقة والعتقال نظرًا ل�سيا�سة القمع والتكتيم الإعالمي.

 وغابت عن اأغلب عمليات ال�ستجواب والعتقال التي متت لل�سحافيني، التي دام بع�سها ل�ساعات 
وبع�سها لعدة اأيام، �سالمة الإجراءات القانونية، وانعدمت معها �سمانات املحاكمة العادلة، ناهيك 
عملهم  حول  معهم  التحقيق  تركز  حيث  املعاملة،  و�سوء  للتعذيب  تعر�سه  منهم  العديد  ادعاء  عن 
ون�ساطهم ال�سحايف واملهني، وحول تغطيتهم لالأحداث، اأو الت�سوير ال�سحايف، اأو الكتابة، اأو اإعداد 
يف  اإما  العمل  من  ُمنعت  حمطات  مع  الت�سال  اأو  مرئية،  اأو  مكتوبة  كانت  �سواء  �سحافية،  تقارير 
ال�سفة الغربية، مثل ف�سائية الأق�سى اأو اإذاعة �سوت الأق�سى )�سمحت الأجهزة لهم بالعمل لحقًا 
التي  ال�سحافية  تبث من قطاع غزة، واجلهات  التي  لعمل طواقمهم(  امل�سايقات  بع�س  �سجل  واإن 
يتعامل معها ال�سحافيون، واملرا�سلة والكتابة ل�سحف ممنوعة من التوزيع يف ال�سفة الغربية مثل: 

الر�سالة، وفل�سطني، اللتني ت�سدران يف قطاع غزة84.

الهيئة يف هذا الإطار عددا من �سكاوى ال�سحافيني الذين مت احتجازهم من قبل الأجهزة  وتلقت 
الأمنية ب�سورة تع�سفية، ودون اّتباع لالإجراءات القانونية ال�سليمة، اأو بقوا لفرتات دون العر�س على 

النيابة املدنية اأو تعر�سهم لل�سرب اأو اإ�ساءة املعاملة اأثناء الحتجاز اأو العتقال85.

يف ال�سفة الغربية، تلقت الهيئة عددا من ال�سكاوى حول توقيف واحتجاز عدد من ال�سحافيني ومنها اعتقال 
اأبو عرقوب  جهاز الأمن الوقائي يف مدينة اخلليل حمرر ال�سوؤون الإ�سرائيلية يف �سبكة »هنا القد�س« عمر 

http://www.palestinecabinet.gov.ps/ar/Views/PageView. :كاماًل ُينظر املقرتح  امل�سروع  ن�س  على  لالطالع    83
aspx?pid=1358

للهيئة. بها  تقدم  ل�سكوى  وفقًا    84
للهيئة. وذووهم  املذكورون  بها  تقدم  ل�سكاوى  وفقًا    85
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ملدة يومني بتاريخ 2013/5/11، وا�ستدعاء جهاز الأمن الوقائي ال�سحايف طارق يو�سف خالد �سركجي 
بتاريخ 2013/3/12 من مدينة نابل�س وجرى التحقيق معه على خلفية كتاباته وعمله ال�سحايف86. 

بتاريخ  العامة  املخابرات  جهاز  من  اأفراد  قبل  من  �سفرية  اأبو  طارق  ال�سحايف  اعتقال 
بعد  �سراحه  اإطالق  ومت  ال�سحايف،  عمله  خلفية  على  معه  التحقيق  جرى   2013/4/20

�ساعات من التحقيق معه.

بتاريخ 2013/4/26 مت اعتقال ال�سحايف خلدون زكريا عبد الرحمن مظلوم من قبل اأفراد 
من جهاز الأمن الوقائي يف رام اهلل ومت التحقيق معه على خلفية عمله ال�سحايف، وقد مت اإطالق 

�سراحه بتاريخ 2013/4/28 دون عر�سه على اأي حمكمة87. 

وال�سحايف  الكاتب   2013/7/16 بتاريخ  �سلفيت  حمافظة  يف  الوقائي  الأمن  جهاز  ا�ستدعى 
امل�ستقل خالد معايل، حيث مت ا�ستجوابه حول مقالته واأعماله ال�سحافية، وا�ستمر احتجازه ملدة 

)4( �ساعات ون�سف88. 

ويعمل  ال�ساعي  عبد  �سعيد  �سامي  ال�سحايف  من  �سكوى  الهيئة  تلقت   2013/11/13 بتاريخ 
بتاريخ  با�ستدعائه  طولكرم  مدينة  يف  الوقائي  الأمن  جهاز  بقيام  فيها  اأفاد  وطن،  لتلفزيون  مرا�ساًل 
واحتجازه يف مقر اجلهاز يف املدينة بزنزانة انفرادية ل�ساعات متفرقة حتى �ساعة   ،2013/11/12
متاأخرة من الليل، وقد جرى التحقيق معه حول عمله ال�سحايف يف تلفزيون وطن، ومت الإفراج عنه بعد 
الفل�سطيني يف مدينة رام اهلل مرا�سل وكالة  2013/9/14 اعتقل جهاز املخابرات  ذلك89. بتاريخ 
حياد الإخبارية ظاهر ال�سمايل من منزله90. بتاريخ 2013/9/29، ا�ستدعى الأمن الوقائي يف مدينة 
اخلليل مرا�سل ف�سائية القد�س م�سطفى اخلواجا للتحقيق، ودار التحقيق معه حول عمله يف القناة91. 

الأنا�سول  وكالة  مرا�سل  الفل�سطيني  املخابرات  جهاز  اعتقل   ،2013/10/4 وبتاريخ 
الرتكية عالء ح�سن الرمياوي من منزله يف اأبو دي�س، ودار التحقيق معه حول عمله ال�سحايف92.

الهيئة بر�سالة اإىل جهاز الأمن الوقائي، وتلقت الرد التايل )�سكوى املواطن طارق يو�سف خالد �سركجي/ نابل�س: الدعاء: يدعي املواطن اأعاله اأنه اأثناء عودته من الأردن قام  بعثت    86
عنا�سر من اجلهاز با�ستدعائه والتحقيق معه فرتة طويلة على خلفية مقالته التي كتبت بذكرى ا�ست�سهاد والده على الفي�س بوك وكذلك حول الدورة التي تلقاها لدى اجلزيرة القطرية يف 
قطر كونه يعمل �سحافيا. الرد: بعد التحقيق والتدقيق واملتابعة ملا ورد يف �سكوى املواطن مع جهات الخت�سا�س يف اجلهاز خل�ست نتائج التحقيق اإىل التايل: بتاريخ 2012/11/21 
مت ا�ستدعاء املواطن املذكور اأعاله و�سماع اأقواله حول ق�سايا خمالفة للقانون ومن �ساأنها امل�سا�س بالأمن والنظام العام ولي�س ب�سبب عمله ك�سحايف. اأثناء فرتة وجود املذكور اأعاله لدينا 
مت التعامل معه وفق القانون ومل يتعر�س لأي عنف اأو اإ�ساءة من قبل �سباط اجلهاز. بعد النتهاء من �سماع اأقواله فيما ن�سب اإليه مت اإخالء �سبيله ح�سب الأ�سول والقانون. جهاز الأمن 

الوقائي �سابطة ق�سائية مبوجب قرار بقانون وله �سالحية البحث والتحري وجمع املعلومات وا�ستدعاء الأ�سخا�س وحجزهم ملدة ل تتجاوز 24 �ساعة ح�سب القانون(.
www.ichr.ps اللكرتوين  موقعها  على  من�سور   ،2013 ني�سان  ل�سهر  للهيئة  ال�سهري  التقرير  ُينظر    87

www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1327&category   88
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لقد بعثت الهيئة بالعديد من الر�سائل حول ال�سكاوى التي تلقتها مطالبة الأجهزة الأمنية ب�سرورة 
الإفراج عن ال�سحافيني املوقوفني، ولكن كانت اأغلب الردود التي تلقتها منطية، وباأن التوقيف جاء 
بتهمة الإخالل بالأمن والنظام العام ولي�س ب�سبب عمله ك�سحايف، واأن الإجراءات التي اتخذت كانت 
ال�سحافيني  مع  دار  التحقيق  باأن  تفيد  الهيئة  عليها  ح�سلت  التي  الإفادات  اأن  مع  للقانون،  وفقًا 
املعتقلني على خلفية عملهم الإعالمي. وبع�س املتابعات والردود كانت اإيجابية متثلت بالإفراج عن 
اأو اإرجاع معدات اإعالمية �سودرت، ويف بع�س الردود عر�ست الأجهزة الأمنية اأن تكون  �سحافيني 
الهيئة م�ساركة يف التحقيق حول بع�س ال�سكاوى املقدمة من ال�سحافيني كما جاء يف رد عن جهاز 

الأمن الوقائي على �سكوى اأحد ال�سحافيني.

قطاع غزة، فقد نفذت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية يف حكومة غزة خالل عام  اأما يف 
2013 العديد من عمليات العتقال والحتجاز لل�سحافيني والعاملني يف و�سائل الإعالم يف قطاع 
غزة، لأ�سباب عزتها احلكومة يف غزة اإىل قيام هوؤلء ال�سحافيني بالعمل مع و�سائل اإعالم ممنوعة 
يف قطاع غزة، واتهامهم بالتحري�س �سد احلكومة يف غزة، واأن بع�س املواقع واملوؤ�س�سات الإعالمية 
وامللتقى  اأمد،  وموقع  العهد،  وموقع  بر�س،  فل�سطني  »موقع  ومنها  اإعالمي  با�سم  اأمنية  اعتربتها 
الفتحاوي، وموقع فرا�س بر�س، والكوفية بر�س، وموقع الإعالم املركزي لفتح، ووكالة وفا، وتلفزيون 
لأحكام  وفقا  وذلك  مينعه،  اأو  عملهم  يحظر  ق�سائي  قرار  اأي  يوجد  ل  اأنه  العلم  مع  فل�سطني93«، 
القانون الفل�سطيني، ووفقًا للمعطيات املتوافرة لدى الهيئة، فاإنها توؤكد اأن الأجهزة الأمنية التابعة 
لوزارة الداخلية يف حكومة قطاع غزة قامت باحتجاز عدد من ال�سحافيني والعاملني يف املوؤ�س�سات 

الإعالمية خالل عام 2013. 

الأجهزة  ال�سكاوى من �سحافيني مت اعتقالهم من قبل  الإطار عددا من  الهيئة يف هذا  تلقت  فقد 
تعر�سوا  �سحافيني  ومن  ال�سليمة،  القانونية  لالإجراءات  اّتباع  ودون  تع�سفية،  ب�سورة  الأمنية 

لعتداءات ومنعوا من نقل اأحداث معينه، وكذلك ُمنع �سفر بع�س ال�سحافيني.

كما خ�سع بع�س ال�سحافيني الذين مت ا�ستجوابهم اأو اعتقالهم يف قطاع غزة لعمليات حتقيق دارت 
الت�سال  اأو  الكتابة  اأو  الت�سوير،  اأو  الأحداث،  تغطية  ال�سحايف، من حيث  ون�ساطهم  حول عملهم 
تلك  عالقة  وعن  معها،  عملهم  وطريقة  كيفية  عن  غزة،  قطاع  يف  العمل  من  منعت  حمطات  مع 
اأو  باإر�سال  اأو  اهلل،  رام  يف  واحلكومة  فتح  بحركة  وال�سحافيني  والقنوات  والف�سائيات  املحطات 
ال�ستباه باإر�سال مواد اإعالمية لتلك املحطات اأو ال�سحف اأو الوكالت يف ال�سفة الغربية، وخا�سة 
اإذا تعلق الأمر باأخبار ون�ساطات تتعلق بانتهاكات حلقوق الإن�سان ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة 
ترد  اأن  غزة  قطاع  احلكومة/  تريد  ل  اأخبار  تغطية  اأو  غزة،  قطاع  احلكومة/  يف  الداخلية  لوزارة 
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يف الإعالم، اأو ال�ستباه يف كتابة اأخبار تتعلق بالقطاع ترد يف ال�سحف اليومية الفل�سطينية، اأو يف 
ت�سريبها  اأو  نقلها  اأو  الأخبار  تلك  كتابة  ال�سحافيني حول  مع  التحقيق  يتم  اإلكرتونية، حيث  مواقع 
لتلك ال�سحف واملحطات الف�سائية ووكالت الأنباء. ومت منع �سحافيني من الدخول اأو اخلروج من 
القطاع، وقد �سجلت الهيئة ومن خالل الإفادات التي وثقتها تعر�س عدد من ال�سحافيني الذين مت 
اعتقالهم لدى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية يف احلكومة يف قطاع غزة، اإىل �سوء املعاملة 

والعتداء عليهم بال�سرب والتهديد.

ومن اأمثلة ذلك بتاريخ 2013/1/21 قام جهاز الأمن الداخلي باعتقال ال�سحايف اأ�سرف جمال اأبو 
خ�سيوان، من خميم دير البلح، يعمل يف ف�سائية الكتاب. اعتقال الأمن الداخلي بتاريخ 2013/1/21 
بر�س.  اأ�سوار  وكالة  ويعمل يف  ال�سحافيني  نقابة  �سكرتري  البلح،  املنرياوي، من خميم دير  منري جمعة 
اعتقال الأمن الداخلي بتاريخ 2013/1/21 كل من جمعة عدنان اأبو �سومر، من مدينة دير البلح، 
وكالة  يعمل يف  بر�س. وم�سطفى حممد، من مدينة غزة،  اأ�سوار  ووكالة  اإذاعة �سوت احلرية  يعمل يف 
اأ�سوار بر�س. بتاريخ 2013/1/23 قام جهاز الأمن الداخلي باعتقال كل من ال�سحايف جمدي عبد 
العزيز ا�سليم من مدينة غزة، ويعمل يف موقع الكرامة الإلكرتوين94، وال�سحايف عمر حممد الدواهيدي 

من مدينة غزة، ويعمل يف وكالة اأ�سوار بر�س. 

الهيئة فاإن جميع ال�سحافيني املذكورين قد مت اعتقالهم من منازلهم،  ووفقًا للمعلومات املتوفرة لدى 
بعد اأن مت تفتي�سها، وم�سادرة اأجهزة احلا�سوب والهواتف النقالة اخلا�سة بهم، ومت التحقيق معهم حول 
بتاريخ  الداخلي  الأمن  2013/1/28. وقام جهاز  بتاريخ  �سبيلهم  اإخالء  ال�سحايف، وقد مت  عملهم 
با�ستدعاء ال�سحايف ح�سن عبد اجلواد كر�سوع من مدينة غزة، ويعمل يف وكالة اأ�سوار   2013/1/21
بر�س، للتحقيق معه حول عمله ال�سحايف، ومتت م�سادرة جهاز احلا�سوب اخلا�س به ومت اإخالء �سبيله 
واإبالغه باحل�سور جمددًا بتاريخ 2013/1/30. ويف التاريخ نف�سه ا�ستدعى ال�سحايف عبد الكرمي 
فتحي حجي من مدينة غزة، ويعمل يف وكالة اأ�سوار بر�س، للتحقيق معه حول عمله ال�سحايف وعالقته 
واإبالغه باحل�سور جمددًا  �سبيله  اإخالء  توب« ومت  »الالب  فتح، ومت ت�سويره وم�سادرة جهازه  بحركة 

بتاريخ 2013/1/31 ومت التحقيق معه حول املو�سوع ذاته ومت اإخالء �سبيله يف اليوم نف�سه95.

با�ستدعاء  خانيون�س  مبحافظة  ال�سرقية  �سرطة  مبركز  املباحث  جهاز  قام   2013/7/16 وبتاريخ 
وكالة  يف  ويعمل  خانيون�س،  �سرق  الكبرية  عب�سان  بلدة  من  دقة  اأبو  ربه  عبد  حامت  ال�سحايف  املواطن، 
الأنباء واملعلومات الفل�سطينية )وفا(. وبتاريخ 2013/1/24 قام جهاز الأمن الداخلي بتوقيف مهند 
اتباع  دون  النقال  وهاتفه  وم�سادرة جهاز حا�سوبه  الكحلوت على خلفية عمله ك�سحايف،  �سليم  اأحمد 
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الإجراءات القانونية الالزمة.

العاملني يف موقع  ال�سحافيني  2013/1/23 يف غزة كال من  بتاريخ  الداخلي  الأمن  واعتقل جهاز 
�ساهني،  و�سادي  الدواهيدي،  وعالء  اجلعب،  وه�سام  الكحلوت،  ومهند  الع�سلي،  موؤيد  بر�س:  كرامة 

وع�سام ما�سي، على خلفية عملهم ال�سحايف. 

وبتاريخ 2013/8/1، اعتقل جهاز الأمن الداخلي يف قطاع غزة كال من مرا�سل ال�سبكة الفل�سطينية 
عبد اهلل عبيد، واأجمد ياغي مرا�سل قناة كربالء العراقية )23 �سنة(، اأثناء تغطيتهما لفعالية ت�سامنية 

مع بدو النقب يف �ساحة اجلندي املجهول96، واأفرج عنهما بعد حوايل �ساعتني. 

وبتاريخ 2013/8/26، ا�ستدعى جهاز الأمن الداخلي مدير قناة الغد العربي �سيف الدين �ساهني اإىل 
التحقيق على خلفية ا�ست�سافة القناة لأحد اأفراد حركة مترد يف غزة. وقام جهاز الأمن الداخلي بتاريخ 

ن�سر اأبو فول للذهاب اإىل مقره يف مدينة غزة. ال�سحايف  با�ستدعاء   2013/9/2

واملعلومات  الأنباء  وكالة  مرا�سل  با�ستدعاء  الداخلي  الأمن  جهاز  قام   2013/9/8 وبتاريخ 
جهاز  ا�ستدعى  الفل�سطينية )وفا( حممد خليل اأبو فيا�س ملقره يف خانيون�س. وبتاريخ 2013/9/3، 
الأمن الداخلي يف قطاع غزة ال�سحايف واملدون حامت عبداهلل �سالمة، للذهاب اإىل مقره يف خانيون�س، 

واأفاد �سالمة باأنه ذهب اإىل املقر ومت التحقيق معه حول مقالته التي يكتبها �سد الإخوان امل�سلمني97.

عليهم اجل�شدي  بالعتداء  ال�شحافيني  م�شايقة   .2

العتداءات،  اإىل جملة من  الغربية  ال�سفة  الإعالمية يف  واملوؤ�س�سات  ال�سحافيني  تعر�س عدد من 
متثلت ب�سربهم بالهراوات اأو توجيه عبارات نابية لهم من قبل اأفراد الأجهزة الأمنية، وذلك اأثناء 
قيامهم بعملهم ال�سحايف، ومنها تعر�س ال�سحايف حممود نوح هري�س الذي يعمل مع �سركة )تران�س 
ميديا( لالعتداء، حيث اأفاد اأنه توجه للت�سوير للوقفة الت�سامنية التي نظمتها حركة حما�س ت�سامنًا 
مع الإخوان يف م�سر اأمام م�سجد جمال عبد النا�سر يف البرية بتاريخ 2013/8/23، واأنه اأثناء 
ال�سرطة  )بلبا�س  ال�سرطة  من  اأفراد  قبل  من  لل�سرب  تعر�س  الت�سامنية  الوقفة  لأحداث  ت�سويره 
اإبراز بطاقة  اخلا�سة( حيث �سرب بع�سي على رجليه وبالأيدي على وجهه دون مربر بالرغم من 
اأحمد عبد العفو ملحم، الذي يعمل يف  اأكرث من مرة98. وتلقت الهيئة �سكوى ال�سحايف  ال�سحافة 
تلفزيون وطن اأفاد فيها اأنه وبتاريخ 2013/8/23 واأثناء قيامه بتغطيه اأحداث الوقفة الت�سامنية 
التي دعت لها حركة حما�س اأمام م�سجد جمال عبد النا�سر مت العتداء عليه بال�سرب وم�سادرة 
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الكامريا اخلا�سة بالعمل وحذف حمتويتها بالرغم من اإبرازه للبطاقة ال�سحافية99. 

وقد بعثت الهيئة بر�سالة اإىل رئي�س جهاز الأمن الوقائي وتلقت الرد التايل: »يدعي املواطن املذكور 
اأحداث الوقفة الت�سامنية التي دعت لها  2013/8/23 واأثناء قيامه بتغطيه  اأنه وبتاريخ  اأعاله 
حركة حما�س اأمام م�سجد جمال عبد النا�سر مت العتداء عليه بال�سرب وم�سادرة الكامريا اخلا�سة 
بالعمل وحذف حمتويتها بالرغم من اإبرازه للبطاقة ال�سحافية. الرد: بعد التدقيق والتحقيق واملتابعة 
ملا ورد يف �سكوى املواطن اأعاله خل�ست نتائج التحقيق اإىل الآتي: املذكور واأثناء قيامه بالت�سوير اأمام 
م�سجد جمال عبد النا�سر مل يكن يرتدي ما ي�سري اإىل اأنه �سحايف وحدثت معه م�سكلة مع اأ�سخا�س 
عليه.  العتداء  وقوع  ومنعوا  املوقع  يف  املوجودون  اجلهاز  �سباط  فتدخل  باملكان  متواجدين  كانوا 
بالكامريا وطلبوا  الذاكرة اخلا�سة  ب�سحب  اأفراد اجلهاز  قام  الأ�سخا�س  بينه وبني  وحلل اخلالف 
منه احل�سور اإىل مقر اجلهاز/ مديرية رام اهلل، وعندما ح�سر املذكور مت اجللو�س معه واحلديث 
اأثناء عمله،  اأنه �سحايف  اإىل  اأو ي�سري  اأن يربز بطاقته ال�سحافية  اأنه يجب  حول ما حدث واإفهامه 
ومتت معاملته بكل احرتام و�سلمت له الذاكرة، وكان ذلك بعلم واطالع الأخ الناطق الر�سمي با�سم 
احلكومة. ول مانع لدينا يف جهاز الأمن الوقائي اأن تقوموا يف الهيئة امل�ستقلة مب�ساركتنا بالتحقيق 

حول ال�سكوى املقدمة من املواطن املذكور اأعاله«100.

املوؤ�س�سات الإعالمية لعتداءات  قطاع غزة فقد تعر�س عدد من ال�سحافيني والعاملني يف  اأما يف 
الأحداث  لبع�س  اأثناء تغطيتهم  الداخلية يف حكومة غزة،  لوزارة  التابعة  الأمنية  الأجهزة  من قبل 
كايا  حممد  متني  ال�سحايف  على  العتداء   2013/3/17 بتاريخ  ومنها  القطاع،  يف  دارت  التي 
تركي اجلن�سية، من �سكان مدينة غزة، ويعمل م�سورًا لوكالة الأنا�سول الرتكية لالأنباء، بال�سرب 
على اأيدي اأفراد من ال�سرطة. ووفقًا لإفادة ال�سحايف املذكور للهيئة فاإنه وبعد مرافقته مع عدد من 
ال�سحافيني عند معرب بيت حانون لتغطية و�سول الأ�سري )اأمين ال�سراونة( الذي مت اإبعاده اإىل غزة 
من ال�سجون الإ�سرائيلية ونقل مبا�سرة اإىل م�ست�سفى ال�سفاء بغزة، قام اأفراد ال�سرطة يف امل�ست�سفى 
بعرقلة عمل ال�سحافيني، ومنعهم من الت�سوير، ومتت معاملتهم ب�سورة غري لئقة، وخالل ذلك مت 

العتداء عليه من قبل �سرطي بال�سرب بلكمة اأ�سفل الراأ�س101.

وبتاريخ 2013/10/30 قام اأفراد من ال�سرطة بالعتداء بال�سرب على ال�سحايف اأحمد عماد 
ال�سحايف  لإفادة  ووفقًا  الإيطالية.  نوفورتو  وكالة  �سحافيًّا يف  م�سورًا  ويعمل  غزة  مدينة  من  ديب 
الأ�سرى  و�سول  تغطية  يف  عمله  لتاأدية  حانون  بيت  معرب  من  بالقرب  تواجده  واأثناء  فاإنه  للهيئة 
عليه  بالعتداء  ال�سرطة  اأفراد  من  قام عدد  الإ�سرائيلية،  ال�سجون  من  عنهم  املفرج  الفل�سطينيني 
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بال�سرب املربح- بدعوى قيامه بالقفز على �سور املعرب– وقد نتج عن العتداء عليه اإ�سابات بالغة، 
كما ُك�سر هاتفه النقال وكامريا الت�سوير اخلا�سة به، ومت نقله بوا�سطة �سيارة اإ�سعاف اإىل م�ست�سفى 
بل�سم الع�سكري، وبعد ذلك قام اأ�سدقاوؤه بنقله اإىل م�ست�سفى كمال عدوان يف مدينة بيت لهيا ومت 
مقرها  يف  ال�سرطة  اأمن  جهاز  لدى  �سكوى  بتقدمي  قام  التايل  اليوم  ويف  له.  الالزم  العالج  تقدمي 

باجلوازات بغزة، واأخرى لدى مكتب اإعالم وزارة الداخلية102.

وتوزيعها والأ�شبوعية  اليومية  ال�شحف  بع�س  طباعة  منع  يف  ال�شتمرار   .3 

نظم قانون املطبوعات والن�سر رقم )9( ل�سنة 1995، الإطار القانوين لعمل ال�سحف يف اأرا�سي 
القانون  ون�س  ال�ساأن،  بهذا  الخت�سا�س  �ساحبة  واجلهات  الرتخي�س  �سبل  وحدد  فل�سطني،  دولة 
دعوى  حتريك  �سبل  وحدد  القانون،  لأحكام  خمالفة  ارتكاب  عند  التباع  الواجبة  الإجراءات  على 
احلق العام يف جرائم املطبوعات الدورية وغري الدورية، حيث ت�سمنت ذلك املادة )1/42( من 
القانون.103 ويتبني من ن�س املادة اأن ال�سلطة التنفيذية مقيدة ال�سالحية وغري خمولة لإغالق اأي 
مطبوعات دورية وغري دورية اأو منعها من الطباعة والن�سر يف فل�سطني اإل من خالل قرار ق�سائي 

ومن جهة الخت�سا�س.

وما زالت الأجهزة الأمنية يف ال�سفة الغربية تقوم مبنع طباعة �سحف )الر�سالة، وفل�سطني، 
اأن  ويذكر   .2007/6/14 بتاريخ  الداخلي  النق�سام  بدء  منذ  وتوزيعها  الإ�سالح(  ومنرب 
ال�سحف  تلك  توزيع  اأي قرار مبنع  ت�سدر  الغربية مل  ال�سفة  الإعالم يف احلكومة يف  وزارة 
ال�سالفة الذكر اأو حظرها اأو �سحبها، كما اأنه مل ُي�سَدر قراٌر ق�سائي بذلك، واجلدير ذكره اأن 
ال�سحف الثالث حا�سلة على الرتاخي�ض الر�سمية واملطلوبة من وزارة الإعالم واجلهات ذات 

العالقة التي جتيز العمل لها. 

منع  الداخلية يف حكومة قطاع غزة  لوزارة  التابعة  الأمنية  الأجهزة  وا�سلت  غزة  ويف قطاع 
ال�سحف اليومية الثالث )القد�ض، واحلياة اجلديدة، والأيام ال�سادرة يف ال�سفة الغربية(، من 
دخول قطاع غزة بحجة النحياز ل�سالح طرف �سد الطرف الآخر، وعدم احليادية واملهنية يف 

العمل ال�سحايف.
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اإعالمية موؤ�ش�شات  اإغالق   .4

 2013/7/25 بتاريخ  ومنها  يف قطاع غزة لالإغالق،  الإعالمية  املوؤ�س�سات  العديد من  تعر�ست 
اأ�سدر النائب العام قرارًا يق�سي باإغالق مكتبي قناة العربية الف�سائية، ووكالة معًا الإخبارية. ووفقًا 
للمعلومات املتوفرة لدى الهيئة فاإن قوة من اأفراد ال�سرطة »املباحث العامة« ح�سرت اإىل مكتب قناة 
العربية واأبلغت مدير املكتب بقرار الإغالق، ومت اإطالعه عليه وكان مفاده اأن القرار جاء اإثر ن�سر 
باإخالء  القوة  وطالبت  ومقاومته،  الفل�سطيني  بال�سعب  وت�سر  الأهلي  ال�سلم  تهدد  و�سائعات  اأخبار 
اأخرى من املباحث العامة اإىل مكتب وكالة معا  املكاتب من العاملني. ويف الوقت ذاته توجهت قوة 
الإخبارية الكائن يف برج �سوا وح�سري يف �سارع الوحدة يف مدينة غزة، وقد اأبلغوا العاملني بقرار 

اإغالق املكتب وطالبوا العاملني باإخالء املقر. 

»لين�س« لالإنتاج الإعالمي وجاء  باإغالق مقر �سركة  العام يف غزة قرارًا يق�سي  النائب  اأ�سدر  كما 
التعامل مع  والذي يحظر  بغزة،  الوزراء  بناًء على قرار جمل�س  العامة،  النيابة  لبيان  وفقًا  القرار، 
الوكالت الإعالمية التي تتعاون مع الحتالل الإ�سرائيلي، واأن ال�سركة تعاونت مع ف�سائية اإ�سرائيلية، 
�سركة  فاإن  لل�سركة،  ومعدات  اأجهزة  القاهرة جللب  املتواجد حاليًا يف  ال�سركة  لإفادة مدير  ووفقًا 

»لين�س« مل تبداأ عملها بعد. 

وقد اأدانت الهيئة ببيان اإغالق املكتبني وطالبت النائب العام يف حكومة غزة ب�سرورة العودة عن قراره 
القا�سي باإغالق مكتبي قناة العربية ووكالة معًا الإخبارية يف قطاع غزة، واإبقاء و�سائل الإعالم بعيدة 

عن التجاذبات ال�سيا�سية واحلزبية104. وقد اأعيد افتتاح املكتبني يف ت�سرين الثاين من عام 2013.

الإعالمية من التغطية  واملوؤ�ش�شات  ال�شحافيني  منع   .5

تغطية  من  عديدة  مرات  الإعالمية  واملوؤ�س�سات  الإعالميني  من  عدد  منع   ،2013 عام  خالل 
 2013/8/16 بتاريخ  الهيئة  الغربية، حيث وثقت  الأحداث من قبل الأجهزة الأمنية يف ال�سفة 
بعد �سالة اجلمعة  انطلقت  تغطية م�سرية  ال�سحافيني من  الأمنية يف مدينة اخلليل  الأجهزة  منع 
بف�س  اجلي�س يف م�سر  قيام  على  احتجاجا  وذلك  من حركة حما�س،  بدعوة  احل�سني  م�سجد  من 
اأخرى من تغطية  والنه�سة. كما منعتهم مرة  العدوية  رابعة  امل�سلمني يف ميداين  الإخوان  اعت�سام 
م�سرية ت�سامنية للغر�س نف�سه دعت اإليها حركة حما�س، وذلك بتاريخ 2013/8/23، من اأمام 
م�سجد جمال عبد النا�سر يف مدينة البرية. وبتاريخ 2013/7/2 تقدم ال�سحايف يو�سف ال�سايب 
ب�سكوى للهيئة حول قيام عدد من اأفراد ال�سرطة بتاريخ 2013/6/30 بتقييد عمله وحريته يف 

 /1068/4/http://www.ichr.ps/ar/1 ُينظر ن�س بيان الهيئة للمزيد    104



105

املالية يف  وزارة  اأمام  نف�سه  اإحراق  املواطنني  اأحد  تغطيته حلادثة حماولة  اأثناء  ال�سحايف،  العمل 
عمله  وا�ستجوابه حول  املالية  وزارة  مقر  داخل  اإىل  اقتياده  فقد مت  لإفادته  ووفقًا  اهلل،  رام  مدينة 

ال�سحايف يف مكان احلادث، وبعدها �سمح له باملغادرة. 

وكالهما  عنقاوي  حممد  واإبراهيم  الرجوب،  �سليمان  نائل  ال�سحافيني  من  �سكوى  الهيئة  وتلقت 
يعمالن يف وكالة وطن لالأنباء، حيث اأفادا اأنهما بتاريخ 2013/11/24 واأثناء قيامهما بت�سوير 
تقرير �سحايف يف مدينة البرية اأمام عمارة اجلميل �سنرت مقابل مبنى املقاطعة، قام جمموعة من 
اأفراد الأمن بالزي املدين مبنعهما من الت�سوير، وقاموا مب�سادرة اآلة الت�سوير واأعيدت بعد �ساعات 
ا�ستجوابهما ملدة ثالث �ساعات يف مبنى  بالكامريا، ثم جرى  الت�سوير اخلا�س  اإعادة �سريط  دون 
بعدها مت  لالأنباء،  وكالة وطن  ال�سحايف يف  وحول عملهما  املنطقة  املقاطعة حول عملهما يف هذه 
اقتيادهما اإىل مقر جهاز ال�سرطة يف مدينة رام اهلل، بحجة اأن هناك �سكوى جزائية مقدمة �سدهما 

من قبل حر�س الرئي�س، وقد جرى اإطالق �سراحهما يف �ساعات الليل105.

ويف قطاع غزة منعت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة ال�سحافيني واملوؤ�س�سات الإعالمية من تغطية 
الأحداث، فبتاريخ 2013/4/6 نظمت جمموعة �سيدات من اأهايل املعتقلني ال�سلفيني لدى جهاز 
الأمن الداخلي اعت�سامًا لالحتجاج على ا�ستمرار احتجاز ذويهن وذلك على دوار النجمة مبدينة 
رفح، وخالل تغطية العت�سام من قبل عدد من ال�سحافيني وامل�سورين قام اأفراد من جهاز الأمن 
الداخلي مبنع ال�سحافيني من الت�سوير )وذلك بعد اأن �سمحوا لهم بالت�سوير لفرتة ب�سيطة( ومت 
خالل ذلك احتجاز كامريا تعود للم�سور ال�سحايف فرا�س جودة م�سور ف�سائية معًا، ويف وقت لحق 
ال�سرطة يف  اعتدت   2013/5/7 وبتاريخ  لل�سحايف جودة.  الكامريا  اإعادة  ذاته متت  اليوم  من 
دعت  والذي  �سورية  على  الإ�سرائيلية  بالغارة  املندد  ال�سلمي  التجمع  يف  امل�ساركني  على  غزة  قطاع 
كما  الفل�سطينية،  والف�سائل  القوى  من  قيادات  مب�ساركة  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  اإليه 
متت م�سادرة كامريات الت�سوير واأ�سرطة الت�سجيل اخلا�سة بال�سحافيني اأحمد غامن عبد العزيز 
العفيفي، وعدي اأبو �سحمة، وحممد اأبو طه، واإياد البابا والعتداء عليهم بال�سرب واحتجاز بع�سهم 
واإطالق �سراحهم لحقًا. اأدانت الهيئة هذا العتداء ببيان بتاريخ 2013/5/9، واأكدت اأن احلق يف 
التجمع ال�سلمي واحلق يف احلريات الإعالمية وال�سحافية قد كفلهما القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني 
وقانون الجتماعات العامة رقم 12 ل�سنة 1998، واملواثيق الدولية ذات العالقة بحقوق الإن�سان. 
وعليه فاإن الهيئة ترى �سرورة قيام اجلهات الر�سمية باللتزام بالقوانني واملحافظة على احلريات 
العامة وعدم تقييدها و�سمان حرية التجمعات ال�سلمية والعمل الإعالمي وعدم التعر�س لل�سحافيني 

اأو الت�سييق عليهم، واتخاذ ما يلزم من اإجراءات بحق املخالفني وفقًا للقانون106.
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وفر�س الإقامة اجلربية لل�شحافيني  ال�شفر  منع   .6

يف  احلكومة  يف  الداخلية  وزارة  قامت  الإعالمية  واملوؤ�س�سات  ال�سحافيني  على  الت�سييق  اإطار  يف 
 2013/3/4 قطاع غزة مبنع عدد من ال�سحافيني من ال�سفر اإىل خارج القطاع، ومنها بتاريخ 
قامت وزارة الداخلية بعرقلة �سفر ال�سحايف و�سام حامت الع�سي من غزة، ويعمل م�سورًا �سحافيًّا يف 
�سركة �سكرين لالإنتاج الإعالمي، ووفقًا لإفادة املذكور للهيئة فاإنه لدى توجهه اإىل مكتب الت�سجيل 
التابع لوزارة الداخلية بغزة لل�سفر اإىل القاهرة للم�ساركة يف دورة تدريبية نظمها الحتاد الدويل 
اأن نقابة  الت�سجيل يف ك�سوفات امل�سافرين، حتت مربر  اأن املكتب مل ميكنه من  لل�سحافيني فوجئ 

ال�سحافيني يف رام اهلل هي اجلهة املنظمة مع الحتاد الدويل لل�سحافيني. 

اأفراد جهاز الأمن الداخلي على معرب رفح احلدودي ال�سحايف �سامي  2013/3/4 منع  بتاريخ 
حممد اأبو �سامل من ال�سفر اإىل م�سر، للم�ساركة يف دورة تدريبية نظمها الحتاد الدويل لل�سحافيني 
يف القاهرة107. وبتاريخ 2013/3/17 رف�س العاملون يف مكتب الإقامات و�سوؤون الأجانب التابع 
اإىل  لل�سفر  جباليا،  مدينة  من  �سالمة  اأبو  اإ�سماعيل  ماجد  ال�سحايف  طلب  بغزة،  الداخلية  لوزارة 
رام اهلل. وبتاريخ 2013/10/21 قام اأفراد جهاز الأمن الداخلي على معرب رفح احلدودي مع 
م�سر مبنع املواطن منري جمعة املنرياوي من مدينة دير البلح يف حمافظة الو�سطى، ويعمل �سحافيًا 

ومديرًا اإداريًا لنقابة ال�سحافيني من العبور لل�سفر اإىل م�سر108.

)فر�ض  بالقانون  منظمة  غري  اإجراءات  وا�ستحداث  ا�ستخدام  اإىل  اللجوء  اأن  الهيئة  ترى 
الإقامة اجلربية على ال�سحافيني( ي�سكل انتهاكاً �سارخا للقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني، الذي 
اأن احلرية ال�سخ�سية حق طبيعي، وهي مكفولة ويجب عدم  املادة )11( منه على  ين�ض يف 
امل�سا�ض بها، ول يجوز تقييد حرية اأي مواطن اأو منعه من التنقل اإل باأمر ق�سائي وفقاً لأحكام 
اأن حرية الإقامة والتنقل مكفولة يف حدود  اأنه ين�ض يف املادة )20( منه على  القانون، كما 
القانون”. ومل ين�ض قانون العقوبات الفل�سطيني رقم )74( ل�سنة 1936 على هذا الإجراء 
كعقوبة منظمة �سمن اأحكام هذا القانون، اإذ اإن هذا الإجراء ميثل خمالفة للقاعدة القانونية 
التي تن�ض على اأنه “ل جرمية ول عقوبة اإل بن�ض قانوين”. كما مل ين�ض قانون الإجراءات 

اجلزائية رقم )3( ل�سنة 2001 على اأي اإجراء يت�سمن فر�ض الإقامة اجلربية.
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 تابعت الهيئة العديد من ال�سكاوى حول منع بع�س ال�سحافيني من ال�سفر يف قطاع غزة و�سمح لهم 
بال�سفر يف وقت لحق.

7. تعر�س ال�شحافيني واملوؤ�ش�شات الإعالمية للمحاكمة

غزة  قطاع  يف  ال�سحافيني  بع�س  بحق  اجلزائية  الدعاوى  من  عدد  بتحريك  العامة  النيابة  قامت 
على خلفية عملهم ال�سحايف اأو بتهمة القذف والذم والت�سهري، ومنها اأنه بتاريخ 2013/2/28 
ا�ستدعت النيابة العامة يف قطاع غزة نائب نقيب ال�سحافيني الفل�سطينيني حت�سني الأ�سطل للتحقيق 
يف مدينة غزة. بناًء على �سكوى مقدمة من املباحث العامة بتهمة »القذف والت�سهري« يف مقال كتبه 
بعنوان »�سرطة �سد القانون«. ن�سر على العديد من املواقع الإلكرتونية109، واأن التحقيق ا�ستمر من 

ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحًا ولغاية الواحدة والن�سف ظهرًا، حيث اأنكر التهمة املوجهة له110. 

ويف ال�سفة الغربية اأ�سدرت حمكمة بداية بيت حلم بتاريخ 2013/3/28 ب�سفتها ال�ستئنافية 
�سحافيًا  مرا�ساًل  ويعمل  حمامرة،  ر�سيد  حممود  ممدوح  ال�سحايف  بحق  عام  ملدة  باحلب�س  قرارًا 
لف�سائية القد�س يف منطقة جنوب ال�سفة الغربية، ووفقًا لإفادة املواطن للهيئة، فاإن التهمة املوجهة 
الفي�س بوك عبارة عن �سورة حتمل  باإر�سال م�ساركة عرب  اأ�سدقائه  اأحد  تاأتي على خلفية قيام  له 
اإ�ساءة للرئي�س، علمًا اأن ال�سحايف املذكور مل يقم، بح�سب ادعائه، باإر�سال اإعجاب بهذه ال�سورة اأو 

التعليق عليها اأو م�ساركتها مع اأحد ل بل قام بحذفها111. 

مدير  قنواتي  جورج  ال�سحايف  بتوقيف  حلم  بيت  يف  العامة  النيابة  قامت   2013/6/3 وبتاريخ 
راديو بيت حلم 2000 لـ 48 �ساعة. فقد مت ا�ستدعاء ال�سحايف قنواتي للح�سور للنيابة �سباح يوم 
الثنني يف متام ال�ساعة 11:30 اإثر �سكوى ُقدمت �سده اإىل نيابة بيت حلم، وقد تقرر توقيفه ب�سبب 
اأنه بيان غري �سحيح،  قيامه بن�سر بيان لكتائب �سهداء الأق�سى على موقع الإذاعة تبني فيما بعد 
وقام هو مبهنية �سحافية بالتزام ال�سمت حول امل�سدر الذي زوده بالبيان ح�سب اإفادته للهيئة112. 

القادر  عبد  منر  اإياد  ال�سحايف  حلم  بيت  يف  العامة  النيابة  ا�ستدعت   2013/11/19 وبتاريخ 
مغربي من مدينة بيت حلم ويعمل يف وكالة اأنباء )ال�سو�سيتد بر�س AP(، وذلك من خالل مذكرة 
اأر�سلت له من قبل �سرطة حمافظة بيت حلم للح�سور للنيابة على خلفية تقدمي �سكوى بحقه من قبل 

 http://fparchive.mydannews.com/ar/articles/109734_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%  109
D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.html

h t t p : / /w w w .p j s .p s / i n d e x .p h p ? o p t i o n =c o m _c o n t e n t & v i e w =a r t i c l e & i d =7 3 6 %  110
3A2013-03-03-07-58- 28&catid=42%3A2010-11-28-12-56-02&Itemid=58&lang=ar

.www.ichr.ps الإلكرتوين  الهيئة  موقع  على  من�سور   ،2013 اآذار  ل�سهر  للهيئة  ال�سهري  التقرير  ُينظر    111

.www.ichr.ps ُينظر التقرير ال�سهري للهيئة ل�سهر حزيران 2013، من�سور على موقع الهيئة الإلكرتوين   112
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حمافظ بيت حلم ب�سبب ما ورد على موقع التوا�سل الجتماعي الفي�س بوك اخلا�س به، وما زالت 
ال�سكوى منظورة اأمام النيابة العامة113.

 وقد ح�سرت الهيئة جل�سات حماكمة ال�سحافيني وكتاب الراأي لدى مثولهم اأمام املحاكم يف ال�سفة 
الر�سمية  الإجراءات  ويف  املحاكمات.  �سري  يف  القانونية  الإجراءات  �سالمة  على  لالطالع  الغربية 
�سدرت تعليمات من قبل رئي�س جهاز املخابرات العامة الفل�سطيني لت�سهيل عمل ال�سحافيني. وقد 
ن�ست التعليمات »مبنع ا�ستدعاء اأو اعتقال اأو ا�ستجواب �سحايف اإل باأمر من رئي�س اجلهاز مبا�سرة 
وذلك حل�سا�سية املو�سوع، واإذا ح�سل ذلك فاإنه يتم بالتن�سيق مع نقابة ال�سحافيني، وي�سمح لع�سو 
من  ممثل  بح�سور  امل�ستدعى  ال�سحايف  رغب  اإذا  التحقيق  بح�سور  ال�سحافيني  نقابة  جمل�س  من 
طرف النقابة، واأن تعليمات وا�سحة كذلك �سدرت من قبل رئي�س اجلهاز ب�سرورة احرتام حقوق 
الإن�سان وحرية الراأي والتعبري وعدم امل�سا�س بها، وعلى الرغم من اإفادات بع�س ال�سحافيني باأن 
التحقيق كان على خلفية  اأن  ويوؤكد  ينفي اجلهاز ذلك  ال�سحايف  التحقيق جاء على خلفية عملهم 

ملفات حتقيقية لدى اجلهاز114.
ثانيًا - حرية الراأي والتعبري115

يعد احلق يف حرية الراأي والتعبري من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية وهو �سمة من �سمات املجتمع والنظام 
اأهمية  من  ي�سكله  ملا  الوطنية  والقوانني  الدولية  املواثيق  كفلته  فقد  وعليه  الدميقراطي،  ال�سيا�سي 
بالغة، وقد �سهد عام 2013 تراجعًا ملحوظًا فيما يتعلق مبمار�سة املواطن الفل�سطيني لهذا احلق 

يف فل�سطني، وذلك نتيجة ل�ستمرار النق�سام الداخلي يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.

وقد جاء يف ن�س الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان: »لكل �سخ�س حق التمتع بحرية الراأي والتعبري، 
وي�سمل هذا احلق حريته يف اعتناق الآراء دون م�سايقة، وفى التما�س الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها 
باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  �سمن  كما  للحدود«116.  اعتبار  ودومنا  و�سيلة  باأية  الآخرين،  اإىل 
املدنية وال�سيا�سية حرية الراأي والتعبري، حيث ن�س على اأن »لكل اإن�سان احلق يف اعتناق اآراء دون 
م�سايقة، ولكل اإن�سان احلق يف حرية التعبري. وي�سمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف �سروب 
املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها اإىل اآخرين دومنا اعتبار للحدود، �سواء على �سكل مكتوب اأو مطبوع 
اأو يف قالب فني اأو باأي و�سيلة اأخرى يختارها117. وعلى الرغم من اأن العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 
املدنية وال�سيا�سية تناول حرية الراأي والتعبري، اإل اأنه اأورد �سوابط وتقييدًا لها عندما تتعلق باحرتام 

.www.ichr.ps للهيئة ل�سهر ت�سرين الثاين2013، من�سور على موقع الهيئة الإلكرتوين ال�سهري  التقرير  ُينظر    113
.2014/2/3 بتاريخ  فل�سطني،  اهلل،  رام  العامة،  املخابرات  جلهاز  القانوين  امل�ست�سار  جرار  ه�سام  مع  مقابلة     114

www.ichr.ps الهيئة ب�سرد بع�س الأمثلة على انتهاك احلق يف حرية الراأي والتعبري، وللمزيد ميكن الرجوع اإىل تقاريرها املن�سورة على موقعها الإلكرتوين 115  تكتفي 
العاملي حلقوق الإن�سان الذي اعتمدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بقرارها 217 األف )د_3( املوؤرخ يف 10 كانون الأول 1948. الإعالن  املادة )19( من  ُينظر    116
117  ُينظر املادة )19( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي اعتمدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بقرارها 2200 األف املوؤرخ يف كانون الأول عام 1966.
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اأو الآداب  اأو ال�سحة العامة  اأو النظام العام  اأو حلماية الأمن القومي  اأو �سمعتهم،  حقوق الآخرين 
العامة118.

يف  مف�سل  ب�سكٍل  والتعبري  الراأي  حرية  مو�سوع  اإىل  املعدل  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  وتطرق 
الأ�سا�سية ل�سمانة هذا احلق  ال�سمانات  لتوفري  املواد �سرورية ومهمة  ن�سو�س مواده، وكانت هذه 
وممار�سته وتعزيزه119. واأن »حرية العقيدة والعبادة وممار�سة ال�سعائر الدينية مكفولة �سريطة عدم 
الإخالل بالنظام العام، والآداب العامة«120. كما اأوجب القانون الأ�سا�سي احرتام احلريات واحلقوق 
الفردية يف حالة الطوارئ”121. اإل اأن القانون الأ�سا�سي اأجاز فر�س بع�س القيود على ممار�سة حقوق 
الإن�سان يف هذه احلالة، وذلك مبوجب مر�سوم ي�سدر عن رئي�س ال�سلطة الوطنية122. واأكد القانون 
نف�سه على اعتبار العتداء على احلريات جرمية ل ت�سقط فيها الدعوى اجلنائية واملدنية بالتقادم، 

ومل تكتف بهذا القدر بل طالبت بتعوي�س عادل يف حال وقع العتداء على احلريات ال�سخ�سية123. 

للعديد من النتهاكات من قبل الأجهزة  يف ال�سفة الغربية  الراأي والتعبري  تعر�س احلق يف حرية 
التي  امل�ستمرة  الداخلي  النق�سام  حالة  وانعك�ست   ،2013 عام  خالل  الغربية  ال�سفة  يف  الأمنية 
الراأي والتعبري وممار�سته واقعيًا،  ال�سلبي على واقع حرية  حدثت يف قطاع غزة بظاللها وتاأثريها 
وتعر�س عدد من  وتقييده.  تفر�س على ممار�سة هذا احلق  التي  القيود  العديد من  واأ�سبح هناك 

الأ�سخا�س اإىل العتقال اأو العتداء عليهم نتيجة ممار�سة هذا احلق. 

اأحمد  وثائر  الطل  ن�سار  احلليم  عبد  املواطنني  من  �سكوى   2013/9/22 بتاريخ  الهيئة  وتلقت 
اأبو قبيطة وكالهما من �سكان بلدة الظاهرية مبحافظة اخلليل، جاء فيها اأنهما تعر�سا للمالحقة 
على  �سفحة  باإن�ساء  قيامهما  خلفية  على  وذلك  الأمنية  والأجهزة  الظاهرية  بلدية  رئي�س  قبل  من 
الفي�س بوك با�سم م�ساكل بلدة الظاهرية، وقاما من خالل املوقع املذكور مبطالبة البلدية بالعمل على 
توفري حقهم باحل�سول على املياه واخلدمات العامة، واأي�سا طرح م�ساكل وهموم اأهل البلدة، ونتيجة 
لذلك، مت ا�ستدعاوؤهما من قبل جهاز املخابرات والتحقيق معهما حول ما ن�سر على ذلك املوقع، وبعد 
ذلك مت ا�ستدعاوؤهما من قبل جهاز ال�سرطة بتاريخ 2013/9/21 ومت توجيه تهمة اإثارة النعرات 

ُينظر الفقرة )3( من املادة )19( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.   118
الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2005. »ل م�سا�س بحرية الراأي، ولكل اإن�سان احلق يف التعبري عن راأيه ون�سره بالقول اأو الكتابة اأو غري ذلك  القانون  من   )19( املادة  ُينظر    119

من و�سائل التعبري اأو الفن مع مراعاة اأحكام القانون«.
.2005 ل�سنة  املعدل  الأ�سا�سي  القانون  من   )18( املادة  ُينظر    120

2005. ل يجوز فر�س قيود على احلقوق واحلريات الأ�سا�سية اإل بالقدر ال�سروري لتحقيق  الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة  القانون  من   )111( املادة  ُينظر    121
الهدف املعلن يف مر�سوم اإعالن حالة الطوارئ.

122  ُينظر املادة )110( من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2005. حيث ن�س على اأنه »عند وجود تهديد لالأمن القومي ب�سبب حرب اأو غزو اأو ع�سيان م�سلح 
اأو حدوث كارثة طبيعية، يجوز اإعالن حالة الطوارئ مبر�سوم من رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ملدة ل تزيد عن ثالثني يومًا«.

الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2005. كل اعتداء على اأي من احلريات ال�سخ�سية اأو حرمة احلياة اخلا�سة لالإن�سان وغريها  القانون  من   )32( املادة  ُينظر    123
من احلقوق واحلريات العامة التي يكفلها القانون الأ�سا�سي اأو القانون، جرمية ل ت�سقط الدعوى اجلنائية ول املدنية النا�سئة عنها بالتقادم، وت�سمن ال�سلطة الوطنية 

تعوي�سا عادًل ملن وقع عليه ال�سرر.



110

املذهبية لهما من قبل النيابة العامة، ولدى اإحالتهما اإىل املحكمة املخت�سة وهي حمكمة �سلح دورا 
ق�ست برباءتهما من التهمة املن�سوبة اإليهما، علمًا باأنه مت توقيفهما لدى املباحث العامة يف الظاهرية 
وادعى اأحدهما وهو عبد احلليم الطل باأنه تعر�س للتعذيب يف ق�سم املباحث العامة يف الظاهرية. 
ووفقًا لالإفادة املذكورة فاإن املالحقة على ذلك الن�ساط ما زالت م�ستمرة رغم قرار املحكمة امل�سار 

اإليه124. 

اأما يف قطاع غزة فقد فر�ست احلكومة قيودًا عديدة على ممار�سة حرية الراأي والتعبري، ومن اأمثلة 
ذلك، بتاريخ 2013/5/23 احتجز جهاز الأمن الداخلي مبدينة غزة املواطن الدكتور اإبراهيم 
عند  توجه  اأنه  للهيئة  املذكور  اإفادة  ووفق  الأ�سبق،  الثقافة  ووزير  الأزهر  بجامعة  املحا�سر  اأبرا�س 
ال�ساعة العا�سرة �سباحًا اإىل مقر اجلهاز بغزة بناًء على ا�ستدعاء م�سبق، ومت التحقيق معه ب�سورة 
مهينة حول مقالته املن�سورة التي ينتقد فيها احلكومة بغزة وخ�سو�سًا حول زيارة ال�سيخ القر�ساوي 
اإىل قطاع غزة، وطلب منه العتذار ولكنه رف�س، ومت اإخالء �سبيله عند ال�ساعة الرابعة م�ساء، ومت 
اإبالغه باحل�سور جمددًا بتاريخ 2013/5/26، وعندما مل يتواجد يف املوعد املحدد مت اعتقاله 
من منزله، ومت احتجازه يف مقر اجلهاز و�سوؤاله جمددًا حول مقالته واأخلي �سبيله بعد حوايل ن�سف 

�ساعة125. 

2013/8/26 قام جهاز الأمن الداخلي يف قطاع غزة با�ستدعاء املواطن خ�سر عطية  وبتاريخ 
حمجز من جباليا مبحافظة �سمال غزة، وهو كاتب واأديب، ويعمل اأ�ستاذًا جامعيًا، للح�سور اإىل مقر 
اجلهاز بغزة، وقد مت التحقيق معه حول ق�سايا على خلفية حرية الراأي والتعبري التي ميار�سها من 
خالل كتاباته ومقابالته الإعالمية. وح�سب اإفادة املذكور للهيئة فاإنه تعر�س خالل التحقيق لالإهانة 
و�سوء املعاملة، ومت و�سع »كي�س« على راأ�سه والعتداء عليه بال�سرب، وبعد ذلك ب�ساعات مت اإخالء 
�سبيله اإثر تدخل و�ساطات من �سخ�سيات معروفة، وباأمر من وزير الداخلية الذي مل يكن على علم 

مبا حدث، ح�سب ما اأفاد به املواطن خ�سر. 

وا�ستدعت النيابة العامة يف قطاع غزة الكاتب طالل ال�سريف للمثول للتحقيق بعد ت�سليمه مذكره 
�سبط واإح�سار اإىل النيابة يف غزة بتاريخ 2013/8/6. وذلك على خلفية كتابته مقالة نقدية عن 

حكومة حما�س126. 

.www.ichr.ps ُينظر التقرير ال�سهري للهيئة ل�سهر اأيلول 2013، من�سور على موقع الهيئة الإلكرتوين   124
.www.ichr.ps للهيئة ل�سهر اأيار 2013، من�سور على موقع الهيئة الإلكرتوين ال�سهري  التقرير  ُينظر    125

=http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1342&category_id=13&year   126
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ثالثًا- احلق يف التجمع ال�شلمي127

اأكد الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على اأن »لكل �سخ�س احلق يف حرية ال�سرتاك يف الجتماعات واجلمعيات 
املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  اأوىل  كما   .)20( املادة  من  الأوىل  الفقرة  يف  وذلك  ال�سلمية«، 
وال�سيا�سية اهتمامًا بهذا احلق128. وجاء القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة 2005 من�سجمًا مع 
ما ن�س عليه الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، بخ�سو�س 

احلق يف التجمع ال�سلمي129.

كما جاء القانون رقم )12( ل�سنة )1998( ب�ساأن الجتماعات العامة مبواده من�سجمًا ب�سكل كبري مع ما 
ن�س عليه القانون الأ�سا�سي، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، حيث اأكدت املادة الثانية 
العامة والندوات  »للمواطنني احلق يف عقد الجتماعات  اأن  القانون على هذا احلق ون�ست على  من هذا 
هذا  يف  عليها  املن�سو�س  لل�سوابط  وفقًا  اإل  عليها  القيود  و�سع  اأو  بها  امل�س  يجوز  ول  بحرية،  وامل�سريات 
القانون«، ورغم اأنه األزم منظمي التجمع بتقدمي اإ�سعار للمحافظ اأو ملدير ال�سرطة، يت�سمن مكان وزمان 
وغر�س الجتماع، اإل اأنه ل يجوز للمحافظ اأو ال�سرطة اأن ي�سع ال�سوابط التي من �ساأنها اأن مت�س بحرية 

الجتماع130. 

لقد تعر�س احلق يف التجمع ال�سلمي يف عام 2013 �سواًء يف ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة اإىل العديد من 
النتهاكات والتجاوزات التي اأدت اإىل عدم امل�س بهذا احلق، وتاأتي القيود وانتهاك هذا احلق يف ظل ا�ستمرار 
التي وقعت يف قطاع غزة يف عام  الأحداث  اإثر  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  ال�سيا�سي يف  النق�سام  حالة 
2007. فقد ا�ستمر منع تنظيم بع�س التجمعات ال�سلمية كالعت�سامات وامل�سريات والجتماعات العامة، 
بالإ�سافة اإىل منع ال�سحافيني من تغطيتها، كما مت و�سع قيود ت�سل اإىل حد املنع من قبل وزارة الداخلية 

واملحافظني على تنظيمها. 

ففي ال�سفة الغربية تعر�س احلق يف التجمع ال�سلمي خالل عام 2013 اإىل العديد من النتهاكات، 
ومن خالل ال�سكاوى التي وردت للهيئة وتوثيق باحثيها لبع�س مظاهر التجمع ال�سلمي من م�سريات، 
الأجهزة  قامت   2013/8/16 فبتاريخ  الأمنية،  الأجهزة  قبل  من  بالقوة  بع�سها  ف�س  مت  فقد 
الأمنية يف مدينة اخلليل مبنع م�سرية �سلمية يقدر عدد امل�ساركني فيها بحوايل )300( م�سارك، 

تقريرًا مف�ساًل خالل �سهر متوز بعنوان )احلق يف التجمع ال�سلمي يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، الواقع والتطلعات، من�سور على موقعها  الهيئة  اأ�سدرت    127
 .159/9/http://www.ichr.ps/ar/1 اللكرتوين

ول يجوز اأن يو�سع من القيود على ممار�سة هذا احلق، اإل تلك التي تفر�س طبقًا للقانون،  به،  معرتفًا  ال�سلمي  التجمع  يف  احلق  »يكون  اأن  على   )21( املادة  ن�ست    128
وت�سكل تدابري �سرورية يف جمتمع دميقراطي، ل�سيانة الأمن القومي اأو ال�سالمة، اأو النظام العام اأو حماية ال�سحة العامة، اأو الآداب العامة اأو حماية حقوق الآخرين 

وحرياتهم«.
على اأن يتم »عقد الجتماعات اخلا�سة دون ح�سور اأفراد ال�سرطة، وعقد الجتماعات العامة واملواكب والتجمعات يف  منه   )26( املادة  من  اخلام�سة  الفقرة  ن�ست    129

حدود القانون«. 
املادة )5( »على اأنه ل يرتتب على تلك الإجراءات اأي م�س بحرية املجتمعني و�سري عملية الجتماع«، فالهدف منها هو تنظيم حركة املرور ح�سب ما ن�ست عليه  تن�س    130

املادة الرابعة من هذا القانون.
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من التوجه من م�سجد احل�سني لدوار ابن ر�سد احتجاجًا على الأو�ساع يف جمهورية م�سر العربية، 
حيث قامت الأجهزة الأمنية )ال�سرطة وال�سرطة اخلا�سة، والأمن الوطني، والأمن الوقائي، وجهاز 
من  ال�سحافيني  ومنع  املواطنني  بع�س  على  بال�سرب  والعتداء  بالقوة  امل�سرية  بف�س  املخابرات( 

التغطية، واإرغام ال�سحافيني على حذف املواد التي قاموا بت�سويرها131.

مدينة  من  الفاخوري  منر  خ�سر  حازم  املواطن  من  �سكوى  الهيئة  تلقت   2013/8/20 وبتاريخ 
اخلليل حول قيام جهاز املخابرات العامة يف املدينة بتفتي�س منزله على خلفية م�ساركته هو وزوجته 
 2013/8/23 بتاريخ  م�سر.  مع  الت�سامن  م�سرية  يف  تنظيمها  مت  التي  امل�سرية  يف  خاطر  ملى 
اأمام م�سجد جمال عبد النا�سر يف حمافظة رام اهلل  نظمت جمموعة من املواطنني جتمعًا �سلميًا 
والبرية ت�سامنًا مع الإخوان امل�سلمني يف م�سر، حيث قام ع�سرات من اأفراد جهاز ال�سرطة وع�سرات 
من اأفراد الأجهزة الأمنية بلبا�س مدين بف�س التجمع والعتداء على عدد من امل�ساركني فيه، حيث 
وردت للهيئة جمموعة من ال�سكاوى ممن تعر�سوا لل�سرب ب�سبب م�ساركتهم يف هذا التجمع ال�سلمي 
ومنها �سكوى املواطن فرج عبد الرحيم رمانة، اأفاد فيها اأنه تعر�س لل�سرب وال�سحب من قبل خم�سة 
من اأفراد اأحد الأجهزة الأمنية بلبا�س مدين، واأثناء ذلك تعر�س لل�سرب من قبل اأفراد من جهاز 
الوقائي، حيث  الأمن  بجهاز  �سيارة خا�سة  الوقت يف  من  ل�ساعة  احتجازه  ومت  بالهراوات  ال�سرطة 

تعر�س لل�سرب اأثناء ذلك اأي�سًا. 

وكذلك �سكوى من املواطن جمال حممد فرج الطويل، اأفاد فيها اأنه جرى �سربه من قبل اأفراد من 
الأمن بلبا�س مدين ومتزيق مالب�سه ملنعه من امل�ساركة يف التجمع ال�سلمي واإبعاده عن التجمع. و�سكوى 
من املواطن فايز اأحمد يو�سف وردة، اأفاد فيها اأنه تعر�س لل�سرب وال�سحب من قبل اأفراد من جهاز 
الأمن ملنعه من امل�ساركة يف التجمع ال�سلمي واقتيد اإىل �ساحة جممع البا�سات )مقر ال�سرطة �سابقًا 

يف البرية( واحتجز مدة �ساعة من الزمن132.

اأما يف قطاع غزة فقد تعر�س احلق يف التجمع ال�سلمي للعديد من النتهاكات خالل عام 2013، 
القيود من  الواقع، وو�سعت  اأر�س  األقت حالة النق�سام بظاللها على ممار�سة هذا احلق على  وقد 
الهيئة عددا من حالت النتهاك  قبل وزارة الداخلية يف قطاع غزة على ممار�سته واقعيًا. ووثقت 
)جهاز  بغزة  الأمنية  الأجهزة  اأفراد  من  قوة  قامت   2013/11/12 بتاريخ  ومنها  احلق،  لهذا 
الأمن الداخلي وجهاز املباحث العامة( بف�س العت�سام ال�سلمي الذي تنظمه اأ�سبوعيًا العديد من 
النق�سام وحتقيق  باإنهاء  للمطالبة  الفل�سطينية،  للمراأة  العام  الن�سائية والحتاد  والأطر  املوؤ�س�سات 
العام  الحتاد  ع�سو  حمد  اكتمال  ال�سيدة  قبل  من  للهيئة  قدمت  لإفادة  ووفقًا  الوطنية.  امل�ساحلة 

.www.ichr.ps الإلكرتوين  الهيئة  موقع  على  من�سور   ،2013 ني�سان  ل�سهر  للهيئة  ال�سهري  التقرير  ُينظر    131
للهيئة. املذكورون  بها  تقدم  ل�سكوى  وفقًا    132
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للمراأة الفل�سطينية، اأنه واأثناء ال�ستعداد لالعت�سام من قبل امل�ساركات طلب اأحد اأفراد الأمن منهن 
اأجهزة الأمن مبنع  اأفراد من  عدم ال�ستمرار يف العت�سام ب�سبب حالة طوارئ، وخالل ذلك قام 
امل�ساركات من التجمع ومت اإلغاء الفعالية. ووفقًا للمعلومات املتوفرة لدى الهيئة فاإن الأجهزة الأمنية 
العامة يف خمتلف مدن قطاع غزة  �سائقي احلافالت  باإبالغ جميع  للتجمع  ال�سابق  اليوم  قامت يف 

بعدم نقل الن�ساء لالعت�سام الأ�سبوعي يف مدينة غزة.

تابعت الهيئة العتداءات على املواطنني ومنعهم من ممار�سة حقهم يف التجمع ال�سلمي مع اجلهات 
ذات العالقة، وعلى الرغم من الت�سريحات الر�سمية من دولة فل�سطني واحلكومة يف قطاع غزة على 
اإيجابي  لها �سدى  الت�سريحات مل يكن  تلك  اأن  اإل  لهذا احلق،  املواطنني  �سرورة �سمان ممار�سة 
على ممار�سة هذا احلق على اأر�س الواقع، ووثقت الهيئة وتلقت العديد من ال�سكاوى املتعلقة مبنع 

ممار�سة هذا احلق.

رابعًا- املدافعون عن حقوق الإن�شان

من  خمتلفة  اأ�سكال  اإىل  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإن�سان  حقوق  عن  املدافعني  من  عدد  تعر�س 
امل�سايقات والتهديدات، حيث مت منع البع�س منهم اأثناء القيام بعمله احلقوقي يف امليدان، اإ�سافة 
اإىل م�سادرة مواد ووثائق منهم اأثناء توثيقهم ور�سدهم لنتهاكات حقوق الإن�سان التي حدثت، اأو 
حماولة ر�سد وتوثيق بع�س النتهاكات التي كانت حتدث حلظة تواجدهم يف امليدان، وكذلك العتداء 
على بع�سهم، وعمدت الأجهزة الأمنية ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر اإىل اإعاقة عملهم يف كثري من 
الأوقات، بل منعت الأجهزة الأمنية الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية املدافعني عن حقوق الإن�سان من 
زيارة املعتقلني املوقوفني يف مراكزها على خلفية النتماء ال�سيا�سي وحرية الراأي والتعبري، كما مت 
رفع دعاوى ق�سائية على املدافعني عن حقوق الإن�سان نتيجة لعملهم احلقوقي133، و�سنتناول يف هذا 
الف�سل ب�سكل موجز النتهاكات التي تعر�س لها املدافعون عن حقوق الإن�سان واملوؤ�س�سات احلقوقية، 

يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

قبل  من  عديدة  مل�سايقات  الإن�سان  حقوق  عن  املدافعني  بع�س  تعر�س  الغربية  ال�سفة  ففي 
الأجهزة الأمنية يف ال�سفة الغربية خالل عام 2013، ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر، بتاريخ 
2013/6/8 تعر�س املواطن نزار خليل حممد بنات وهو نا�سط �سبابي و�سيا�سي من مدينة اخلليل 
لالعتداء بال�سرب املربح من قبل جمموعة اأفراد معروفني اأمام جامعة بيت حلم، بعد ح�سوره موؤمتر 
مقاطعة اإ�سرائيل الذي عقد يف اجلامعة، وذلك ب�سبب تقدميه مداخلة �سيا�سية حول تن�سيق الرئي�س 
كان حا�سرًا،  الذي  ناجي  الدكتور جواد  القت�ساد  وزير  اأثار حفيظة  ما  الإ�سرائيلي،  الحتالل  مع 
133  للمزيد حول احلماية الدولية والوطنية للمدافعني عن حقوق الإن�سان، راجع، يا�سر عالونة، ال�سمانات القانونية الدولية والوطنية حلماية املدافعني عن حقوق الإن�سان، 

الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، رام اهلل، فل�سطني، 2011.
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وبعد ذلك ولدى خروج املواطن املذكور من حرم اجلامعة تعر�س لالعتداء بال�سرب املربح من قبل 
جمموعة اأفراد معروفني، وقد قامت الهيئة مبخاطبة وزير الداخلية للعمل على فتح حتقيق ملا تعر�س 
له املواطن بنات وحما�سبة الأ�سخا�س الذين قاموا بالعتداء عليه، وقد علمت الهيئة فيما بعد اأنه قام 

باإ�سقاط ال�سكوى املقدمة من قبله اإىل ال�سرطة بعد اإمتام اإجراءات امل�ساحلة.

 اأما يف قطاع غزة، فقد ا�ستمر خالل عام 2013 توجيه النتقادات للمدافعني عن حقوق الإن�سان، 
واأ�سبح هناك حتري�س على عمل املوؤ�س�سات احلقوقية والن�سوية وكذلك الت�سكيك يف ر�سالتها واأهدافها. 
ومنها بتاريخ 2013/6/19 منع جهاز ال�سرطة يف قطاع غزة املركز الفل�سطيني ل�ستقالل املحاماة 
ال�سيا�سي  الفل�سطيني اخلام�س، حتت عنوان »النظام  العدالة  والق�ساء »م�ساواة« من تنظيم موؤمتر 
2013/6/10 تقدم بطلب  بتاريخ  اأنه  للهيئة  املركز  الفل�سطيني«. ووفقًا لإفادة من�سق  والقانوين 
مكتوب اإىل مدير عام ال�سرطة وحمافظ ال�سرطة بغزة لل�سماح للمركز باإقامة موؤمتره ال�سنوي املنوي 
الإلكرتوين )الفيديو  الربط  بالأ�س بغزة عرب  ال�سهر نف�سه يف قاعة فندق جراند  25 من  عقده يف 
كونفران�س( مع رام اهلل، وبتاريخ 2013/6/19 مت اإبالغه من مكتب مدير عام ال�سرطة برف�س 

الطلب وحتميلهم امل�سوؤولية يف حال مت عقده وذلك دون اإبداء اأية اأ�سباب134.

غزة،  مدينة  يف  الواقعة  والطفل  املراأة  حلماية  عائ�سة  موؤ�س�سة  تعر�ست   2013/1/16 وبتاريخ 
لالعتداء بال�سرقة، ووفقًا لإفادة املديرة التنفيذية للموؤ�س�سة لباحث الهيئة فاإنها تلقت ات�ساًل بعد 
منت�سف الليل من قبل حار�س املوؤ�س�سة اأخربها بقيام اأ�سخا�س جمهولني بالعتداء عليه وتخديره، 
وبعد اإفاقته تبني له اأن املقر تعر�س لل�سرقة حيث مت اقتحام املكاتب والعبث بالأوراق ومتت �سرقة 
وقد  املوؤ�س�سة،  ل�ستعمال  اأخرى  واأدوات  توب«  »لب  حا�سوب  وجهاز  ت�سوير  كامريا  فيديو،  كامريا 
اأبلغت ال�سرطة التي ح�سرت اإىل املكان وفتحت حتقيقًا يف احلادث. وبتاريخ 2013/1/29 تعر�س 
مقر فرع مركز امليزان حلقوق الإن�سان، الواقع يف خميم جباليا، لالعتداء بال�سرقة، ووفقًا لإفادة 
مدير فرع املركز لباحث الهيئة فاإن العاملني يف املركز لدى و�سولهم �سباحًا للعمل، لحظوا وجود 
اإىل  ال�سرطة  وقد ح�سرت  وطابعة،  كمبيوتر  �سرقة جهازي  اأنه متت  وتبني  املكتب،  اأرجاء  عبث يف 

املكان وفتحت حتقيقًا يف احلادث.

وبتاريخ 2013/5/12، قام جهاز الأمن الداخلي على معرب بيت حانون �سمال قطاع غزة، مبنع 
�سفر املحامي اإياد العلمي نائب مدير املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان لل�سوؤون القانونية، واملحامي 
يف الدائرة القانونية حممد ب�سي�سو، حيث مت اإبالغهما بقرار منعهما من ال�سفر، واأن عليهما مراجعة 
وزارة الداخلية يف غزة للح�سول على ت�سريح �سفر، تنفيذًا لقرار �سابق لوزارة الداخلية يف غزة، 
�سدر بتاريخ 27 �سباط/ فرباير 2013 يق�سي بوجوب ح�سول املواطنني الراغبني يف ال�سفر عرب 

.www.ichr.ps ل�سهر حزيران 2013، من�سور على موقع الهيئة الإلكرتوين للهيئة  ال�سهري  التقرير  ُينظر    134
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املوؤ�س�سات  رف�سته  اأن  �سبق  قرار  وهو  الداخلية،  وزارة  من  م�سبق  ت�سريح  على  حانون،  بيت  معرب 
احلقوقية- يف حينه- ملا ميثله من انتهاك للحق يف حرية التنقل وال�سفر. وقد اأدانت الهيئة يف بيان 
هذا احلادث ودعت جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، للرتاجع عن قراره، والعمل على 
ت�سهيل اإجراءات تنقل و�سفر وفد املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، والمتناع عن اإ�سدار قرارات 
التنقل  حرية  يف  املواطنني  حق  تقييد  �ساأنها  ومن  الفل�سطيني،  الأ�سا�سي  القانون  لأحكام  خمالفة 
وال�سفر. ومطالبة وزارة الداخلية يف قطاع غزة بالرتاجع عن قرارها ال�سابق واملتعلق باحل�سول على 

ت�سريح م�سبق بال�سفر ملا ي�سكله من قيد على حق املواطنني يف حرية التنقل وال�سفر135.

خالل عام 2013 تلقت الهيئة ما جمموعه )34( �سكوى على انتهاكات تتعلق بحرية الراأي والتعبري 
منها )25( �سكوى يف ال�سفة الغربية و)9( �سكاوى يف قطاع غزة، وجاءت )23( �سكوى منها حول 

حرية العمل ال�سحايف، منها )16( يف ال�سفة الغربية، و)7( �سكاوى يف قطاع غزة.

و�سجلت )34( حالة  واعتقالهم  ال�سحافيني  الإعالمية حول احتجاز  انتهاكات احلريات   ومتثلت 
اعتقال وا�ستدعاء، منهم )23( �سحافيًا يف قطاع غزة و)11( �سحافيًا يف ال�سفة الغربية، كما 
�سملت النتهاكات العتداء وعرقلة عمل ال�سحافيني ومنعهم من القيام بواجبهم، فقد �سجلت الهيئة 
)14( حالة يف قطاع غزة وحالتني يف ال�سفة الغربية. و�سجلت الهيئة اإغالق )3( مكاتب اإعالمية 
يف قطاع غزة خالل العام، وال�ستمرار يف منع طباعة وتوزيع )6( �سحف يومية يف كل من ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة، ووثقت الهيئة )6( حالت اعتداء على ال�سحافيني يف كل من ال�سفة الغربية 
�سجلت  فقد  ال�سحايف،  عملهم  خلفية  على  للتهديد  ال�سحافيني  من  العديد  وتعر�س  غزة.  وقطاع 

الهيئة حدوث حالتي تهديد على �سحافيات يف ال�سفة الغربية نتيجة القيام بعملهن.

وا�ستمرت الأجهزة الأمنية يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة مبنع وعرقلة والعتداء على حق 
املواطنني يف التجمع ال�سلمي، فقد تلقت الهيئة )23( �سكوى حول ممار�سة هذا احلق، منها )20( 

يف ال�سفة الغربية و)3( يف قطاع غزة. 

انتهاكات حرية  2012، ما جمموعه )110( �سكاوى على  الهيئة تلقت خالل عام  اأن  العلم  مع 
الراأي والتعبري، واحلق يف التجمع ال�سلمي، وحرية الفكر والعقيدة، واملدافعني عن حقوق الإن�سان، 
موزعة على النحو التايل: حرية الراأي والتعبري )37( �سكوى، و)52( �سكوى على احلق يف التجمع 

ال�سلمي، و )21(�سكوى حول حرية الفكر والعقيدة. 

ويف قطاع غزة تلقت الهيئة خالل عام 2012، ما جمموعه )22( �سكوى على انتهاكات احلق يف 
الإن�سان،  حقوق  عن  واملدافعني  املعتقد،  وحرية  ال�سلمي،  التجمع  يف  واحلق  والتعبري،  الراأي  حرية 

d=2013#?4/http://www.ichr.ps/ar/1   135
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 )11( ال�سلمي  التجمع  يف  احلق  �سكوى،   )11( والتعبري  الراأي  حرية  التايل:  النحو  على  موزعة 
�سكوى.

حول  ال�سكاوى  من  العديد  املت�سمنة  الر�سائل  من  بالعديد  بعثت  قد  الهيئة  اأن  بالذكر  واجلدير 
الإن�سان،  حقوق  عن  واملدافعني  املعتقد  حرية  يف  واحلق  ال�سلمي  والتجمع  والتعبري  حرية  انتهاكات 
ولكنها مل تتلق ردًا من كل من (وزارة الداخلية، وال�سرطة، والأمن الداخلي) يف قطاع غزة. ويالحظ 
الرغم من  ب�سكل ملحوظ على  تناق�ست  العامة قد  الهيئة على احلريات  تلقتها  التي  ال�سكاوى  اأن 

ا�ستمرار النتهاكات بحق املواطنني مبا يتعلق مبمار�سة حقهم يف احلريات العامة.



117

توصيات الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي

بع�س  اأن  العلم  مع  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  احلكومتني  اإىل  التو�سيات  بع�س  الهيئة  تورد 
اأن  اإل  بتنفيذها،  العالقة  ذات  اجلهات  وطالبت  �سابقًا،  تقاريرها  يف  الهيئة  اأوردتها  التو�سيات 

بع�سها بقي دون تنفيذ.

المحور األول: الحريات اإلعالمية

التو�شيات اإىل احلكومتني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

قيام الأجهزة الأمنية )املخابرات، والأمن الوقائي( يف ال�سفة الغربية بالتوقف عن اعتقال ال�سحافيني . 1
وا�ستدعائهم.

قيام الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية للحكومة يف قطاع غزة بالتوقف عن اعتقال ال�سحافيني . 2
وا�ستدعائهم.

اإزالة كافة القيود املفرو�سة من قبل الأجهزة الأمنية يف ال�سفة الغربية )املخابرات، والأمن الوقائي، . 3
وال�سرطة( على ممار�سة ال�سحافيني لعملهم بكل حرية، �سواء تغطية الأحداث اأو بثها اأو ت�سويرها.

الع�سكرية( . 4 وال�ستخبارات  الوقائي،  والأمن  )املخابرات،  الغربية  ال�سفة  يف  الأمنية  الأجهزة  �سماح 
لل�سحف املمنوعة من الن�سر والتوزيع )الر�سالة، وفل�سطني( مبمار�سة عملها بكل حرية كما كان احلال 

قبل حدوث النق�سام يف عام 2007.

عمل جلان حتقيق م�ستقلة من موؤ�س�سات حقوق الإن�سان ونقابة ال�سحافيني يف كافة احلالت التي وقعت . 5
فيها انتهاكات �سد ال�سحافيني، وحما�سبة املتورطني بارتكابها، �سواء يف ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة.

اإزالة كافة القيود املفرو�سة من قبل الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة )الأمن الداخلي، وال�سرطة( على . 6
ممار�سة ال�سحافيني لعملهم بكل حرية، �سواء بالتغطية اأو البث والت�سوير.

الن�سر . 7 من  املمنوعة  لل�سحف  وال�سرطة(  الداخلي،  )الأمن  غزة  قطاع  يف  الأمنية  الأجهزة  �سماح 
والتوزيع، وخا�سة جريدتي )الأيام واحلياة اجلديدة( مبمار�سة عملها بكل حرية كما كان احلال قبل 

حدوث النق�سام يف عام 2007.

�سماح الأجهزة الأمنية )الأمن الداخلي، وال�سرطة( لل�سحافيني بدخول ومغادرة قطاع غزة بكل حرية . 8
ودون م�سايقة.
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المحور الثاني: حرية الرأي والتعبير

التو�شيات اإىل احلكومتني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة:

توقف الأجهزة الأمنية يف ال�سفة الغربية )املخابرات، والأمن الوقائي( عن ا�ستجواب واعتقال . 1
املواطنني على خلفية الراأي والتعبري. 

توقف الأجهزة الأمنية الفوري يف قطاع غزة )الأمن الداخلي، وال�سرطة( عن كافة عمليات . 2
ال�ستدعاء والعتقال التي تتم على خلفية الراأي والتعبري.

التي تقف . 3 التدابري  لكافة  وال�سرطة(  الداخلي،  الأمنية يف قطاع غزة )الأمن  الأجهزة  اإزالة 
عائقًا اأمام ممار�سة املواطنني للحق يف حرية الراأي والتعبري.

المحور الرابع: الحق في التجمع السلمي

توقف الأجهزة الأمنية الفوري يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة )املخابرات، والأمن الوقائي، والأمن . 1
الداخلي، وال�سرطة( عن اإيقاف اأو ا�ستدعاء املواطنني على خلفية م�ساركتهم يف جتمعات �سلمية.

وال�سرطة . 2 الداخلي،  والأمن  وال�سرطة،  الوقائي،  والأمن  )املخابرات،  الأمنية  الأجهزة  توقف 
التابعة لوزارة الداخلية يف غزة( عن عدم ال�سماح بعقد جتمعات �سلمية اأو ف�سها بالقوة.

فتح حتقيق م�ستقل من قبل وزارة الداخلية يف احلالت التي مت فيها العتداء على امل�ساركني يف . 3
جتمعات �سلمية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ون�سر جميع نتائج التحقيق على املالأ، وكذلك 

تنفيذ التو�سيات ال�سادرة عنها والإعالن عنها.

المحور الخامس: المدافعون عن حقوق اإلنسان

فتح النيابة العامة حتقيقًا يف احلالت التي تعر�س فيها املدافعون عن حقوق الإن�سان لالعتداء . 1
من قبل الأجهزة الأمنية اأو جمهولني، ومالحقة مرتكبيها.

قيام وزارة الداخلية يف ال�سفة الغربية ووزارة الداخلية يف قطاع غزة باإعادة فتح املوؤ�س�سات . 2
واجلمعيات احلقوقية التي مت اإغالقها. 

الأمنية . 3 الأجهزة  لدى  املوقوفني  املحتجزين  بزيارة  الإن�سان  حقوق  عن  للمدافعني  ال�سماح 
)الأمن الداخلي، وال�سرطة( التابعة لوزارة الداخلية يف قطاع غزة.
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الفصل السادس
الحق في التنقل والسفر 

�سهد عام 2013، ات�ساعًا لفجوة النتهاكات املتعلقة باحلقوق واحلريات العامة يف الأرا�سي الفل�سطينية، 
وذلك على اإثر حالة النق�سام امل�ستمرة منذ ال�سنوات ال�سبع املا�سية بني الفرقاء الفل�سطينيني التي يدفع 
لها املواطن الفل�سطيني ثمنها غاليًا، واأحد هذه احلقوق امل�سادرة نتيجة لهذا الواقع ال�سيا�سي هو احلق 
ولي�س  اأ�سا�سي  اأنه حق  الرغم من  الفل�سطيني على  املواطن  امل�سلوب من  وال�سفر، ذلك احلق  التنقل  يف 
منحة اأو امتيازا من اأحد، الأمر الذي يتطلب ال�سرعة يف اإنهاء حالة ال�سراع ال�سيا�سي الداخلي بني طريف 
النق�سام الفل�سطيني واإن مل يكن هناك بدٌّ من اإنهاء هذا الواقع ال�سيا�سي يف اأقرب وقت، فلي�س اأمامنا 

على الأقل اإل حتييد املواطن الفل�سطيني عن دائرة التجاذبات ال�سيا�سية.

ويف هذا الإطار تلقت الهيئة خالل عام 2013، )34( �سكوى تت�سمن انتهاكات تتعلق بحق املواطنني يف 
التنقل وال�سفر، توزعت كالتايل: )3( �سكاوى تتعلق باملنع من ال�سفر من قبل وزارة الداخلية يف رام اهلل، 
)23( �سكوى تتعلق باملنع من ال�سفر من قبل جهاز الأمن الداخلي ووزارة الداخلية يف غزة، )8( �سكاوى 

تتعلق باملنع من ال�سفر من قبل الأجهزة الأمنية يف ال�سفة الغربية.

جدير بالذكر اأن الهيئة كانت قد تلقت خالل عام 2012 )36( �سكوى ت�سمنت انتهاكات متعلقة باحلق 
الداخلية يف  وزارة  قبل  ال�سفر من  باملنع من  تتعلق  �سكوى  كالتايل: )18(  وتوزعت  وال�سفر،  التنقل  يف 
رام اهلل، )11( �سكوى تتعلق باملنع من ال�سفر من قبل جهاز الأمن الداخلي ووزارة الداخلية يف غزة، 
)3( �سكاوى تتعلق باملنع من ال�سفر من قبل النيابة العامة، )4( �سكاوى تتعلق باملنع من ال�سفر من قبل 

الأجهزة الأمنية والنيابة العامة يف ال�سفة الغربية136.

ا�ستمراًرا  بع�سها  �سّكل  خمتلفة،  اأمناطًا   2013 لعام  وال�سفر  التنقل  يف  احلق  انتهاكات  اتخذت  وقد 
لأمناط انتهاكات متكررة يف الأعوام ال�سابقة، والأخرى اأمناط جديدة م�ستحدثة، متثلت بالتايل:

الإن�سان. حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة  عن  ال�سادر  ع�سر  الثامن  ال�سنوي  التقرير  راجع    136
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اأول - يف ال�شفة الغربية:

الأجهزة  تفر�شه  الذي  الأمنية”  “ال�شالمة  �شرط  ب�شبب  ال�شفر  من  املواطنني  منع   .1
الأمنية:

ا�ستمرت وزارة الداخلية يف رام اهلل مبنع املواطنني من احل�سول على جوازات ال�سفر وجتديدها، 
وال�سبب عدم ح�سول املواطن على املوافقة الأمنية من جهاز املخابرات العامة137، فقد تلقت الهيئة 
عدة �سكاوى يف هذا ال�سدد خالل عام 2013، ومن الأمثلة على ذلك، ال�سكوى التي تلقتها الهيئة 
يف �سهر �سباط 2013 من املواطن حممد مازن عياد )24 عامًا(، من مدينة غزة، اأفاد فيها باأنه 
اأحد مكاتب  رام اهلل عرب  الداخلية يف  وزارة  �سفر بدل فاقد من  للح�سول على جواز  تقدم بطلب 
ا، ويف 2012/6/28  ال�سفر يف مدينة غزة، وذلك يف ت�سرين الأول من عام 2011 ومل يتلقَّ ردًّ

تقدم بطلب جديد ومل تتم ال�ستجابة لطلبه من قبل وزارة الداخلية يف رام اهلل.

كما تلقت الهيئة يف اآذار/ مار�س 2013 �سكوى من املواطن رامي توفيق اأبو زريق )35 عامًا(، من 
خميم الن�سريات و�سط قطاع غزة، اأفاد فيها باأنه تقدم بطلب للح�سول على جواز �سفر من وزارة 
الداخلية يف رام اهلل للمرة الثانية عرب اأحد مكاتب ال�سفر يف غزة، حيث مت اإبالغه برف�س طلبه من 

قبل جهاز املخابرات العامة يف رام اهلل.

جدير بالذكر اأن عدد ال�سكاوى املتعلقة باملنع من ال�سفر من قبل وزارة الداخلية يف رام اهلل خالل عام 
2013، �سكلت انخفا�سًا ملحوظًا حيث بلغ عدد ال�سكاوى يف عام 2012 )18( �سكوى بينما انخف�س 
عددها يف عام 2013 لي�سبح )3( �سكاوى، ما يعد موؤ�سرًا اإيجابيًا نحو حل تلك امل�سكلة ب�سكل جذري.

بطاقات  باحتجاز  وذلك  وال�شفر  التنقل  من  املواطنني  بع�س  الأمنية  الأجهزة  حرمان   -2
الهوية ال�شخ�شية اخلا�شة بهم:

تلقت الهيئة يف �سهر اآذار/ مار�س 2013 �سكوى من املواطن رائد حميدان ال�سرباتي )41 عامًا(، 
من اخلليل، اأفاد فيها باأن جهاز الأمن الوقائي يف اخلليل يحتجز بطاقة هويته ال�سخ�سية، وذلك بعد 
 2012/12/18 بتاريخ  الإفراج عنه  فاإنه مت  لإفادته  ووفقًا  �سيا�سية،  لأ�سباب  لديهم  ا�ستدعائه 
بتاريخ  لهم  الهيئة  مرا�سلة  رغم  الوقائي  الأمن  جهاز  لدى  حمتجزة  هويته  بطاقة  تزال  ول 

.2013/2/13

اأفاد  2013/10/7 �سكوى املواطن نعمان يعقوب ا�سكايف، من اخلليل،  بتاريخ  الهيئة  كما تلقت 

يف القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل، راجع ن�سو�س املواد التالية: )9(، )11(، )20(. ورد  ملا  خمالفة  النتهاك  هذا  ي�سكل    137
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فيها باأن جهاز الأمن الوقائي قام باحتجازه ملدة خم�سة اأيام متتالية على خلفية النتماء ال�سيا�سي، 
ووفقًا لإفادته فاإنه عند الإفراج عنه مت اإخباره مبقابلتهم دون اإعادة بطاقة هويته ال�سخ�سية، على 

الرغم من خماطبة الهيئة جلهاز الأمن الوقائي بذلك.

يت�سح من خالل ما مت ا�ستعرا�سه اأن الأمناط ال�سابقة ت�سكل انتهاكًا �سريحا للمواثيق الدولية املتعلقة 
بحقوق الإن�سان138، والقوانني املحلية التي كفلت حق املواطنني يف التنقل وال�سفر139. 

يجدر التنويه يف هذا ال�سياق اإىل اأن اأزمة عدم تزويد حمافظات قطاع غزة بدفاتر جوازات ال�سفر 
2010 ب�سرورة  لعام  ال�سنوي  الهيئة يف تقريرها  تو�سية  الرغم من  ما زالت تراوح مكانها، على 
تزويد وزارة الداخلية يف رام اهلل بدفاتر جوازات ال�سفر لوزارة الداخلية يف غزة وفقًا لقرار الرئي�س 
ال�سادر بتاريخ 2008/8/25، اإل اأنه وخالل الأعوام التالية )2011، 2012، 2013( مل 
يتم العمل بذلك القرار ول بالتو�سية ال�سادرة عن الهيئة، على الرغم من حل امل�سكلة من الناحية 

الإجرائية من خالل طباعة اجلوازات يف ال�سفة الغربية وتزويد اأ�سحابها بها يف قطاع غزة140.

ثانيا - يف قطاع غزة:

ا�شتمرار منع جهاز الأمن الداخلي وجهاز ال�شرطة بع�س املواطنني من ال�شفر:  -1

بع�س  مبنع   2013 عام  خالل  غزة،  قطاع  يف  الداخلية  لوزارة  التابع  الداخلي  الأمن  جهاز  قام 
املواطنني من ال�سفر خارج قطاع غزة عرب املعابر احلدودية كاأحد جتليات حالة النق�سام ال�سيا�سي، 
حيث تلقت الهيئة العديد من ال�سكاوى حول هذا املو�سوع، وقد تركز معظمها حول املنع من ال�سفر 
على خلفية النتماء ال�سيا�سي، وهو ما ي�سكل خمالفة �سريحة للقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني وخا�سة 
ن�س املادة )9( التي توؤكد على امل�ساواة بني الفل�سطينيني اأمام القانون والق�ساء وعدم التمييز بينهم 

ب�سبب العرق اأو اجلن�س اأو الراأي ال�سيا�سي.

ومن الأمثلة على ذلك، ال�سكوى التي تلقتها الهيئة بتاريخ 2013/2/24 من املواطنة اآمال توفيق 
حمد، من مدينة بيت حانون، ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح، التي اأفادت فيها باأن اأفراد �سرطة 
حاجز اجلمارك الواقع بالقرب من حاجز بيت حانون قاموا بفح�س هويتها ال�سخ�سية، واإبالغها 

باأنها ممنوعة من ال�سفر بقرار �سيا�سي.

بتاريخ  حانون  بيت  معرب  من  بالقرب  املتواجدين  ال�سرطة  جهاز  من  اأفراد  قيام  اإىل  بالإ�سافة 

حلقوق الإن�سان، ون�س املادة )21( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. العاملي  الإعالن  من   )13( املادة  ن�س  راجع    138
القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل، ون�س املادة )111( من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية رقم )2( ل�سنة 2001. 139  راجع ن�س املادتني )11(، و)20( من 

ال�سنوية )ال�ساد�س ع�سر، وال�سابع ع�سر، والثامن ع�سر( ال�سادرة عن الهيئة. التقارير  راجع    140
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2013/8/19 بتوقيف املواطن زكريا اإبراهيم الأغا )73 عامًا(، من مدينة غزة، ع�سو اللجنة 
املركزية حلركة فتح، وذلك خالل توجهه لل�سفر اإىل رام اهلل واإبالغه بقرار منعه من ال�سفر لأ�سباب 

�سيا�سية )وفقًا ملتابعة الهيئة مت ال�سماح له بال�سفر بتاريخ 2013/8/21(.

كما تلقت الهيئة بتاريخ 2013/3/4 �سكوى املواطن و�سام حامت الع�سي )33 عامًا(، من مدينة 
غزة، م�سور �سحايف يف �سركة �سكرين لالإنتاج الإعالمي، اأفاد فيها باأنه عند توجهه ملكتب الت�سجيل 
الحتاد  نظمها  تدريبية  دورة  للم�ساركة يف  وذلك  القاهرة  اإىل  لل�سفر  بغزة  الداخلية  لوزارة  التابع 
الدويل لل�سحافيني، اإل اأن املكتب مل ميّكنه من الت�سجيل يف ك�سوفات امل�سافرين، وتربير ذلك باأن 
ملتابعة  )وفقًا  لل�سحافيني.  الدويل  الحتاد  مع  املنظمة  اجلهة  هي  اهلل  رام  يف  ال�سحافيني  نقابة 

الهيئة فقد طالب امل�ستكي باإغالق ال�سكوى بتاريخ 2013/4/22(.

الأ�سقر  حممود  حامت  املواطن  �سكوى   2013 الأول  ت�سرين  �سهر  يف  الهيئة  تلقي  اإىل  بالإ�سافة 
باأنه منع من  اأفاد فيها  الوقائي �سابقًا،  الأمن  )47 عامًا(، من خميم بيت لهيا، وهو �سابط يف 
ال�سفر اإىل جمهورية م�سر العربية عرب معرب رفح الربي منذ تاريخ 2013/6/7، وبعد مراجعته 
باأنه ممنوع من ال�سفر لأ�سباب �سيا�سية. )وفقًا ملتابعة الهيئة بتاريخ  اأفادوه  جلهاز الأمن الداخلي 

2013/12/10 مت انتهاء امل�سكلة باإمكانية الت�سجيل لل�سفر(.

جدير بالذكر اأن ال�سكاوى املتعلقة مبنع جهاز الأمن الداخلي املواطنني من ال�سفر خالل عام 2013 
يف حالة ازدياد ملحوظ عنها يف العام ال�سابق حيث بلغ عددها يف عام 2012 )11( �سكوى، بينما 
زادت خالل عام 2013 لت�سبح )23( �سكوى، وهو ما يدلل على عدم الأخذ مبا ي�سدر عن الهيئة 
من تو�سيات يف تقاريرها ال�سنوية على مدار الأعوام ال�سابقة والتي تدعو اإىل �سرورة التوقف عن منع 

املواطنني من ال�سفر ومتكينهم من التمتع بحقوقهم القانونية يف التنقل وال�سفر.

قرار وزارة الداخلية يف غزة ا�شرتاط موافقتها امل�شبقة قبل ال�شفر عرب معرب بيت حانون   -2
“اإيرز”:

باإلزام  يق�سي  قرارًا   ،2013/2/27 بتاريخ  غزة  يف  الوطني  والأمن  الداخلية  وزارة  اأ�سدرت 
املواطنني الراغبني بال�سفر عرب معرب بيت حانون مبراجعة وزارة الداخلية للح�سول على املوافقات 
الالزمة، وذلك عن طريق التوجه ملقر الإدارة العامة لالإقامات و�سوؤون الأجانب يف الوزارة، وي�سمل 
القرار امل�سافرين لغر�س زيارة الأقارب يف ال�سفة الغربية وفل�سطني املحتلة عام 1948، والطالب 
احلا�سلني على مقاعد درا�سية باخلارج، وملقابلة القن�سليات، واملواطنني الذي ي�سافرون اإىل الأردن 

اأو عرب مطارات الأر�س املحتلة عام 1948.

ومن هنا يت�سح اأن القرار ال�سابق ي�سكل انتهاكًا وا�سحًا للقوانني والت�سريعات املحلية التي اأكدت على 
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حرية التنقل وال�سفر141. كما ي�سكل هذا القرار خمالفة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان، خا�سة الإعالن 
القرار  هذا  مي�س  كما  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  الإن�سان  حلقوق  العاملي 
باحلقوق الل�سيقة باحلق يف التنقل وال�سفر كاحلق يف ال�سحة والتعليم، الأمر الذي يدعو اإىل �سرورة 

اتفاق القرارات الإدارية والتنظيمية مع القواعد واملعايري القانونية املنظمة للحق يف التنقل وال�سفر.

جدير بالذكر اأن الهيئة قامت مبخاطبة رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية بغزة عرب مرا�سالت و�سحت 
من خاللها اأبرز النتهاكات التي طالت هذا القرار ودعت فيها احلكومة يف غزة اإىل �سرورة اإلغاء القرار(.

توصيات الحق في التنقل والسفر

الحكومة الفلسطينية/ الضفة الغربية:

ال�سادر . 1 الرئي�س  قرار  الغربية،  ال�سفة  الفل�سطينية/  احلكومة  يف  الداخلية  وزارة  تنفيذ 
2008/8/25، وما تبعه من تعليمات رئا�سية تق�سي ب�سرورة تزويد قطاع غزة  بتاريخ 

بدفاتر جوازات ال�سفر، مبا ي�سمن تلبية احتياجات املواطنني يف القطاع.

وقف تدخل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية، خا�سة جهاز . 2
املخابرات العامة، يف منع املواطنني من احل�سول على جوازات �سفر، بذرائع اأمنية.

الحكومة الفلسطينية/ قطاع غزة:

التوقف عن ا�ستحداث اإجراءات اإدارية غري منظمة بالقانون )قرار ا�سرتاط موافقة وزارة . 1
الداخلية امل�سبقة قبل ال�سفر عرب معرب بيت حانون(، ملا ت�سكله من انتهاك �سارخ حلقوق 

املواطنني يف التنقل وال�سفر.

التنقل . 2 القانونية يف  بحقوقهم  التمتع  ال�سفر، ومتكينهم من  مواطنني من  منع  التوقف عن 
اأي  ملنع  القانونية  والخت�سا�سات  وال�سوابط  بالإجراءات  التقيد  اإىل  بالإ�سافة  وال�سفر، 

مواطن من ممار�سة حقه يف التنقل وال�سفر.

 جتنيب املواطنني اخلالفات ال�سيا�سية، ومتكينهم من ممار�سة حقوقهم القانونية وخا�سة . 3
يف  حقهم  و�سمان  الفل�سطيني،  الأ�سا�سي  القانون  كفلها  التي  وال�سيا�سية  املدنية  حقوقهم 

امل�ساركة يف احلياة الثقافية وال�سيا�سية.

ذاته. القانون  من   )20( املادة  ون�س  املعدل،  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  من   )11( املادة  ن�س  راجع    141
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الفصل السابع
الحق في أعلى مستوى من الصحة 

يمكن بلوغه

تعد درجة متتع املواطن باحلقوق ال�سحية موؤ�سرًا اأ�سا�سيًّا لتقدم الدول، وقيا�ًسا لقدرة الدولة على الرفع 
من �ساأن مواطنيها، ومدى قدرتها على توفري احلياة الكرمية والرعاية ال�سحية ال�سليمة لهم. فقد عملت 
الدول املختلفة، منفردة وجمتمعة، على و�سع الأطر القانونية التي توؤ�س�س حلق املواطن يف اأعلى م�ستوى 

من ال�سحة ميكنه بلوغه �سواء يف ت�سريعاتها الوطنية اأو التفاقيات واملعايري الدولية العامة.142

ن  اأَ ا ملا ميثله من اأهميه حلياة الإن�سان، حيث جاء يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان،  اأولت املواثيق الدولية احلق يف ال�سحة اهتماًما خا�سً الدويل،  امل�ستوى  على    142
»لكل �سخ�س احلق يف م�ستوى معي�سة يكفي ل�سمان ال�سحة له ولأ�سرته، وي�سمل املاأكل، وامللب�س، وامل�سكن، والرعاية الطبية، واخلدمات الجتماعية ال�سرورية«. وجاءت 
مواد العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، اأكرث �سموًل وتف�سياًل وتاأكيًدا حلق الإن�سان يف التمتع باحلق يف ال�سحة، وطالب العهُد الدوَل 
الأطراف بـ«اأن تقر بحق كل اإن�سان يف التمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه«. وحدد العهد بع�س اخلطوات ال�سرورية للو�سول اإىل اإعمال 
احلق يف ال�سحة، ومنها: 1. العمل على خف�س ن�سبة الوفيات يف املواليد ووفيات الأطفال. 2. حت�سني �ستى اجلوانب البيئية وال�سناعية، والوقاية من الأمرا�س املعدية 

واملتف�سية واملهنية، وح�سرها وعالجها، وخلق ظروف من �ساأنها تاأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية يف حالة املر�س.
اأو الأهلية،  كما بينت املواثيق الدولية كافة اجلوانب املتعلقة باخلدمات ال�سحية وم�سوؤولية الدولة جتاهها، و�سرورة التعاون مع كافة املوؤ�س�سات املحلية �سواء احلكومية   
وكذلك املوؤ�س�سات الدولية ل�سمان م�ستوى جيد من اخلدمات ال�سحية ي�سمن تقدمي العالج والوقاية املنا�سبة للمر�سى من خالل البعد الإن�ساين التكاملي. وقد مت ذلك 
خالل كافة مواد احلق يف التمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة ميكن بلوغه ومنها: 1( احلق يف ال�سحة فيما يتعلق بالأم والطفل وال�سحة الإجنابية. 2( احلق يف التمتع ببيئة 
�سحية يف الطبيعة ومكان العمل. 3( احلق يف الوقاية من الأمرا�س وعالجها ومكافحتها. 4( احلق يف ال�ستفادة من املرافق ال�سحية وال�سلع واخلدمات املرتبطة بال�سحة.
وعرفت اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية والجتماعية يف دورتها الثانية والع�سرين لعام 2000 مفهوم احلق يف ال�سحة، بحيث ي�سمل حق الإن�سان يف التحكم يف   
�سحته وج�سده وحقه يف اأن يكون يف ماأمن من التدخل كاأن يكون يف ماأمن من التعذيب ومن معاجلته طبيًا اأو اإجراء جتارب طبية عليه دون ر�ساه، واحلق يف ال�ستفادة 
من نظام احلماية ال�سحي الذي يتيح تكافوؤ الفر�س اأمام النا�س للتمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة، مبجموعة متنوعة من املرافق وال�سلع واخلدمات والظروف لبلوغ اأعلى 

م�ستوى ممكن من ال�سحة.
وحددت منظمة ال�سحة العاملية عنا�سر احلق يف ال�سحة باأربعة عنا�سر:  

1.التوافر: توافر اخلدمات ال�سحية بقدر كاٍف من مرافق الرعاية ال�سحية وال�سلع واخلدمات والربامج.  
2.اإمكانية الو�سول: ا�ستفادة جميع املواطنني واملواطنات من فر�س الو�سول اإىل املرافق وال�سلع واخلدمات ال�سحية. وتت�سم اإمكانية الو�سول باأربعة اأبعاد هي:  

اأ.   عدم التمييز بني املواطنني واملواطنات تبعًا للجن�س واللون والنتماء والعرق والدين.   
ب.  الإمكانية القت�سادية للو�سول: مبعنى قدرة املواطنني واملواطنات على حتمل تكاليف ونفقات خدمة الرعاية ال�سحية.   

ت.  اإمكانية الو�سول املادي: اأي اأن يتمكن املواطنون واملواطنات بالفعل من القدرة على احل�سول على اخلدمة ال�سحية يف الوقت املنا�سب و�سمن اأي�سر الطرق.    
ث.  اإمكانية احل�سول على املعلومات حول طبيعة اخلدمات وال�سلع ال�سحية املقدمة من قبل الدولة.   

3.اجلودة: يجب اأن تكون املرافق وال�سلع واخلدمات ال�سحية منا�سبة علميًا وطبيًا وذات نوعية جيدة، ت�سهم يف حت�سني الو�سع ال�سحي للمواطنني واملواطنات.  
4.املقبولية: يجب اأن حترتم جميع املرافق وال�سلع واخلدمات ال�سحية الأخالق الطبية واأن تكون منا�سبة لثقافة املجتمع، واأن تراعي متطلبات اجلن�سني ودورة احلياة.  
اأما على امل�ستوى الوطني، فلم يتناول القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني لعام 2002 وتعديالته احلق يف ال�سحة ب�سكل مبا�سر، اأو �سمن مادة م�ستقلة، واإمنا من خالل   
احلقوق الأخرى، مثل احلق يف العمل، وق�سايا رعاية الأمومة والطفولة، والتجارب العلمية، حيث ن�س على خدمات التاأمني الجتماعي وال�سحي، التي تكفلها ال�سلطة 
الوطنية لأ�سر ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى واملت�سررين واملعاقني. كما اأكد على عدم جواز اإجراء اأي جتربة طبية اأو علمية على اأحد دون ر�سا قانوين م�سبق، وعدم 
جواز اإخ�ساع اأحد للفح�س الطبي اأو للعالج اأو لعملية جراحية، اإل مبوجب القانون الذي ينظم ذلك، وتناول كذلك تنظيم عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع، 
ويوفر للعمال الأمن والرعاية ال�سحية والجتماعية. واأكد اأي�سا على عدم ا�ستغالل الأطفال لأي غر�س كان، وعدم ال�سماح لهم بالقيام بعمل يلحق �سرًرا ب�سالمتهم اأو 

ب�سحتهم اأو بتعليمهم.
اأما قانون ال�سحة العامة الفل�سطيني رقم 20 ل�سنة 2004 فقد وحد الإطار القانوين للت�سريعات ال�سحية املتعلقة باحلق يف ال�سحة بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة. وتناول   
العديد من امل�سائل ال�سحية، مثل رعاية الأمومة والطفولة، ومكافحة الأمرا�س املعدية والأوبئة، واحلجر ال�سحي، واملكاره ال�سحية، و�سحة البيئة، وال�سحة املهنية، والثقافة 

ال�سحية، والعقاقري الطبية، واملهن الطبية امل�ساعدة، و�سالمة الأغذية وامل�ست�سفيات والعيادات، واملراكز ال�سحية، والعقوبات املقررة على من يخالف اأحكام القانون.
وعالوة على قانون ال�سحة العامة املذكور، فقد تناولت عدد من الت�سريعات الفل�سطينية التي و�سعتها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ق�سايا �سحية خمتلفة، ت�سب يف اإطار   
اجلهد الت�سريعي الر�سمي للحق يف توفري م�ستوى �سحي لئق للمواطن، كقانون املجل�س الطبي الفل�سطيني لعام 2006، وقانون التاأمني لعام 2005، وقانون مكافحة 

التدخني لعام 2005، وقانون املياه لعام 2002، وقانون العمل لعام 2000، وقانون حقوق املعوقني لعام 1999، وقانون البيئة لعام 1999.
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اأول- واقع احلق يف ال�شحة يف عام 2013

اأعلى  الإن�سان يف  بانتهاكات حلق  ادعاءات  2013 )126( �سكوى ت�سمنت  الهيئة يف عام  تلقت 
م�ستوى من ال�سحة ميكن بلوغه يف الأرا�سي الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. وقد توزعت 
هذه ال�سكاوى على اأربعة ت�سنيفات: )9( �سكاوى حول مدى توفر التطعيمات، و)80( �سكوى عن 
النائية،  الأماكن  يف  العالجية  املراكز  توفر  عن  �سكاوى  و)7(  املنا�سبة،  ال�سحية  اخلدمات  توفر 

و)26( حول امل�سوؤولية عن الإهمال الطبي. 

يف  باحلق  يتعلق  فيما  الهيئة  وردت  التي  ال�سكاوى  فئات  من  فئتني  على  ال�سوء  ت�سليط  يلي  وفيما 
ال�سحة:

الطبي. الإهمال   .1

بحق  اأخطاء  وقوع  ادعاءات  حول   2013 عام  يف  الهيئة  ا�ستقبلتها  التي  ال�سكاوى  عدد  انخف�س 
مقدميها اأو ذويهم يف اأعقاب معاجلة طبية اإىل 26 �سكوى باملقارنة مع 30 �سكوى يف عام 2012 
ب�سيطا  كان  النخفا�س  اأن هذا  2010. غري  �سكوى يف عام  و25   ،2011 �سكوى يف عام  و25 
باملقارنة مع الأعوام الفائتة، اإ�سافة اإىل اأن ردود143 وزارة ال�سحة على هذه الدعاءات ل تزال دون 
امل�ستوى املطلوب، ولي�س فيها ما ي�سري اإىل حت�سن يف اآلية تعاطي الوزارة مع هذا النوع من ال�سكاوى، 
اأو  لهم  نتائج  ي�سعرون بحدوث  املواطنون  يزال  بها غري مقنعة، ول  تقوم  التي  التحقيقات  تزال  ول 

لذويهم غري طبيعية يف اأعقاب املعاجلات الطبية التي يجرونها. 

ورغم اأن تقرير الهيئة ال�سنوي لعام 2012 اأ�سار اإىل اأن ظاهرة الأخطاء الطبية موجودة يف كافة 
دول العامل مبا فيها الدول املتقدمة يف املجال الطبي، اإل اأن هذه الدول تعرتف بهذه الأخطاء، 
وت�سع الإجراءات الكفيلة باحلد منها ومعاجلة اآثارها، يف حني اأن اإجراءاتنا الر�سمية يف معاجلة 
اأو  باأن )ما حدث هو نتيجة طبيعية  اأغلبها على القول  هذه الق�سايا غري مر�سية وتقت�سر يف 
م�ساعفة طبية طبيعية واأنه ل اإهمال ول تق�سري، واأن الأطقم الطبية قامت بواجبها على اأكمل 

وجه(. 

من ناحية اأخرى، ا�ستمرت ردود الوزارة لهذا العام على ال�سكاوى املتعلقة بامل�سوؤولية الطبية يف 
التي و�سلت  املحدودة  والردود  رد،  ب�ساأنها  ال�سكاوى مل ي�سل  الأكرب من هذه  فالعدد  الرتاجع، 
الهيئة يف هذا ال�سدد، كانت �سطحية ومل تقر بوقوع اأي خلل من الأطقم الطبية وال�سحية، ويف 
رد وحيد حول �سكوى بوقوع ك�سور يف اجلمجمة ملولود جديد نتيجة �سفطه اأثناء الولدة من اأحد 

للمزيد راجع ردود وزارة ال�سحة على ال�سكاوى املقدمة من الهيئة حول احلق يف ال�سحة خالل عام 2013.   143
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الأطباء يف اأحد امل�ست�سفيات، اأفادت وزارة ال�سحة اأن )اأطباء الأطفال قاموا باإجراء الفحو�سات 
الالزمة وتبني وجود ورم دموي حتت اخلوذة وك�سر يف عظمه ال�سدغي والقفوي والغزايل... واأن 
ما قامت به طواقم امل�ست�سفى هو من �سمن الإجراءات الطبية الالزمة يف مثل هذه احلالة(144.

وبالإ�سافة اإىل متابعاتها لل�سكاوى املتعلقة باحلق يف ال�سحة مع وزارة ال�سحة ال�سالفة الذكر، 
عملت الهيئة خالل عام 2013 مع بع�ض موؤ�س�سات املجتمع املدين145 على الجتماع مع جلنة 
الق�سايا الجتماعية يف املجل�ض الت�سريعي يف ال�سفة الغربية وت�سليمها ن�سخة عن تقريرها146 
القطاع  يف  الطبية  الأخطاء  مو�سوع  يف  والبحث   ،2012 عام  يف  ال�سادر  الطبية  الأخطاء  عن 
ال�سحي الفل�سطيني والإجراءات التي يتوجب اتخاذها من اجلهات الر�سمية يف �سبيل احلد منها 
يف القطاعني العام واخلا�ض على ال�سواء، ول �سيما البحث يف اإمكانية و�سع ت�سريع ثانوي �سادر 

عن جمل�ض الوزراء خا�ض بت�سكيل جلان التحقيق يف ق�سايا الأخطاء الطبية واآلية عملها.

الطبية. وامل�شتلزمات  الأدوية  توفر  عدم    .2

الذكر  ال�سالفة  ال�سحة  يف  احلق  حول  للهيئة  املقدمة  ال�سكاوى  اإجمايل  من  �سكوى   60 من  اأكرث 
اأدوية وعالجات لأمرا�س متعددة، كمر�س الت�سلب اللويحي املتعدد والهيموفيليا  تتعلق بعدم توفر 
وال�سلل الدماغي واخللل الوراثي يف ال�سفيحات واأمرا�س ال�سرع والبنكريا�س وبع�س الإعاقات. اإذ 
يتوقف موردو الأدوية عن تزويد وزارة ال�سحة بني الفينة والأخرى بالأدوية، ول �سيما تلك املتعلقة 
بالأمرا�س املزمنة اأو املرتفعة الثمن اأو يوردون كميات حمدودة منها ل تكفي لتغطية حاجة املر�سى، 
وذلك ب�سبب تراكم اأثمان هذه الأدوية على الوزارة وتاأخرها يف دفعها، ما يجعل الوزارة تعجز عن 

الوفاء بالتزاماتها يف توفري الدواء الالزم للمر�سى يف الكثري من الأحيان.

الأمرا�س  لكثري من  الالزم  الدواء  توفري  ال�سحة عن  وزارة  اأ�سباب عجز  اأهم  اأن من  الهيئة  ترى 
وزارة  ن�سيب  يتجاوز  ل  حيث  العامة،  املوازنة  يف  ال�سحة  لقطاع  املقررة  املخ�س�سات  حمدودية 
ثلثي  من  اأكرث  يذهب  عندما  وبالأخ�س   ،10.8% الـ  فل�سطني  لدولة  العامة  املوازنة  من  ال�سحة 

هذه املوازنة للرواتب واحلقوق املالية للموظفني.147

.2013/4/22 بتاريخ  �س.ع.2013/101  رقم  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سحة  وزارة  رد    144
145  عملت الهيئة من خالل اللجنة امل�سكلة من قبل مركز القد�س للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان/ رام اهلل والئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة- اأمان/ رام اهلل على 
اللتقاء مبجموعة العمل الربملانية املخت�سة بالق�سايا ال�سحية برئا�سة النائب مهيب عواد بتاريخ 6-11-2013، وناق�ست معها العديد من الق�سايا املتعلقة بالإهمال 
الطبي وجلان التحقيق يف ق�سايا الإهمال الطبي والنتائج غري املقبولة وغري املر�سية التي تخرج بها هذه اللجان، والتي مل ت�سهم يف معاجلة حالت الإهمال الطبي 

املختلفة يف القطاعني اخلا�س والعام على ال�سواء. 
ُينظر: معن �سحدة ادعي�س، الأخطاء الطبية- نحو حماية قانونية متوازنة لأطراف الأخطاء الطبية، )فل�سطني: الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان(، 2012. للمزيد    146

.2013-3-30 بتاريخ   2013 ل�سنة   )2( رقم  بقانون  القرار  مبوجب  املقرة   2013 لعام  العامة  املوازنة  راجع  للمزيد    147
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ثانيا- الإجراءات الر�شمية املتخذة ب�شاأن احلق يف ال�شحة

اأو�سح وزير ال�سحة يف احلكومة ال�سابقة148 بع�س الإجنازات وبع�س اأوجه الق�سور يف وزارة ال�سحة 
يف الفرتة ما بني منت�سف عام 2012 - منت�سف عام 2013، حيث اأ�سار اإىل تعيني الوزارة لعدد 
من اأطباء الخت�سا�س، ويف اإطار تركيزها على دعم وتطوير الرعاية ال�سحية الأولية، عملت الوزارة 
العيادات  من  العديد  وافتتحت  املحافظات،  يف  الطبية  واملديريات  العيادات  من  عدد  افتتاح  على 
الطواقم  تدريب  اأجل  من  والأوروبية  العربية  ال�سحة  وزارات  مع  اتفاقيات  على  ووقعت  املتنقلة، 
اخلا�سة  الطبية  والطواقم  والطوارئ  ال�سرة  وطب  العامة  كاجلراحة  تخ�س�سات  يف  ال�سحية 
بالتاأمني  خا�سة  اأنظمة  م�سودات  و�سع  على  الوزارة  عملت  كما  املخدرات،  على  الإدمان  مبكافحة 
ال�سحي، واحلوافز لالأطباء، واملخدرات، واإجازة وترخي�س املراكز ال�سحية املختلفة، واأدلة حول 

التحويالت اإىل خارج القطاع احلكومي، والأخطاء الطبية وقانون العقوبات.

القطاع  مل�سايف  ال�سحة  وزارة  على  املديونية  ارتفاع  اإىل  ال�سابقة  ت�سريحاته  يف  الوزير  اأ�سار  كما 
الأدوية وامل�ستلزمات  القطاع احلكومي وملوردي  اإىل خارج  الطبية  التحويالت  الناجمة عن  اخلا�س 
120 مليون دولر  650 مليون �سيقل، حيث كانت الوزارة تنفق ما مقداره  الطبية، والتي و�سلت 
املتوفرة  الأعداد  يف  الق�سور  وكذلك  احلكومي149،  القطاع  خارج  الطبية  التحويالت  على  �سنويا 
�سوء  على  ال�سحية  ال�سيا�سات  مراجعة  اإىل  واحلاجة  الطبية،  املعدات  ويف  ال�سحة150  كوادر  من 
والبلدات  واملدن  املحافظات  ال�سحية على  للخدمات  العادل  والتوزيع غري  املختلفة،  الق�سور  اأوجه 
الفل�سطينية، واحلاجة اإىل معايري و�سيا�سات حمددة ومعروفة للمواطنني ب�ساأن التحويالت الطبية. 

كما اتخذ وزير ال�سحة يف احلكومة احلالية منت�سف عام 2013 قرارا يق�سي بتفعيل قرار جمل�س 
الوزراء القا�سي مبنع الزدواجية بني العمل يف الوظيفة العامة وفتح عيادات خا�سة151 اإنفاذا لقانون 
اخلدمة املدنية الذي يحظر اجلمع بني وظيفتني،152 وذلك يف مقابل دفع حوافز اإ�سافية لالأطباء 

الذين يعملون يف احلكومة، ُتغنيهم عن العمل يف موؤ�س�سات القطاع اخلا�س. 

ما جاء يف �سحيفة القد�س ال�سادرة بتاريخ 2013/8/14 بقلم الدكتور هاين عابدين- وزير ال�سحة يف احلكومة امل�ستقيلة يف منت�سف عام 2013. علما  بح�سب    148
5-1-2014 تزويدها باإجنازات الوزارة خالل عام 2013، غري انه مل يردها اأي رد بهذا اخل�سو�س حتى كتابة هذه  باأن الهيئة طلبت من وزير ال�سحة بتاريخ 

ال�سطور.
التحويالت التي اأجرتها الوزارة يف الن�سف الأول من عام 2013 اإىل خارج القطاع ال�سحي احلكومي 29648 حتويلة طبية بقيمة اإجمالية بلغت 257  عدد  و�سل    149
مليون �سيقل، وكانت اأغلبها لداخل فل�سطني )24 األف حتويلة تقريبا(، والقليل منها خلارج فل�سطني )5 اآلف حتويلة(. للمزيد راجع: التقرير ال�سحي- فل�سطني/ 

منت�سف عام 2013، )فل�سطني: وزارة ال�سحة- مركز املعلومات ال�سحية، 2013(، �س 126 و133.
قد اأ�سارت يف تقرير �سابق لها اإىل وجود ما يقرب من %40 من الكوادر ال�سحية يف وزارة ال�سحة من الإداريني، يف حني اأن الن�سبة العاملية املقبولة لهذه  الهيئة  150  كانت 
الفئة من املوظفني يف القطاع ال�سحي ترتاوح بني 15-%20 فقط. للمزيد راجع: معن ادعي�س واأحمد الغول وعائ�سة اأحمد ووليد ال�سيخ، واقع احلق يف ال�سحة يف 

اأرا�سي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، )فل�سطني: الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان(، 2008.
.2013 لعام  ال�سحة  وزير  قرار    151

من قانون اخلدمة املدنية الفل�سطيني لعام 1998 على اأنه: »يحظر على املوظف ما يلي:... اجلمع بني وظيفته وبني اأي عمل اآخر يوؤديه بنف�سه اأو   67 املادة  تن�س    152
بالوا�سطة«.
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اخلدمات  م�ستوى  حت�سني  اإىل  وتوؤدي  منه  تعود  قد  التي  الظاهرة  والإيجابيات  القرار  هذا  وجاهة  ورغم 
ال�سحية املقدمة للمواطنني يف القطاع ال�سحي احلكومي، اإل اأن الهيئة مل تكّون بعد راأيا عن هذا القرار 
بلوغه،  ميكن  ال�سحة  من  م�ستوى  اأعلى  يف  الإن�سان  حق  على  منه  تعود  قد  التي  وال�سلبيات  والإيجابيات 

وخ�سو�سا مع ت�سارب وجهات نظر املخت�سني حول هذا القرار، وقدرته على حتقيق الهدف املرجو منه.

ويف الإطار ذاته، و�سعت اجلهات الر�سمية عددا من الت�سريعات التنظيمية املختلفة واملتعلقة بال�ساأن 
ال�سحي كتعليمات وزير ال�سحة املتعلقة مبزاولة مهنة معاجلة النطق، وتعليمات وزير ال�سحة رقم 2 
ل�سنة 2013 ب�ساأن مزاولة مهنة معاجلة النطق، وقرار جمل�س الوزراء ب�ساأن اإدارة النفايات الطبية 

وتداولها، وقرار جمل�س الوزراء بالالئحة التنفيذية لقانون املجل�س الطبي الفل�سطيني.153

ال�سحة رقم 1 ل�سنة 2013 ب�ساأن املكاره ال�سحية، وقرار جمل�س  وزير  وتعليمات  النطق،  معاجلة  مهنة  مزاولة  ب�ساأن   2013 ل�سنة   2 رقم  ال�سحة  وزير  تعليمات    153
الوزراء رقم 10 ل�سنة 2012 ب�ساأن ادارة النفايات الطبية وتداولها وقرار جمل�س الوزراء بالالئحة التنفيذية رقم 14 ل�سنة 2012 لقانون املجل�س الطبي الفل�سطيني 

رقم 1 ل�سنة 2006 املن�سورة يف الأعداد 99-101 من الوقائع الفل�سطينية ال�سادرة يف عام 2013.
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توصيات الحق في الصحة

يف اإطار اجلهود الر�سمية الواجب القيام بها من اأجل اإعمال احلق يف اأعلى م�ستوى من ال�سحة 
ميكن بلوغه، فاإنه يتوجب على وزارة ال�سحة يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة العمل على 

ما يلي:

الطبية، ي�سع �سيا�سات ر�سمية وا�سحة . 1 بالأخطاء  باإقرار نظام خا�س  ال�سحة  وزير   قيام 
للتحقيق يف �سكاوى املواطنني الذين يتعر�سون لل�سرر يف اأعقاب تلقيهم ملعاجلة طبية، ول 
عملية  جمريات  كافة  وتوثيق  عملها،  وطريقة  الفنية،  التحقيق  جلان  عمل  اإجراءات  �سيما 
التحقيق التي تقوم بها، والإعالم بالإجراءات الإدارية املتخذة ب�ساأن العاملني ال�سحيني اأو 
امل�ستكى منه، والإجراءات  التي قد تكون م�سوؤولة عن الإهمال  العاملة  املوؤ�س�سات ال�سحية 

الإ�سالحية املتخذة يف هذا ال�سدد. 

اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة لإن�ساء �سندوق لتعوي�س املت�سررين من احلوادث الطبية على . 2
غرار �سندوق تعوي�س املت�سررين عن حوادث ال�سري.

الالزمة . 3 ال�سرورية  والعالجات  الأدوية  توفري  ب�ساأن  وا�سحة  �سيا�سات  بو�سع  ال�سحة  وزير  قيام   
لكافة املر�سى باأمرا�س مزمنة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة وطيلة العام. 

لكافة . 4 يوفر  الذي  بال�سكل  العامة  املوازنة  يف  ال�سحة  وزارة  ن�سيب  برفع  الوزراء  جمل�ض  قيام   
املواطنني ما يحتاجونه من رعاية وخدمات طبية وعالجية �سرورية، ووفقا ملعايري عادلة ومن�سفة 

و�سفافة.

قيام جمل�ض الوزراء بو�سع لئحة خا�سة بت�سكيل جلنة/ جلان التحقيق يف ق�سايا الإهمال الطبي . 5
واإجراءات عملها. 
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الفصل الثامن
الحق في العمل والسالمة المهنية

البناء  وي�سكل قطاع  العمل،  واأماكن  املن�ساآت  وفاة )15( عامال يف  الهيئة  2013 ر�سدت  خالل عام 
والإن�ساءات البيئة املهنية الأكرث خطورة على حياة العمال، حيث بلغ عدد العمال الذين لقوا حتفهم يف 
من�ساآت واأماكن البناء )14( عامال، حيث تويف »عرفات عبد اهلل �سدر« من مدينة اخلليل جراء �سقوطه 
داخل من�سار للحجر يف املنطقة ال�سناعية يف املدينة، كما تويف »�سالح ح�سني �سبانة« من قرية �سنجل 

جراء �سقوط رافعة عليه اأثناء عمله يف م�سنع للباطون يف منطقة رافات.

يك�سف التوزيع اجلغرايف للوفيات يف من�ساآت واأماكن البناء عن ارتفاع الوفيات داخل املن�ساآت واأماكن العمل 
يف حمافظة رام اهلل، حيث بلغ عدد الوفيات فيها )10( وفيات، يف حني بلغت الوفيات يف منطقة اخلليل 
وبيت حلم )2( وفاة ويف منطقة القد�س )2( وفاة، اأما يف غزة فقد بلغت وفاة واحدة. كما يتبني وجود عدد 
من الوفيات يف داخل مدينة روابي واإ�سكان الغدير، وهي م�ساريع ا�ستثمارية كربى حيث بلغت الوفيات داخل 

هذه املن�ساآت )3( وفيات اثنتان يف مدينة روابي وواحدة يف اإ�سكان الغدير القريب من رام اهلل. 

ل تقت�سر الوفيات ب�سبب عدم اتباع اإجراءات ال�سالمة املهنية على قطاع املن�ساآت واأماكن العمل املاأجور، 
بل تتعدى ذلك اإىل عدم اتباع اإجراءات ال�سالمة املهنية اأثناء العمل يف املمتلكات اخلا�سة بالعامل، حيث 

تنتفي العالقة التعاقدية بني العامل ورب العمل، وتغيب الرقابة على املن�ساأة التي حدثت فيها الوفاة.

العمل  بيئة  ا�ستجابة  وعدم  املهنية،  وال�سالمة  وال�سحة  الوقاية  انعدام طرق  تك�سف هذه احلوادث عن 
املوؤيدات  و�سعف  العمل،  ومن�ساآت  اأماكن  على  التفتي�س  اإجراءات  و�سعف  املهنية،  ال�سالمة  ل�سروط 

اجلزائية املتخذة بحق اأرباب العمل املخالفني لأحكام القانون.

على ال�سعيد الوطني اأناط قانون العمل رقم )7( لعام 2000 مهمة اإ�سدار الأنظمة اخلا�سة بال�سحة 
وال�سالمة املهنية وبيئة العمل بوزير العمل وجمل�س الوزراء على اأن تراعي هذه الأنظمة و�سائل احلماية 
اأماكن  الالزمة يف  ال�سحية  وال�سروط  املهنة،  واأمرا�س  العمل  اأخطار  من  للعاملني  والوقاية  ال�سخ�سية 
املن�ساأة  ت�سدر  واأن  الدوري154،  الطبي  والفح�س  املن�ساأة  يف  للعمال  الطبي  الإ�سعاف  وو�سائل  العمل 
التعليمات اخلا�سة بال�سالمة وال�سحة املهنية ولئحة اجلزاءات اخلا�سة بها م�سدقة من الوزارة، وتعّلق 

هذه التعليمات يف اأماكن ظاهرة يف املن�ساأة155. 

الرابع. الف�سل  اخلام�س،  الباب  العمل  قانون  من   )90( رقم  املادة    154
155  املادة رقم )91( من قانون العمل الباب اخلام�س، الف�سل الرابع.
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اأ�سدر جمل�س الوزراء العديد من اللوائح املتعلقة بال�سحة وال�سالمة املهنية، ترتب هذه اللوائح التزامات 
على رب العمل ب�سرورة توفري الحتياطات والتدابري الالزمة حلماية العمال من الأخطار واأمرا�س املهنة، 
وتوفري و�سائل ومعدات الوقاية ال�سخ�سية للعاملني وتدريبهم على الآلت واملعدات امليكانيكية وخ�سو�سا 
الروافع واأدوات الرفع واجلر وامل�ساعد واجلرارات والعربات الناقلة، وال�سو�ساء والهتزازات والكهرباء 
والتمديدات  وال�سارة،  املوؤينة  والإ�سعاعات  والربودة،  احلرارية  والوطاأة  التهوية  و�سوء  الديناميكية 
الغاز  اأعمال  يف  العاملني  ووقاية  البيولوجية،  واملخاطر  وتخزينها  الكيماوية  واملخاطر  الكهربائية، 
ال�سقالت  البناء والإن�ساءات الهند�سية، وخ�سو�سا  اأعمال  واملواد البرتولية، وتوفري و�سائل ال�سالمة يف 

واملوا�سالت الكهربائية، واأعمال الهدم واحلفريات156.

ال�سحة  ب�سروط  يتعلق  فيما  القانون  لأحكام  للمخالفني  رادعة  غري  العمل  قانون  يف  الواردة  العقوبات  تعترب 
وال�سالمة املهنية، حيث يتم توجيه اإنذار كتابي، اأو فر�س غرامات مالية ل تقل عن )100( دينار ول تزيد على 
)300( دينار، وتتعدد العقوبة بتعدد املخالفات وت�ساعف يف حالة التكرار157. وللوزير احلق يف اإغالق املن�ساأة 

كليًا اأو جزئيًا اأو اإيقاف اأية اآلة فيها وذلك اإىل اأن يزيل �ساحب العمل املخالفة158. 

املهنية، حيث  وال�سالمة  ال�سحة  للنتائج املرتتبة على خمالفة �سروط  بالن�سبة  العقوبات غري كافية  تعترب هذه 
احتمالية وفاة العاملني اأو وقوع اإ�سابات ج�سيمة و�سرر على �سحة العاملني.

ال�شيا�شات املتبعة يف هذا ال�شاأن

يعّد التفتي�س على اأماكن العمل ال�سمانة الأ�سا�سية حلماية حقوق العمال و�سالمتهم املهنية، وتوعية 
اأرباب العمل يف احلقوق والواجبات التي ينبغي توافرها وفقا لالأحكام القانونية، كما يهدف التفتي�س 

اإىل �سمان اللتزام بتطبيق هذه احلقوق من اأجل �سمان اأف�سل لالأحكام القانونية.

ي�سعى جهاز  التي  املهام  تلك  الرقابية فقط؛ وهي  املهام  العمل على  تفتي�س  تقت�سر مهمة جهاز  ل 
ب�سكل  يهدف  بل  املخالفني،  على  العقوبات  وفر�س  بها،  اللتزام  �سمان  اإىل  خاللها  من  التفتي�س 
اأ�سا�سي اإىل اإعمال الدور الوقائي من خالل توعية العاملني واأرباب العمل بالأحكام القانونية املتعلقة 
العمل  وزارة  وت�سطلع  املهنية.  وال�سالمة  بال�سحة  املتعلقة  الأحكام  وتلك  العمل،  وظروف  ب�سروط 
بتنفيذ الأحكام الواردة يف قانون العمل الفل�سطيني رقم 7 لعام 2000، كما ت�سطلع يف الوقت ذاته 
الأعمال اخلطرة اأو ال�ساقة التي يحظر ت�سغيل الن�ساء فيها، وقرار جمل�س الوزراء رقم )169( لعام 2004 بنظام  2004 بحظر  لعام  رقم )2(  العمل  وزير  قرار    156
التوجيه والتدريب املهني، وقرار جمل�س الوزراء رقم )49( لعام 2004 بالئحة الوقاية للعاملني من اأخطار العمل واأمرا�س املهنة، وقرار وزير العمل رقم )7( لعام 
اأعمال الغاز واملواد البرتولية، وتعليمات وزير العمل رقم )6( لعام 2005 بامل�ستويات الآمنة لدرجات احلرارة يف اأماكن العمل، وتعليمات  2005 بوقاية العاملني يف 
وزير العمل رقم )5( لعام 2005 بامل�ستويات الآمنة ل�سدة الإ�ساءة يف اأماكن العمل، وتعليمات وزير العمل رقم )1( لعام 2005 بتحديد الحتياطات الالزمة حلماية 
والإن�ساءات  البناء  اأعمال  العمال يف  الالزمة حلماية  بتحديد الحتياطات  العمال يف اأعمال البناء والإن�ساءات الهند�سية، وتعليمات وزير العمل رقم )1( لعام 2005 

الهند�سية.
العمل. قانون  من  الأول  الف�سل   )131( رقم  املادة    157
العمل. قانون  من  الأول  الف�سل   )133( رقم  املادة    158
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ب�سمان تنفيذ هذه الأحكام وفق ما ورد يف القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل لعام 2003.

نظرا لأهمية التفتي�س على اأماكن العمل تابعت الهيئة منذ عام 2009 دور وزارة العمل يف التفتي�س 
على اأماكن العمل حماية للحقوق العمالية، وتبني �سعف عملية التفتي�س التي تقوم بها وزارة العمل 
على املن�ساآت واأماكن العمل، وذلك لعدة اأ�سباب وهي عدم توافر املوارد الب�سرية الكافية للقيام بعملية 
التفتي�س، وعدم توافر املوارد املالية الالزمة لت�سهيل مهمة املفت�سني، وعدم توافر اللوج�ستيات التي 
متكن املفت�سني من اأداء مهامهم، فقد بلغ عدد املفت�سني يف عام 2009 )38( مفت�ًسا يف خمتلف 
 )82،871( 2007 عام  القت�سادية يف  املن�ساآت  بلغ عدد  الغربية، يف حني  ال�سفة  حمافظات 
املوازنات  تفح�س  ولدى   )498( التجهيز  قيد  املن�ساآت  عدد  وبلغ  العمل،  لقانون  خا�سعة  من�ساأة 
املخ�س�سة لالإدارة العامة للتفتي�س تبني اأن مواردها املالية حمدودة نظرا لقلة املوازنات املخ�س�سة 

لوزارة العمل وعدم تغطيتها �سوى النفقات الت�سغيلية للوزارة159.

على  التفتي�س  واقع  زال  ما  وتو�سياتها160  الهيئة  متابعات  على  �سنوات  اأربع  مرور  وبعد   2013 عام  يف 
لقانون  اخلا�سعة  املن�ساآت  عدد  بلغ  حني  يف   )42( املفت�سني  عدد  بلغ  حيث  مكانه،  يراوح  العمل  من�ساآت 
العمل ما يزيد على )100000( من�ساأة، وينتج عن هذا الأمر عدم قدرة املفت�سني على زيارة كافة املواقع 
مركبات  يتوافر  ل  حيث  مبهامهم  لقيامهم  الالزمة  اللوج�ستيات  توافر  عدم  ظل  يف  خ�سو�سا  واملن�ساآت، 

خا�سة للمفت�سني161.

كما تك�سف اأمناط الوفيات يف من�ساآت البناء عن غياب ا�سرتاطات ال�سالمة املهنية لدى دوائر احلكم 
املحلي عرب املجال�س القروية والبلدية، حيث ل تتم متابعة هذه اجلهات ملو�سوع ال�سحة وال�سالمة 
املهنية حني منح الرتاخي�س الالزمة للقيام باأعمال البناء ل�سمان �سالمة و�سحة العمال. يف الوقت 
ذاته تربز اأهمية وجود نظام وطني لل�سحة وال�سالمة املهنية واإ�سرتاتيجية وطنية تتكاتف فيها جهود 

كافة الأطراف ال�سريكة وتهدف اإىل توفري �سالمة بيئة العمل.

»مفت�سي العمل يف حماية احلقوق العمالية« ال�سادر عن الهيئة يف عام 2009 والذي قامت باإعداده الباحثة  التقرير اخلا�س حول  املعلومات ميكن مراجعة  159  ملزيد من 
خديجة ح�سني ن�سر.

تتمثل التو�سيات يف تعزيز التوجهات احلكومية اإزاء الدور الهام الذي ت�سطلع به وزارة العمل يف اإجراء التوازن الالزم لت�سجيع ال�ستثمار القت�سادي، ومراعاة الأحكام    160
القانونية التي ت�سمن م�سلحة العمال من جهة اأخرى، بحيث ل يتم ت�سجيع ال�ستثمار على ح�ساب الطبقة العاملة، وتفعيل دور وزارة العمل يف متابعة تنفيذ الأحكام 
القانونية الواردة يف قانون العمل، وحتديدا دورها يف التفتي�س على املن�ساآت القت�سادية، وذلك من خالل تخ�سي�س املوارد املالية الكافية للوزارة، واإعطاء الأولوية 
مل�سلحة العامل و�سالمته، وذلك من خالل تطبيق الإجراءات التي ت�سمن تعزيز هيبة مفت�س العمل وحتقيق م�سلحة العمال ثانيا، وتخ�سي�س املوازنات الكافية لإدارة 
ودوائر التفتي�س وحماية العمل من اأجل النهو�س بواقع وظيفة التفتي�س، بحيث يتم توفري و�سائل النقل لتمكني املفت�سني من القيام بالزيارات امليدانية يف خمتلف اأنحاء 
املحافظات وزيادة عدد املفت�سني العاملني يف دوائر واإدارات تفتي�س وحماية العمل، بحيث يتنا�سب عدد املفت�سني مع حجم النمو القت�سادي والرتكيز على زيادة عدد 

املفت�سات الن�ساء. 
عام الإدارة العامة للتفتي�س وحماية العمل يف وزارة العمل- رام اهلل. اأجريت املقابلة يف تاريخ 2014/1/27 يوم  مدير  �سراغمة  الكرمي  عبد  ال�سيد  مع  مقابلة    161

الثنني يف مقر الوزارة يف رام اهلل.
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توصيات الحق في العمل والسالمة المهنية

مع . 1 بال�سراكة  املهنية  وال�سالمة  لل�سحة  وطني  نظام  بو�سع  العمل  وزارة  تقوم  اأن  �سرورة 
اأرباب العمل والعمال، يهدف اإىل توفري حماية العاملني و�سمان �سالمتهم املهنية.

اأن تقوم وزارة العمل بو�سع اإ�سرتاتيجية وطنية لل�سحة وال�سالمة املهنية ور�سد امليزانيات . 2
الالزمة للنهو�س بواقع ال�سحة وال�سحة املهنية.

اأن يقوم جمل�س الوزراء ووزارة املالية بتخ�سي�س امليزانيات الالزمة لتطوير واقع التفتي�س . 3
على العمل، عرب زيادة عدد املفت�سني، ورفدهم باللوج�ستيات الالزمة لقيامهم بعملهم.

اأن تقوم وزارة العمل باإجراء التعديالت الالزمة يف قانون العمل لت�سديد العقوبات واملوؤيدات . 4
اجلزائية جراء خمالفة �سروط ال�سحة وال�سالمة املهنية.

اأن تقوم وزارة احلكم املحلي من خالل املجال�س البلدية والقروية بو�سع ا�سرتاطات تتعلق . 5
بال�سالمة وال�سحة املهنية ملنح تراخي�س البناء.
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الفصل التاسع 
الحق في التنمية 

يعترب احلق يف التنمية من احلقوق الأ�سا�سية لالإن�سان وغري القابلة للت�سرف فيها، والتي متنح جلميع 
ال�سعوب على قدم امل�ساواة باعتبارهم حمورا للعملية التنموية، حيث يربز دورهم من خالل م�ساركتهم 
وم�ساهمتهم يف و�سع كافة اخلطط والربامج القائمة على حماية حقهم يف التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة، 
كما يجب اأن تنعك�س ال�سيا�سات التنموية يف كافة املجالت القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية 
على ا�ستحقاقها ب�سكل عادل لكافة �سرائح املجتمع، ودون متييز على اأ�سا�س اجلن�س اأو الدين اأو اللغة اأو 

الإعاقة اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال التمييز.

ويف خطوٍة جتاه النهو�س بالعملية التنموية فقد مت تنظيم موؤمتر وطني يف كانون الأول/ دي�سمرب 2012 
من قبل وزارة العدل الفل�سطينية ومفو�سية حقوق الإن�سان يف الأرا�سي الفل�سطينية، خرج بعدة تو�سيات 
2013 تركز على القطاعات الرئي�سية الأربعة خلطة  ت�سمنت �سرورة اإعداد وثيقة تقنية خالل العام 
القت�سادية  التنمية  الجتماعية،  والتنمية  احلماية  املوؤ�س�سات،  وبناء  احلكم  وهي:  الفل�سطينية  التنمية 
والت�سغيل، والبنية التحتية، واأن يتم اإعداد درا�سات تقييمية عن حالة حقوق الإن�سان يف هذه القطاعات 
للتنفيذ  قابلة  تو�سيات  وترفع  تقنية متما�سكة حتدد الحتياجات  وثيقة  الدرا�سات يف  التنموية، وجتميع 

واإدماجها يف خطة التنمية الوطنية الفل�سطينية. 

اأوًل - قراءة حتليلية للموازنة العامة لعام 2013

اعتمد الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س موازنة ال�سلطة الفل�سطينية لعام 2013 بقيمة 8.3 مليار 
دولر، تت�سمن نفقات 350 مليون دولر للنفقات التطويرية، و88.1 مليار دولر للرواتب والأجور.

يالحظ على املوازنة زيادة انحراف املخطط عن املوجود على اأر�س الواقع، وذلك لرتباط غالبية 
البيانات  اأن  ذلك  على  ومثال  الأحيان،  من  كثري  يف  منتظمة  غري  خارجية  مبوؤثرات  املوازنة  بنود 
ت�سري اإىل اأن �سايف الإيرادات كان اأقل مبقدار 182 مليون دولر عن املقدر، وجاء هذا النخفا�س 
بنحو  ال�سريبية  الإرجاعات  قيمة  وارتفاع  دولر،  مليون   36 بنحو  املقا�سة  اإيرادات  تراجع  نتيجة 
دولر عن املقدر162، اأما من جانب الإنفاق فقد �سهد التطبيق الفعلي للموازنة بع�س  مليون   107

النحرافات عن املقدر يف املوازنة )باجتاه الرتفاع( ولكنها اأقل ن�سبيًا مقارنة بجانب الإيرادات.

.MAS )ما�س( الفل�سطيني  القت�سادية  ال�سيا�سات  اأبحاث  معهد    162
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 106 يتجاوز  ملحوظ حيث مل  ب�سكل  املر�سود  انخف�س عن  التطويرية  للنفقات  املانحني  اأن متويل  يالحظ 
مليون دولر، مما يوؤثر على اخلدمات املعتمدة على املنح وامل�ساعدات اخلارجية يف كافة القطاعات.

مل حتظى قطاعات التعليم وال�سحة بالهتمام املن�سود حيث افتقرت للروؤية التنموية، على اختالف ما حظي 
به قطاع الأمن من اهتمام على ح�ساب القطاعات الأخرى، ويظهر ذلك من خالل ما مت ر�سده يف املوازنة 
�س لقطاع الأمن مبلغ 500،620،3 �سيكل )اأي ما ن�سبته %27 من  ل�سالح تلك القطاعات حيث خ�سّ
%16 من  329،177،2 �سيكل)  اأما القطاع اخلا�س بوزارة الرتبية والتعليم مبلغ   ، العامة (  املوازنة 
�س مبلغ 478،443،1 �سيكل للقطاع اخلا�س بوزارة ال�سحة163 )11%  املوازنة العامة(، بينما خ�سّ
من املوازنة العامة(، اأما القطاع اخلا�س بوزارة ال�سوؤون الجتماعية فقد خ�س�س له مبلغ 1،418،432  

مليار �سيكل)%11 من املوازنة العامة(164

اأن %80 من امل�ساريف اجلارية تذهب رواتب للموظفني، وغالبيتهم يف قطاع الأمن حيث ي�سل عددهم 
85 األف موظف بينما التعليم ي�سل عدد موظفيه اإىل 55 األف موظف وال�سحة 30 األف موظف، بالإ�سافة 
على  يوؤثر  مما  الت�سغيلية  والإنفاقات  للرواتب  �سرفه  يتم  والتعليم،  ال�سحة  قطاعي  يف  الإنفاق  اأن  اإىل 

امل�ساريف التطويرية لهذين القطاعني ويجعلها حمدودة.

ثانيًا - اجلهود الر�شمية لإعمال احلق يف التنمية خالل عام 2013:

قامت احلكومة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة خالل عام 2013 بالعديد من اجلهود اخلا�سة 
باإعمال احلق يف التنمية، كواحد من اأبرز املحاور اجلديدة التي تعترب من املرتكزات الأ�سا�سية لقاعدة 
احلقوق واحلريات التي يجب اأن يتمتع بها املواطنون، وت�سجل الهيئة يف هذا الإطار ترحيبها ونظرتها 
الإيجابية جتاه تلك اجلهود التي ما زالت بحاجة اإىل تطوير وانعكا�س عملي يالم�س احتياجات وتطلعات 
املواطنني التي يجب اأن تتوج بها قاعدة حماية احلقوق واحلريات املكفولة بالد�ستور والت�سريعات املحلية.

2013،�س13. وقد مت اإعداد دليل املواطن للموازنة العامة لل�سنة املالية 2013 بالتعاون ما بني الإدارة العامة للموازنة  املالية   لل�سنة  العامة  للموازنة  املواطن  دليل    163
يف وزارة املالية الفل�سطينية، والفريق الأهلي لدعم �سفافية املوازنة العامة )موؤ�س�سة اأمان ال�سكرتاريا التنفيذية له(

.13 �س  ال�سابق  امل�سدر   164
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في  الفلسطينية  الحكومة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  أبرز   .1
الضفة الغربية:

باإعداد  والتخطيط  العدل  وزارتي  مع  بالتعاون  الإن�سان  حلقوق  ال�سامي  املفو�س  مكتب  قام  اأ. 
خطة وطنية حلقوق الإن�سان ت�ستند اإىل النهج املرتكز على احلقوق، تكون وثيقة مرجعية لكافة 
ومعايري  مبادئ  اإىل  بال�ستناد  بدورها  للقيام  والأمنية  املدنية  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  الوزارات 

حقوق الإن�سان، ولتكون وثيقة مرجعية لو�سع اخلطط التنموية لدولة فل�سطني.

الإن�سان لق�سايا  باإدراج اخلطة الوطنية حلقوق  الإن�سان  الهيئة امل�ستقلة حلقوق  واإذ ترحب   
وعدم  الن�ساء  حقوق  لق�سايا  والربامج  التنموية  اخلطط  ت�سمني  واأهمية  الجتماعي  النوع 
الأخرى،  واملهم�سة  امل�ست�سعفة  والفئات  الن�ساء  �سد  التمييز  خا�سة  اأ�سكاله  بكافة  التمييز 

وعليه فاإن الهيئة ومن خالل مراجعتها لتلك الوثيقة توؤكد على املالحظات التالية: 

	 عدم الن�سجام بني القطاعات الأربعة )قطاع احلكم، قطاع العدالة و�سيادة القانون، قطاع •
قطاع  لكل  خمتلفة  منهجية  وا�ستخدام  الجتماعية(  التنمية  قطاع  القت�سادية،  التنمية 
من القطاعات، ما يدعو اإىل �سرورة العمل على اإعادة �سياغة الوثيقة ل�سمان الن�سجام 
املثال يالحظ  �سبيل  فعلى  للوثيقة،  واحدة  واعتماد هيكلية  القطاعات  بني  فيما  والت�ساق 
يف بع�س اأجزاء الوثيقة الرتكيز على املبادئ اخلم�سة التي يرتكز عليها النهج املبني على 

حقوق الإن�سان165، يف حني تغفل الأجزاء الأخرى بع�سًا اأو كاًل من هذه املبادئ.

	 انعكا�س الو�سع ال�سيا�سي املتمثل يف النق�سام على الوثيقة الوطنية، حيث اقت�سر النطاق •
غزة  قطاع  اإىل  بالإ�سارة  الكتفاء  ومت  غزة،  دون  الغربية  ال�سفة  على  للوثيقة  اجلغرايف 
باإ�سارات عابرة اأو يف بع�س اأجزاء الوثيقة فقط، ما يعزز العتقاد باأنها وثيقة تقنية خا�سة 
للدور  الوثيقة  تو�سيح  عدم  اإىل  بالإ�سافة  فل�سطني،  لدولة  �ساملة  وغري  الغربية  بال�سفة 
غزة  قطاع  من  والفعاليات  القوى  كافة  مع  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  للوزارات  التفاعلي 
يف اإطار اإعدادها، ومبا اأن هذه اخلطة لإدماج حقوق الإن�سان يف الوثيقة الوطنية فكان من 

الأوىل اأن يتم و�سع اآليات ل�سمان تنفيذها يف قطاع غزة.

	 وتعديل • اجلنائية  بال�سيا�سة  يتعلق  ما  تعديل  اأو  تطوير  اإىل  الإ�سارة  الوثيقة  تت�سمن  مل 
�سناع  على  وال�سغط  للعدالة  املواطنني  و�سول  ول�سمان  العالقة،  ذات  الوطنية  القوانني 
النهج املبني على حقوق الإن�سان هو اإطار نظري لعملية التنمية ي�ستند اإىل معايري حقوق الإن�سان الدولية وموجه عمليًا لت�سجيع وحماية حقوق الإن�سان، اأما املبادئ    165

اخلم�سة التي يرتكز عليها هذا النهج فهي: الإلزامية القانونية، امل�ساركة، امل�ساءلة، عدم التمييز جتاه الفئات واملجموعات املهم�سة وامل�ست�سعفة، التمكني.
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الدولية  املعايري  مع  يتنا�سب  مبا  وتعديلها  القوانني  على  منهجي  تعديل  خالل  من  القرار 
الناظمة حلقوق الإن�سان، مع تقدير الفرتة الزمنية املحددة لذلك.

	 عدم الإ�سارة اإىل مبداأ امل�ساءلة واملحا�سبة مع حتديد م�سوؤولية املراكز داخل قطاع العدالة •
ب�سكل دقيق.

	 عدم و�سوح املوازنات املر�سودة لكل قطاع من القطاعات الأربعة، على الرغم من اأنه من •
ال�سروري اأن تكون املوازنات املر�سودة كافية للقطاعات الجتماعية والقت�سادية التي تعزز 
الوا�سحة  الآليات  اإىل �سرورة توفري  العامة، بالإ�سافة  الإن�سان واحلريات  احرتام حقوق 
للت�ساور مع املجل�س الت�سريعي وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف ر�سد املوازنات ل�سمان مبداأ 
امل�ساركة وامل�ساءلة واملحا�سبة، باعتبارهما مبداأين اأ�سا�سيني من مبادئ النهج املرتكز على 
احلقوق. ومن ال�سروري اأن ت�سري الوثيقة ب�سكل وا�سح و�سريح اإىل �سرورة ر�سد املوازنات 

الالزمة لإعمال اخلطط وفق النهج املبني على احلقوق. 

	 التاأكيد على حق املواطنني يف تلقي املعلومات و�سرورة ال�سعي نحو تبني قانون الو�سول اإىل •
املعلومات وتوفري قاعدة معلومات موؤمتتة متكن املواطن واملوؤ�س�سات املعنية من احل�سول 
ح�سا�سة  املعلومات  قاعدة  تكون  واأن  الق�سائية،  والأحكام  والإح�ساءات  املعلومات  على 
قتل  بحالت  املتعلقة  والإح�ساءات  املعلومات  تتوافر  بحيث  الجتماعي،  النوع  لق�سايا 
توفري  يف  خا�س  اهتمام  اإيالء  يتم  واأن  اجلن�س،  اأ�سا�س  على  الإناث  �سد  والعنف  الن�ساء 
املعلومات واملعطيات حول الفئات امل�ست�سعفة من الن�ساء والأطفال وذوي الإعاقة لت�ساعد 
كافة املعنيني يف ت�سليط الأ�سواء على اأمناط النتهاكات والر�سد والتوثيق، بالإ�سافة اإىل 
�سرورة تعزيز ال�سبكة اللكرتونية اخلا�سة لوحدات ال�سكاوى وحقوق الإن�سان يف الوزارات 
الإن�سان،  حقوق  و�سع  ومتابعة  ر�سد  يف  منا�سبة  معلومات  قاعدة  توفري  لغر�س  املختلفة 

والتعاون مع كافة الأطراف املعنية خا�سة مركز الإح�ساء الفل�سطيني.

	 والت�سريعات، • القوانني  ب�سن  العالقة  ذات  ال�سيا�سات  على  وا�سح  ب�سكل  الوثيقة  ترتكز 
ورغم  الت�سريعي،  املجل�س  غياب  رغم  الأ�سا�سية  الت�سريعات  وتعديل  القانوين  والإ�سالح 
�سالحيات رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية املحدودة يف اإ�سدار القوانني، وذلك وفق ما 
ن�ست عليه املادة 43 من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني، ومل تاأخذ الوثيقة بعني العتبار ما 
يجري الآن من اإ�سدار قرارات بقوانني مبوجب املادة 43 من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني 
التي و�سل عددها اإىل اأكرث من )74( قرارا بقانون يف ال�سفة الغربية و)35( ت�سريعا يف 
قطاع غزة، ما يوؤدي اإىل ات�ساع الفجوة القانونية بني جناحي الوطن، الأمر الذي ي�ستوجب 
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اأي�سًا عدم التو�سع ب�سن الت�سريعات يف الوقت الراهن وحتديد الت�سريعات ال�سرورية والطارئة 
ذات الأولوية التي يتوجب اإ�سدارها خا�سة يف ظل النق�سام وتعطل املجل�س الت�سريعي.

	 بامل�سوؤوليات • الإيفاء  عدم  حال  يف  واملحا�سبة  وامل�ساءلة  القانونية  امل�سوؤولية  و�سوح  عدم 
القانونية.

	 اإعادة �سياغة دقيقة ملوؤ�سرات قيا�س الأثر ومعايري الأثر والتحقق، وبلورة م�سودة اخلطة •
التنفيذية �سمن املدة املطروحة  اأكرث للربامج  الوطنية حلقوق الإن�سان من خالل حتديد 

وحجم الإجنازات املتوقع حتققها.

ب. احلماية الجتماعية: 

ترتبط م�ساركة املراأة بالتنمية بالعديد من العقبات املرتبطة بالواقع املجتمعي للمراأة، وتوؤدي اإىل   
اإ�سعاف قدرة املراأة على ال�ستفادة من التنمية وامل�ساركة الفعالة فيها، ويف هذا الإطار فاإن ا�ستخدام 
املجتمع  فئات  جلميع  واملوارد  الفر�س  اإتاحة  يعني  للتنمية  كاإ�سرتاتيجية  الجتماعي  النوع  مفهوم 
للو�سول العادل والتمكن الفعال من جمهودات التنمية، وهو مكون موؤثر يقوم على فهم احتياجات 

املجتمع وال�ستغالل الأمثل لقدرات اأفراده وموؤ�س�ساته لتحقيق امل�ساركة الفعالة يف التنمية.

ثالثًا - اخلطط الإ�شرتاتيجية لقطاع احلماية الجتماعية خالل عام 2013:

 2011( الجتماعي  النوع  عدالة  لإ�سرتاتيجية  التنفيذية  اخلطط  باإعداد  العدل  وزارة  با�سرت 
التي  ع�سرة  الثالثة  الفل�سطينية  روؤية احلكومة  انطلقت من  التي   ،2013 عام  2019( خالل   -
ت�سبو اإىل اإنهاء الحتالل واإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة، وت�ستند اإىل البعد احلقوقي لتفاقيات 
حقوق الإن�سان وحقوق املراأة والنوع الجتماعي يف اإر�ساء قواعد العدل و�سيادة القانون، وتوفري البيئة 
العادلة للنوع الجتماعي كحق من احلقوق الإن�سانية دون متييز، ومت حتديد الهدف العام والأهداف 
الإ�سرتاتيجية لعدالة النوع الجتماعي بناء على اأهداف خطة الإ�سالح والتنمية، وبرنامج احلكومة 
الجتماعي،  بالنوع  املتعلقة  والتفاقيات  والطفل  املراأة  حلقوق  العاملية  والتفاقية  ع�سرة،  الثالثة 
والأهداف الإمنائية لالألفية، وبناء على نتائج حتليل واقع عدالة النوع الجتماعي والربامج القائمة 
البعيدة  الروؤية  حتقيق  على  وللعمل  القائمة،  الفجوات  ل�سد  الأولويات  وو�سع  الحتياجات  لتحديد 
وتهدف  الجتماعي.  والنوع  اجلن�سني  بني  والعدالة  املراأة  �سد  العنف  مناه�سة  لإ�سرتاتيجية  املدى 
مع  ين�سجم  مبا  وحمايتها  العدالة  يف  الجتماعي  النوع  حقوق  قواعد  احرتام  �سمان  اإىل  اخلطة 
التفاقيات الدولية، و�سمان وجود بيئة تقا�ٍس وقائية وعالجية عادلة للنوع الجتماعي، مبا ين�سجم 
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مع التفاقيات الدولية وبناء قدرات ومتكني املوؤ�س�سات العاملة يف عدالة النوع الجتماعي، وتطوير 
وحتديث وتوحيد اإطار قانوين �سمويل عادل للنوع الجتماعي والرقابة على تنفيذه.

لالأعوام  التنمية  خطة  اإىل  الجتماعية  واحلماية  الجتماعي  بالنوع  املتعلقة  اخلطط  كافة  ا�ستندت 
التي �سعت لتحقيق العدالة الجتماعية وامل�ساواة بني كافة املواطنني، كما ت�سمنت   2013-2011
وو�سعت  العامة«،  احلياة  يف  م�ساركتها  وتعزيز  املراأة  »متكني  يف  املتمثل  ال�سرتاتيجي  الهدف  اخلطة 
التزامات على عاتق اإدارات ال�سلطة ب�سرورة عمل مراجعة �ساملة جلميع الت�سريعات النافذة يف فل�سطني 
ل�سمان حقوق املراأة والتاأكد من اأن �سيا�سات وخطط جميع املوؤ�س�سات العامة تراعي مبداأ امل�ساواة وعدم 
التمويل لالأبحاث  املراأة وتوفري  التي تقرتف بحق  العنف  تت�سامح مع حالت  التمييز بني اجلن�سني ول 

امل�ستقلة لر�سد التقدم الذي يحرزه املجتمع الفل�سطيني نحو حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني.

ففي عام 2013 ا�ستكملت وزارة �سوؤون املراأة العمل على اخلطة الإ�سرتاتيجية ملناه�سة العنف �سد 
الن�ساء لالأعوام 2011 – 2019166، وتظهر اأهمية هذه اخلطة يف اأنها:

	 املعنية يف • والتداخل بني اجلهات  الأدوار املختلفة  اإطار عام ينظم عمل الأطراف ويحّدد 
العمل على مناه�سة العنف �سد املراأة.

	 يف • املوؤ�س�سية  الآليات  وحت�سني  للن�ساء  املن�سف  القانون  �سيادة  مبداأ  تعزيز  اإىل  تهدف 
املجتمع الفل�سطيني من اأجل حماية الن�ساء املعنفات وم�ساندتهن، للو�سول اإىل جمتمع خاٍل 

من كافة اأ�سكال التمييز �سد الن�ساء مبني على اأ�سا�س امل�ساواة واحرتام حقوق الإن�سان.

	 تبنت �سيا�سات عدة تهدف اإىل تعزيز اآليات احلماية والتمكني للن�ساء الفل�سطينيات اللواتي •
يتعر�سن لنتهاكات الحتالل وتفعيل اآليات احلماية الدولية لهن، وحت�سني نوعية اخلدمات 

املقدمة للن�ساء اللواتي يتعر�سن للعنف من قبل الحتالل الإ�سرائيلي.

	 واإدماج • العنف،  من  الن�ساء  املوؤ�س�سية حلماية  والآليات  القانوين  الإطار  تعزيز  على  تعمل 
اخلطط  يف  الجتماعي  للنوع  احل�سا�سة  املوازنة  واعتماد  الن�ساء،  �سد  العنف  مناه�سة 
املعنفات،  الن�ساء  مع  التعامل  يف  املتعددة  اجلهات  اأدوار  حتدد  اإجراءات  وبناء  الوطنية 
املناطق )ج( وحملة هوية  القاطنات يف  الن�ساء  العنف �سد  اآليات متابعة ق�سايا  وتنظيم 

القد�س ال�سرقية اأو اأرا�سي 1948 القاطنات يف اأرا�سي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

الإ�سرتاتيجية الوطنية ملناه�سة العنف يف عام 2012، اإل اأنه مل يبداأ العمل على و�سع خطط تنفيذية ترتبط بعمل الوزارات واملوؤ�س�سات  اإعداد  من  النتهاء  مت  اأنه  علمًا    166
الر�سمية اإل يف نهاية عام 2013، ومع عدد حمدود من الوزارات وهي »وزارة العمل، وزارة ال�سحة، وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة الداخلية، ووزارة ال�سوؤون الجتماعية، رغم 
اأن الإ�سرتاتيجية يرتبط حتقيق اأهدافها بجميع الوزارات وب�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع املدين. وتك�سف وزارة املراأة عن ال�سعوبات الناجتة يف بدء اإعداد اخلطط التنفيذية 

الالزمة لتنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية ملناه�سة العنف �سد املراأة، حيث ل تعك�س هذه الإ�سرتاتيجية اهتماما لدى الوزارات الأخرى يف تبني وتنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية. 
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	 تعديل • واإلغاء/  العنف،  من  الن�ساء  حلماية  املحلية  القوانني  وتعديل  تطوير  على  ت�ساعد 
الن�ساء  ال�سكاوى من  لتلقي  وبناء نظام  العقوبات،  قانون  الن�ساء من  املجحفة بحق  املواد 
اللواتي يتعر�سن للعنف ومتابعتها، وبناء بروتوكولت ومدونات قواعد �سلوك حتدد كيفية 
املقدم  الجتماعي  والدعم  الجتماعية  احلماية  وحت�سني  املعنفات،  الن�ساء  مع  التعامل 
الن�ساء،  العنف �سد  التعامل مع حالت  ال�سحية يف  املعنفات، وحت�سني اخلدمات  للن�ساء 
وحت�سني عمل جهاز ال�سرطة يف التعامل مع الن�ساء املعنفات، وتطوير عمل املدعني العامني 
الن�ساء  مع  التعامل  يف  النظامية  املحاكم  اأداء  وحت�سني  املعنفات،  الن�ساء  مع  التعامل  يف 

املعنفات. 

	 املجتمعي • الوعي  وزيادة  الن�ساء،  �سد  العنف  مناه�سة  يف  والتوثيق  الأبحاث  دور  تعزيز 
باأهمية مناه�سة العنف �سد الن�ساء، وتعزيز دور الإعالم يف ن�سر الثقافة املناه�سة للعنف 
�سد الن�ساء، ومتتني �سبكة العالقات بني املوؤ�س�سات املختلفة العاملة يف جمال حماية املراأة 
من العنف، وتوجيه الثقافة والفنون لن�سر ثقافة امل�ساواة بني اجلن�سني وبناء نظام مراقبة 

ومتابعة وتقييم يجمع ما بني املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية. 

 ويف جمال اخلطط اأي�سًا مت النتهاء من اإعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية عرب القطاعية لتعزيز امل�ساواة 
2013، وتهدف اإىل ماأ�س�سة النوع  بني اجلن�سني ومتكني املراأة -2014 2016، وذلك يف عام 
املراأة،  �سحة  حماية  وزيادة  العمل،  �سوق  يف  املراأة  م�ساركة  ن�سبة  ورفع  الوزارات  يف  الجتماعي 
النوع الجتماعي،  التعليمية يف فل�سطني من حيث الكمية والنوعية ومن منظور  وحت�سني اخلدمات 
العنف  ن�سبة  وتخفي�س  القرار،  و�سنع  الفاعلة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  من  ومتكينها  املراأة  دور  وتفعيل 
املوجه �سد الن�ساء بكافة اأ�سكاله، ومتكني املراأة الفل�سطينية املقد�سية من املحافظة على حق الإقامة 
والتنقل واملواطنة يف عا�سمتها القد�س، ومتكني املراأة من التمتع بقانون اأ�سرة وحقوق مدنية ت�سمن 

امل�ساواة والعدالة.

لالأعوام  الجتماعية  اإ�سرتاتيجية قطاع احلماية  اإعداد  2013 مت  عام  اآخر، وخالل    من جانب 
ومتكينية  اجتماعية  م�ساعدات  اأنظمة  تطوير  اإىل  الإ�سرتاتيجية  هذه  وتهدف   ،-2016  2014
نظام  وتطوير  واملهم�سة،  ال�سعيفة  للفئات  الجتماعية  اخلدمات  وتطوير  واملهم�سني،  للفقراء 
واأ�سر  واأ�سرهم  واملحررين  الأ�سرى  وتاأهيل ومتكني  وحماية  ورعاية  ودعم  وطني،  اجتماعي  �سمان 
املوؤ�س�سية. وتبنت  ال�سهداء والأ�سرى، وتعزيز حوكمة قطاع احلماية الجتماعية وتطوير الرتتيبات 
الأ�سر  كفالة  وبرنامج  الفقر،  مكافحة  برنامج  مثل  اأهدافها،  لتحقيق  برامج  عدة  الإ�سرتاتيجية 
التقاعد  وبرنامج  وال�سعيفة،  املهم�سة  الفئات  وتاأهيل  وبرنامج حماية ورعاية  واملهم�سني،  والفقراء 

الوطني، وبرنامج حماية ورعاية ومتكني اأ�سر ال�سهداء واجلرحى.
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كما �سهد عام 2013 بدء اأعمال اللجنة الوطنية للموازنات احل�سا�سة للنوع الجتماعي167، واإعداد 
اإقرار الإطار املرجعي وخطة العمل، وخلق كادر  نظام عمل داخلي لها، ويهدف ت�سكيل اللجنة اإىل 
متخ�س�س ومدرب يف كل وزارة يهتم بهذا النوع من املوازنات، ومتابعة �سري تنفيذ خطة العمل وت�سجيع 
وت�سهيل العمل على تبني موازنات داخل الوزارات واملوؤ�س�سات، وامل�سادقة على جميع خمرجات عمل 
املعلومات  وتوفري  العامة،  املوازنات  املوازنة، وتطوير مناذج  اإعداد  اللجنة ومراجعة وتطوير عملية 
اخلا�سة باملوازنات العامة، وتطوير قدرات املوؤ�س�سات احلكومية يف جمال املوازنات وتوفري الدعم 
ا�ستجابة  مبدى  تتعلق  التي  التقييمية  التقارير  واإعداد  اخلطة،  لتنفيذ  الالزمة  والإمكانيات  املايل 

موازنات القطاعات للنوع الجتماعي و�سمان التناغم والتكامل للمبادرات اخلا�سة باملوازنات.

اخلطط  هذه  اإعداد  عملية  يف  الإن�شان  حلقوق  امل�شتقلة  الهيئة  م�شاركة  خالل  ومن 
وتقدمي راأيها ال�شت�شاري، فاإنها توؤكد على ما يلي:

	 �سعف اللتزام احلكومي يف ا�ستكمال العمل بهذه ال�سرتاتيجيات وحتويلها اإىل خطط عمل •
تنفيذية.

	 عدم ربط تلك اخلطط بامليزانيات احلكومية التطويرية يف ظل �سح املوارد املالية.•

	 عدم حتديد الأولويات القطاعية التي يجب البدء بها ور�سد املوازنات اخلا�سة فيها لتطبيقها •
واإعمالها، الأمر الذي يجعلها نظرية غري قابلة للتطبيق.

	 افتقار اخلطط التنموية لإ�سرتاتيجية وا�سحة وحمددة، وربطها بقدرة اجلهاز احلكومي يف •
تنفيذ وتوزيع هذه ال�سرتاتيجيات اإىل موازنات فعلية قابلة للتطبيق.

	 مرهونة • يجعلها  الذي  الأمر  اخلارجية،  وامل�ساعدات  بالتمويل  اخلطط  هذه  تنفيذ  ربط 
باملتغريات ال�سيا�سية وعدم متكن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من الوفاء بتحقيقها مبواردها 
الذاتية، ما ينعك�س �سلبًا على حقوق املواطنني، يف �سوء �سح املوارد املالية التي تعاين منها 

ال�سلطة يف الفرتة الأخرية.

167  تتاألف اللجنة من وزارة �سوؤون املراأة، ووزارة املالية، ووزارة التخطيط، ووزارة احلكم املحلي، واجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، ووزارة ال�سحة، ووزارة الرتبية 
الت�سريعي، وخبري حملي يف  الفل�سطينية، ومفتاح، ومعهد درا�سات املراأة/ جامعة بريزيت، ودائرة املوازنات/ املجل�س  للمراأة  العام  العمل، والحتاد  والتعليم، ووزارة 

.UN WOMENاملوازنات، ومركز الأبحاث وال�سيا�سات القت�سادية/ ما�س، والهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، و
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2. أبرز اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة في قطاع غزة:

اأجنزتها  حيث   ،2016-2014 لالأعوام  عامة  تنمية  خطة  اأول  باإقرار  غزة  يف  احلكومة  قامت 
وزارة التخطيط باحلكومة الفل�سطينية وقام جمل�س الوزراء باإحالتها للمجل�س الت�سريعي لإقرارها 

ح�سب الأ�سول ووفقًا للقانون الأ�سا�سي.

وفيما يتعلق بتلك اخلطة فقد مت تق�سيم الوزارات وال�سلطات والهيئات احلكومية املختلفة اإىل اأربعة 
قطاعات �سمن اخلطة، وهي القطاع الإنتاجي، والقطاع الجتماعي، وقطاع الأمن واحلكم الر�سيد، 

وقطاع البنية التحتية.

وقد تركزت خطة التنمية الوطنية يف غزة على القطاعات الإنتاجية، حيث اإن م�ساريع البنية التحتية 
ا�ستحوذت على الن�سيب الأكرب من اخلطة وتليها م�ساريع القطاع الجتماعي، ثم القطاع الإنتاجي 
بها  قامت  التي  الإجراءات  لتلك  باإيجابية  الهيئة  تنظر  واإذ  الر�سيد،  واحلكم  الأمن  قطاع  واأخريًا 

احلكومة يف غزة والتي تتعلق باإعمال احلق يف التنمية، فاإنها تود الإ�سارة اإىل املالحظات التالية: 

	 توحيد اجلهود اخلا�سة باخلطط التنموية من خالل تعزيز اآليات تن�سيق م�سرتكة بني احلكومتني •
الفل�سطينيتني والقفز عن اإجراءات النق�سام، باعتبار خطة التنمية هي خطة للم�ستقبل يجب اأن 

تبنى على قاعدة الوحدة القانونية واجلغرافية لل�سفة الغربية وقطاع غزة.

	 العاملة يف قطاع غزة، باعتبار • التن�سيق بني احلكومة وموؤ�س�سات املجتمع املدين  عدم مراعاة 
اأن هذه اخلطة ت�سمل اأربعة قطاعات خمتلفة تعمل عليها العديد من موؤ�س�سات املجتمع املدين.

	 مل تت�سمن اخلطة اإدماج حقوق الإن�سان كاأحد الأهداف التنموية يف اخلطط الإمنائية واإيالء •
الهتمام بالقطاعات العاملة يف هذا املجال.

	 ركزت اخلطة على القطاعات القت�سادية والبنى التحتية، على ح�ساب اهتمامها بالقطاعات •
والنوع  املراأة  وامل�ست�سعفة،  املهم�سة  الفئات  الجتماعية،  )احلماية  الأخرى  الجتماعية 

الجتماعي(.

	 ربط تنفيذ اخلطة بامل�ساعدات اخلارجية والتمويل اخلارجي، الأمر الذي ي�سي باإمكانية عدم •
حتقيقها مع اختالف الأدوار واملتغريات ال�سيا�سية ال�سائدة يف املنطقة.
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توصيات عامة للحق في التنمية 

الفئات . 1 على  الرتكيز  وخ�سو�سًا  التنمية  خطة  على  الهيئة  مبالحظات  احلكومة  تاأخذ  اأن 
الأوىل بالرعاية وهي املراأة، والطفل، والأ�سخا�س ذوو الإعاقة، واإيالء اهتمام خا�س لقطاع 

غزة يف خطة التنمية الوطنية.

اأن ي�سار اإىل تعديالت ت�سريعية تتوافق مع اخلطط والربامج بحيث تكفل تلك التعديالت . 2
دوام التزام احلكومة بتنفيذها.

روؤيا . 3 حتقيق  ل�سمان  ومعايري  وموؤ�سرات  برامج  وو�سع  تنفيذية  اآليات  تطوير  على  العمل 
متكاملة للخطة الوطنية حلقوق الإن�سان وعك�سها يف املوازنات ال�سنوية للحكومة.

توصيات الحق في التنمية للنساء

اأن يقوم جمل�س الوزراء بعملية التخطيط ابتداء باخلطط القطاعية قبل اإعداده للخطط غري . 1
القطاعية كي يتم الأخذ بالعتبار اأولويات الوزارات يف اخلطط القطاعية يف برامج املوازنة.

ي�سري وجود العديد من اخلطط املهتمة مبو�سوع اإدماج النوع الجتماعي اإىل اهتمام جمل�س . 2
الوزراء يف عملية التخطيط من منظور النوع الجتماعي، ويقت�سي هذا الهتمام احلكومي 

تخ�سي�س املوارد املالية لتنفيذ هذه اخلطط وال�سرتاتيجيات.

اأن تّت�سم هذه اخلطط وال�سرتاتيجيات بالواقعية، حيث تبنت هذه اخلطط وال�سرتاتيجيات . 3
اأهدافا تت�سمن اإ�سرتاتيجية تعتمد على تعديل ت�سريعات رئي�سية مثل قانون العقوبات، وقانون 

الأحوال ال�سخ�سية، وذلك يف ظل غياب املجل�س الت�سريعي. 

اأن يتم تقييم ومتابعة لهذه اخلطط وال�سرتاتيجيات لتحديد فجوات التنفيذ، ونقاط ال�سعف . 4
فيها وتعزيز العمل ال�سراكي بني جميع الوزارات وموؤ�س�سات املجتمع املدين. 
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الباب الثالث

الفئات األولى بالرعاية

األطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة
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الفصل األول
الحق في اإلنماء وحماية حقوق األطفال 

وتعزيزها

التشريعات والسياسات الحكومية وحقوق الطفل168

الدولية  الت�سريعات  يف  الأطفال  حماية  وحمايته  الطفل  حقوق  على  تركز  التي  اجلزئية  هذه  يف  نتناول 
)مقرتح  �سيا�ساتية  خطط  اأربع  مت�سمنة  الطفل  حلقوق  الوطنية  وال�سرتاتيجيات  واخلطط  والوطنية، 
ورقة �سيا�ساتية لتطوير اآلية ونظام لإدارة احلالة لالأطفال ذوي الإعاقة، �سيا�سة م�ساركة ومتثيل الطفل 
الفل�سطيني(،  العامة للطفل  لتعليم نوعي، �سيا�سة ال�سحة  الفل�سطيني، �سيا�سة الو�سول الآمن والعادل 
وموؤ�سرات حقوق الطفل الفل�سطيني، وحقوق الطفل يف امليزانيات واملوازنات العامة، وال�سفافية واملحا�سبة، 

وال�سكوى والرقابة على املحاكم التي قامت بها الهيئة.

اأوًل- الإطار القانوين حلماية الأطفال على امل�شتوى الدويل والوطني

اأ. القانون الدويل حلقوق الإن�شان

اإن اتفاقية حقوق الطفل، التي ت�ستند اإىل اأنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة، ُت�سّكل جمموعة من 
املعايري واللتزامات املتفق عليها عاملًيا وغري اخلا�سعة للتفاو�س. وتو�سح هذه املعايري التي يطلق 
ا حقوق الإن�سان احلد الأدنى من ال�ستحقاقات واحلريات التي يجب على احلكومات  عليها اأي�سً
التمييز كالتمييز  اأنواع  نوع من  اأي  الفرد وذاته دون  احرتامها، وهى مبنية على احرتام كرامة 
ب�سبب العن�سر اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي اأو الأ�سل القومي اأو الجتماعي اأو 
الرثوة اأو املولد اأو القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه املعايري على الب�سر يف كل مكان. وتلزم هذه 
احلقوق احلكومات والأفراد على حد �سواء بعدم انتهاك احلريات املماثلة لالآخرين. وهي وحدة 
واحدة غري قابلة للتجزئة، وترتبط ببع�سها ارتباطا وثيقا بحيث ي�ستحيل اإعطاء الأولوية لأحد 

احلقوق على ح�ساب حقوق اأخرى.

تعترب اتفاقية حقوق الطفل ال�سك القانوين الدويل الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية 
قانونية بدمج ال�سل�سلة الكاملة حلقوق الإن�سان، اأي احلقوق املدنية وال�سيا�سية، اإ�سافة اإىل احلقوق 
الثقافية والجتماعية والقت�سادية. ففي عام )1989(، اأقر روؤ�ساء العامل بحاجة اأطفال العامل 

ال�سنوي ماأخوذة عن دليل )حقوق الطفل بني الواقع والقانون( املعد من قبل موؤ�س�سة اإنقاذ الطفل والهيئة. التقرير  من  اجلزئية  هذه    168
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اإىل رعاية خا�سة  الثامنة ع�سرة  الأ�سخا�س دون  يحتاج  ما  لأنه غالبا  بهم،  اتفاقية خا�سة  اإىل 
ا �سمان اعرتاف العامل بحقوق الأطفال. وحماية ل يحتاجها الكبار. كما اأراد الروؤ�ساء اأي�سً

ح بطريقة ل َلْب�َس فيها حقوق الإن�سان الأ�سا�سية التي  وتت�سمن التفاقية )54( مادة، وهي تو�سّ
يجب اأن يتمتع بها الأطفال يف اأي مكان، ودون متييز، وهذه احلقوق هي: حق الطفل يف البقاء، 
وال�ستغالل،  املعاملة  و�سوء  امل�سرة،  التاأثريات  من  واحلماية  حد،  اأق�سى  اإىل  والنمو  والتطور 
التفاقية  مبادئ  وتتلخ�س  والجتماعية.  الثقافية  احلياة  ويف  الأ�سرة،  يف  الكاملة  وامل�ساركة 
الأ�سا�سية الأربعة يف: عدم التمييز؛ ت�سافر اجلهود من اأجل امل�سلحة الف�سلى للطفل؛ واحلق يف 
احلياة، واحلق يف البقاء، واحلق يف النماء؛ وحق احرتام راأى الطفل169. وكل حق من احلقوق 
التي تن�س عليها التفاقية بو�سوح، يتالزم بطبيعته مع الكرامة الإن�سانية للطفل وتطويره وتنميته 
بالرعاية  اخلا�سة  املعايري  و�سع  طريق  عن  الأطفال  حقوق  التفاقية  وحتمي  معها،  املن�سجمة 

ال�سحية والتعليم واخلدمات الجتماعية واملدنية والقانونية املتعلقة بالطفل.

القانون  الأطفال يف خالف مع  اأو  اأخرى تعنى بحق احلدث  اتفاقيات  اإىل ذلك جاءت  بالإ�سافة 
منها: قواعد الأمم املتحدة ومبادئها التوجيهية حول نظام ق�ساء الأحداث، والقواعد الدنيا لالأمم 
املتحدة لإدارة �سوؤون ق�سايا الأحداث )قواعد بكني(، وقواعد الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح 

الأحداث )مبادئ الريا�س( وقواعد الأمم املتحدة ب�ساأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم.

ب. الإطار القانوين الناظم حلقوق الطفل الفل�شطيني

هناك جمموعة من القوانني التي تعنى بحق الطفل على م�ستوى الت�سريعات الفل�سطينية ومن بني 
هذه القوانني:

الطفل . 1 حقوق  احرتام  �سرورة  على  الن�س  جاء  حيث  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون 
الفل�سطيني يف الباب الثاين من القانون حتت عنوان »احلقوق واحلريات العامة« وعلى وجه 

التحديد يف الـمادة )29(170. 
169  ن�ست املادة )2( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989: حترتم الدول الأطراف احلقوق املو�سحة يف هذه التفاقية وت�سمنها لكل طفل يخ�سع لوليتها دون اأي نوع من 
اأنواع التمييز. بغ�س النظر عن عن�سر الطفل اأو والديه اأو الو�سي القانوين عليه اأو لونهم اأو جن�سهم اأو لغتهم اأو دينهم اأو راأيهم ال�سيا�سي اأو غريه اأو اأ�سلهم القومي اأو 
الإثني اأو الجتماعي، اأو ثروتهم، اأو عجزهم، اأو مولدهم. اأو اأي و�سع اآخر. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة لتكفل للطفل احلماية من جميع اأ�سكال التمييز 

اأو العقاب القائمة على اأ�سا�س مركز والدي الطفل اأو الأو�سياء القانونيني عليه اأو اأع�ساء الأ�سرة. اأو اأن�سطتهم اأو اآرائهم املعرب عنها اأو معتقداتهم.
الأمومة والطفولة واجب وطني، ولالأطفال احلق يف: احلماية والرعاية ال�ساملة. اأن ل ي�ستغلوا لأي غر�س كان ول ي�سمح لهم بالقيام  »رعاية  يلي:  ما  على  ن�ست  التي    170
اأو بتعليمهم. احلماية من الإيذاء والـمعاملة القا�سية. يحرم القانون تعري�س الأطفال لل�سرب والـمعاملة القا�سية من  اأو ب�سحتهم  باأي عمل يلحق �سررا ب�سالمتهم 
قبل ذويهم. اأن يف�سلوا اإذا حكم عليهم بعقوبة �سالبة للحرية عن البالغني واأن يعاملوا بطريقة ت�ستهدف اإ�سالحهم وتتنا�سب مع اأعمارهم. يعترب هذا الن�س القانوين 
الأ�سا�سي العام حلماية ورعاية حقوق وحريات الأطفال، وقد ت�سمن الن�س العديد من البنود التي تنظم حقوق الطفل الفل�سطيني يف الـمجالت الـمختلفة، فاإذا كانت 
الفقرة الأوىل من الـمادة ال�سابقة تن�س على الإطار العام حلماية ورعاية الطفل ال�ساملة يف �ستى مناحي احلياة، فقد جاءت الفقرة الثانية لتن�س على حماية الأطفال 
اأو يوؤثر على  اأو �سحتهم  على وجه اخل�سو�س يف جمال عمالة الأطفال، بحيث مينع ت�سغيل الأطفال يف اأي عمل كان من �ساأنه اأن يلحق �سررا ما �سواء يف �سالمتهم 
حت�سيلهم العلـمي. اأما الفقرتان الثالثة والرابعة، فقد ركزتا على حماية الطفل الفل�سطيني من كل اأ�سكال الإيذاء والـمعاملة القا�سية، مبا يف ذلك ال�سرب والـمعاملة 
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الإن�سان . 2 حقوق  برعاية  كبريا  اهتماما  الفل�سطيني  امل�سرع  اأبدى  الفل�سطيني  الطفل  قانون   
قانون  على  انعك�س  الذي  الأمر  الفل�سطيني،  الطفل  بحقوق  الهتمام  يف  نيته  اأظهر  عندما 
القانوين  بالو�سع  يرتقي  قانون طفل منوذجيًّا  يعد  الذي  ل�سنة )2004(  الفل�سطيني  الطفل 
والجتماعي للطفل الفل�سطيني. كما جعل الـم�سرع الفل�سطيني من اتفاقية حقوق الطفل الدولية 

مرجعية قانونية عامة له، حيث جاء يف ن�س الـمادة 2 من هذا القانون تاأكيده على ذلك171. 

وقانون . 3 الغربية  ال�سفة  يف  ال�ساري   )1954( ل�سنة   )16( رقم  الأحداث  اإ�سالح  قانون 
املجرمني الأحداث ل�سنة )1937(، وهذه القوانني ل تتما�سى مع ال�سيا�سة اجلنائية احلديثة 
فهذه القوانني تعامل الطفل على اأنه جمرم ولي�س �سحية حتتاج اإىل تاأهيل، ولكن حاليا قامت 
وزارة ال�سوؤون الجتماعية بالتعاون مع الوزارات واملوؤ�س�سات ذات العالقة باإعداد م�سودة قانون 
حماية الأحداث التي تتما�سى مع ن�سو�س التفاقيات الدولية وال�سيا�سة اجلنائية احلديثة، وما 

زالت هذه امل�سودة على طاولة الرئي�س من اأجل اإقرارها.

قانون الإجراءات اجلزائية ل�سنة )2001( الذي ي�سري يف ال�سفة وقطاع غزة، حيث ل ي�سمح . 4
املادة (6) وميكن  املحكمة ح�سب  اإىل  �سكوى  يقدم  اأن  يبلغ اخلام�سة ع�سرة  باإمكان طفل مل 

تقدمي ال�سكوى من قبل ذويه اأو و�سيه بالنيابة عنه.

عام . 5 خالل  الوزراء  جمل�س  اأ�سدر  فقد  بالطفل  املتعلقة  الت�سريعات  تطورات  �سعيد  وعلى 
2013 قراره رقم )10( لعام 2013، املتعلق بنظام الأ�سر احلا�سنة ل�سنة 2013، بتاريخ 

.2013172/7/16

ثانيًا- اخلطط وال�شرتاتيجيات الوطنية حلقوق الطفل

يوجد لدى احلكومة خطط طويلة ومتو�سطة املدى، وطنية وقطاعية وعرب قطاعية، كما يوجد العديد 
وب�سبب حمدودية  ب�سكل خا�س،  املهم�سني  والأطفال  الأطفال  تركز على  اأنها ل  اإل  ال�سيا�سات،  من 
اأنهم  من  بالرغم  بالأطفال  خا�سة  موازنة  تخ�سي�س  وعدم  املتخ�س�سة،  والب�سرية  املالية  املوارد 
ي�سكلون ن�سف املجتمع، واعتماد فل�سطني على الدعم اخلارجي، فاإن تنفيذ هذه اخلطط وال�سيا�سات 
يكون غري م�سمون، ويحد من اإمكانية تخطيط طويل املدى يف ظل الظروف ال�سيا�سية والقت�سادية 
القا�سية من قبل ذويهم. واأخريا جاءت الفقرة اخلام�سة من الـمادة لتن�س على �سرورة تطبيق مبداأ التمييز العقابي فيما يتعلق بالعقوبات اجلزائية الـمفرو�سة على 
الأطفال، عن طريق ف�سلهم يف اأماكن خم�س�سة لهم بعيدا عن البالغني، واأن يكون هدف العقوبة اإ�سالحهم ل اإيذاءهم، ومع الأخذ بعني العتبار مراعاة التنا�سب ما 

بني العقوبة الـمفرو�سة عليهم وما بني اأعمارهم.
و«تن�سئة الطفل على العتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية« وعلى »الأخالق الفا�سلة«، و«اإعداد الطفل  فل�سطني«،  بالطفولة يف  »الرتقاء  اإىل  يهدف  اأنه  على  ن�س    171
حلياة حرة م�سوؤولة«. كما يهدف اإىل »حماية حقوق الطفل يف البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة واآمنة ومتطورة« و«توعية الـمجتمع بحقوق الطفل«، و«اإ�سراك الطفل يف 

جمالت احلياة الجتماعية«.
راجع  كامال  النظام  على  لالطالع    172

http://www.lab.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/magazine/22102013102.pdf
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ال�سيطرة  الفل�سطينية وفقدان  الأر�س  واإجراءاته، وتق�سيم  ب�سبب الحتالل  املتدهورة  والجتماعية 
ال�سيا�سات  مبراقبة  يخت�س  فاعل  وطني  ج�سم  يوجد  ل  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  واملوارد.  احلدود  على 

واخلطط واملوازنات الفل�سطينية ومدى ان�سجامها مع حقوق الطفل.

قامت فل�سطني باإ�سدار جمموعة متنوعة من اخلطط، مثل اخلطة التطويرية والطارئة وخطة الإنعا�س 
واخلطة الإن�سانية والوطنية. وتبنى كل اإطار تخطيطي مبادئ واأهدافًا وغايات واآليات تطبيق وتنفيذ 
وموؤ�سرات ونظم مراقبة خمتلفة، ما يجعل من غري املمكن من الناحية الفعلية تقييم ما مت حتقيقه 
وبوا�سطة من واأين، ويظهر ذلك ب�سكل وا�سح يف غياب حتليل الأثر لأي من اأنواع اخلطط املذكورة 
اأعاله. وما يبقى جليًا اأنه ل يوجد نهج مركز يجمع احتياجات الأطفال وحقوقهم ويحدد ماهية هذه 
احلقوق بو�سوح. واإذا ما وا�سلت احلكومة و�سع خطتها اخلا�سة بها، فيما اأن الأطراف الأخرى ت�سع 
التكرار  و�سيكون  قائمة  �ستبقى  التنفيذ  نظام  يف  الفجوات  فاإن  تطويرية،  وخططًا  اإن�سانية  خططًا 

وال�ستعمال غري الفعال للموارد املحلية والدولية هو القاعدة. 

بني  الن�سجام  وجود  عدم  الطفل  حلقوق  التخطيط  جمال  يف  الرئي�سية  والفجوات  التحديات  ومن 
الطفل  حقوق  اأهداف  ترجمة  كيفية  يف  واملهارات  واملعرفة  الوعي  ونق�س  وال�سيا�سات،  الت�سريعات 
اإىل خطط وطنية، والنق�س يف ح�ساب تكاليف اخلطط على النحو املالئم، وذلك يتطلب ا�ستخدام 
و�سع  على  والتدريب  وامل�ستفيدين،  امل�ستهدفة  الفئات  حتديد  يف  اأف�سل  ب�سكل  واملعلومات  البيانات 
تخ�سي�سها  ميكن  التي  املرجحة  املوارد  مبقادير  وا�سحة  ومعرفة  التكاليف،  وح�ساب  ال�سيا�سات 
ب�سكل جلي عن  الأطفال  غياب  وهناك  التخطيط.  اأولويات  بالإمكان حتديد  يكون  بحيث  لالأطفال 
والربامج  للخطط  م�ستهدفة  كفئة  عليهم  الرتكيز  يتم  ل  حيث  الوطنية،  القطاعية  اخلطط  اإعداد 

الوطنية ول يتم اإ�سراكهم عند اإعداد هذه اخلطط.

�سيا�سات  اأربع  الفل�سطينية  احلكومة  اأ�سدرت  فقد  احلكومية  وال�سيا�سات  اخلطط  �سعيد  على  اأما 
خا�سة بتح�سني و�سع الأطفال يف فل�سطني خالل عامي 2012 و2013، وهي:

ذوي  لالأطفال  احلالة  لإدارة  ونظام  اآلية  لتطوير  �شيا�شاتية  ورقة  مقرتح   .1
الإعاقة173

تناولت اخلطة حماية الأطفال وعلى الرغم من حتديد الأطفال ذوي الإعاقة يف �سيا�سة الوزارة، 
اإل اأنها ركزت يف عملها على حماية الأطفال جميعا كونهم ميثلون الفئة الأكرث �سعفًا وفقرًا يف 
احتياجات  تلبي  و�ساملة  ومتكاملة  توفري خدمات ممنهجة  على  الوزارة  لذا حر�ست  املجتمع، 
الأطفال، ومثل هذه اخلدمات والربامج حتتاج اإىل جهود كبرية تبذلها الوزارة لتعديل القوانني 

http://www.ldf.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=7382 :املوقع اللكرتوين راجع  املقرتح  حول  للمزيد     173
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اخلا�سة بالأطفال وخا�سة ذوي الإعاقة، بالإ�سافة اإىل اللوائح التنظيمية وال�سيا�سات، وذلك 
ل�سمان اأن تكون اخلدمات املقدمة لالأطفال ذوي الإعاقة مدجمة بجميع القطاعات. 

تلبية حقوق  ل�سمان  اأربعة اجتاهات  على  اإ�سرتاتيجيتها  الجتماعية يف  ال�سوؤون  وزارة  وركزت 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، ومنها تطوير ال�سيا�سات والقوانني التي ت�سمن وحتمي حقوق الأطفال 
ذوي الإعاقة وذلك لتعزيز دعمهم يف املجتمع، ودعم ال�ستقالل القت�سادي لهم لدجمهم يف 
املجتمع، وخا�سة يف اأ�سواق العمل املختلفة، وتوفري اخلدمات الالزمة لهم وتطويرها، وتعزيز 

املوؤ�س�سات التي تقدم الدعم لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة. 

وعلى الرغم من اأن عملية تلبية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ت�ستلزم جهًدا ووقًتا كبريين كونها 
عملية م�ستمرة ومتطورة، اإل اأن وزارة ال�سوؤون الجتماعية بداأت يف �سل�سلة من اخلطوات مثل 
الإح�ساء  جلهاز  الأموال  تخ�سي�س  على   2010 عام  يف  وامل�سادقة  املعاق،  بطاقة  اإ�سدار 
وقد  الوزارة  مع  بالتعاون   2011 ل�سنة  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  م�سحا  يجري  كي  املركزي 
نفذ، و�سادق قرار جمل�س الوزراء رقم )10( ل�سنة 2010 على اإعادة تفعيل املجل�س الأعلى 

لالإعاقة من اأجل دعم عملية تطوير واإ�سدار بطاقة املعاق.
الفل�شطيني174 الطفل  ومتثيل  م�شاركة  �شيا�شة   .2

ينطلق التخطيط يف جمال حقوق الطفل من اأهمية معاملة الأطفال كموا�سيع اهتمام واأ�سحاب 
قرار. من هنا انطلقت روؤية املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة من خالل خلق �سباب من جميع 
فئات املجتمع واأنحائه، متمكن وم�سارك وم�سوؤول وقادر على الو�سول اإىل ما يحتاجه من معلومات 

وخدمات لتطوير ذاته وجمتمعه، وقادر على العتماد على الذات والتفكري النقدي البناء.

ما زال جمتمعنا الفل�سطيني يعاين من عدم الكرتاث براأي الأطفال وال�سباب وعزز ذلك عدم 
وجود عدد من اخلطط والربامج التي طورت من اأجل تعزيز م�ساركة الأطفال، فلم يتم التعامل 
لهم  الالزمة  الفر�س  توفري  حيث  من  حقوقية  قاعدة  على  مبني  جوهري  ب�سكل  الأطفال  مع 
عن  عدا  هذا  الثقافية،  الربامج  بع�س  يف  دجمهم  من  بالرغم  وال�سيا�سات،  اخلطط  ملراجعة 
غياب راأي الطفل وتعبريه عن نف�سه، فالعديد من املوؤ�س�سات احلقوقية ما زالت تفتقر مل�ساركة 

الطفل ومتثيله �سمن املوؤ�س�سة. 

حماية  �سمان  اأول  يجب  املجتمع  وتخ�س  تخ�سه  التي  الق�سايا  يف  الطفل  م�ساركة  حق  لتطبيق 
وال�سباب  الأطفال  �سوت  و�سول  اإن  لراأيه.  اإبدائه  جراء  من  لأذى  تعر�سه  عدم  و�سمان  الطفل 
هو حق اأ�سا�سي كفلته لهم القوانني واملواثيق الدولية، فهم اجلهة الأقدر على و�سف احتياجاتهم 

.2013 فل�سطني،  الطفل،  اإنقاذ  موؤ�س�سة  الفل�سطيني،  الطفل  ومتثيل  م�ساركة  �سيا�سة  راجع  للمزيد    174
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الت�سال  مهارات  بتطوير  لهم  وي�سمح  باأنف�سهم  ثقتهم  تعزيز  اإىل  يوؤدي  فاإ�سراكهم  ورغباتهم، 
والتعاون، على الرغم من اأهمية الربامج التي تهدف مل�ساركة الأطفال وال�سباب، اإل اأنها ما زالت 
بحاجة لأن حتظى باهتمام اأكرب من حيث التنفيذ ولأن ترتقي لت�سبح نهجا ن�سلكه وفل�سفة نعي�سها.

فجاءت �سيا�سة م�ساركة الأطفال لت�سيغ برامج ترفع م�ستوى الوعي املجتمعي باأهمية م�ساركة 
يف  خا�سة  لالآخرين،  والإ�سغاء  اأنف�سهم  عن  التعبري  من  الأطفال  ولتمكن  وال�سباب،  الأطفال 
املناطق املهم�سة التي يعاين فيها الأطفال من غياب م�ساركتهم يف �سنع القرار، كما تتيح هذه 

ال�سيا�سة للكبار اأن يعرفوا تطلعات واأفكار وحقوق الأطفال وال�سباب منهم وب�سكل مبا�سر.
�شيا�شة الو�شول الآمن والعادل لتعليم نوعي175  .3 

جاءت �سيا�سة الو�سول الآمن والعادل لتعليم النوعي لتتما�سى مع روؤية وزارة الرتبية والتعليم 
وي�سهم  والإ�سالمية،  العربية  وثقافته  ووطنه  وقوميته  بدينه  يعتز  فل�سطيني  اإن�سان  “تهيئة  يف 
العلمي  التطور  ومتطلبات  باإيجابية  ويتفاعل  والإبداع،  للمعرفة  وي�سعى  جمتمعه،  نه�سة  يف 
والتكنولوجي، وقادر على املناف�سة يف املجالت العلمية والعملية، ومنفتح على الثقافات والأ�سواق 
الجتماعي،  للنوع  الجتماعية  العدالة  على  يقوم  جمتمع  بناء  على  وقادر  والعاملية،  الإقليمية 
يتميز  الذي  العايل  التعليم  بنظام  والنهو�س  الديني،  والت�سامح  الإن�سانية  بالقيم  والتم�سك 
ب�سهولة اللتحاق به، وتنوع براجمه، وتعدد م�ستوياته، ومرونته، وكفاءته، وفعاليته، وا�ستدامته، 

وا�ستجابته لالحتياجات املحلية وجودته”.176

متا�سيا مع ال�سيا�سات العري�سة لوزارة الرتبية والتعليم التي تت�سمن التعليم جلميع الأطفال، 
اخلدمات  توفري  خالل  من  الفقر  من  واحلد  املعلمني،  وتاأهيل  التعليم  نوعية  على  والرتكيز 
التعليمية للجميع وخا�سة يف املناطق املهم�سة، وربط التعليم يف احتياجات �سوق العمل، وتو�سيع 
ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم، ودمج واإ�سراك القطاع اخلا�س ب�سكل ا�سرتاتيجي من خالل 
امل�سورة يف جمال ال�سيا�سات والربامج، وت�سجيع املانحني على ال�ستثمار يف القد�س، وحت�سني 

ال�سراكات بني املوؤ�س�سات احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

لقد ارتاأت وزارة الرتبية والتعليم بال�سراكة مع املوؤ�س�سات املعنية، تطوير �سيا�سة وطنية تهدف 
اإىل توفري تعليم نوعي واآمن جلميع الأطفال يف فل�سطني، وخ�سو�سا الأطفال يف املناطق املهم�سة 
ممكنة  وحما�سبية  وموؤ�س�ساتية  اجتماعية  قانونية،  بيئة  خلق  خالل  من  وذلك  فقرا،  والأكرث 
والرتقاء بنوعية التعليم واأ�ساليبه ومكافحة العوامل التي توؤدي اإىل الت�سرب من املدر�سة، وتزويد 

http://www.ldf.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=7384 :اللكرتوين 3املوقع  راجع  التقرير  حول  للمزيد    175
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الأطفال والعائلة باآليات لزمة ل�سمان اإلزامية التعليم على امل�ستوى املركزي وغري املركزي.

وتناولت ال�سيا�سة اأولويات تطوير اآليات وبروتوكولت واأنظمة ل�سمان معاجلة العوامل التي متنع 
من  وذلك  وغريها،  الأطفال  وعمالة  املبكر،  والزواج  الفقر،  مثل  باملدر�سة  اللتحاق  من  الطفل 
خالل اعتماد قانون التعليم الفل�سطيني وتعديله وحتديد م�سوؤولية الوزارة وال�سركاء فيما يتعلق 
العائلة واملجتمع املدين، والقطاع اخلا�س ووكالة  التعليم ومراقبتها، وحتديد م�سوؤولية  باإلزامية 
الغوث فيما يتعلق باإلزامية التعليم، والرتقاء بنوعية التعليم للو�سول بالطفل اإىل اأق�سى اإمكانياته 
وتطبيق املعرفة واملهارات، وزيادة املخ�س�سات املالية لقطاع التعليم، ورفع م�ستوى الوعي وح�سد 

التاأييد واملنا�سرة على كافة امل�ستويات لرفع م�ستوى التعليم والو�سول اإىل املناطق املهم�سة.
الفل�شطيني177 للطفل  العامة  ال�شحة  �شيا�شة   .4

تعاين الأر�س الفل�سطينية من و�سع معقد فريد من نوعه ب�سبب وجود الحتالل الذي اأدى اإىل 
تدهور الأو�ساع ال�سحية على مدار ال�سنني املا�سية، هذا بالإ�سافة لالنق�سام اجلغرايف بني مدن 
ال�سفة وقراها وبني قطاع غزة وال�سفة الغربية، وكان للو�سع ال�سابق تاأثري �سلبي على الأو�ساع 
اأي�سا اإىل تعدد مقدمي  ال�سحية لالأطفال، خ�سو�سا يف املناطق والفئات املهم�سة، واأدى هذا 
الفعالة يف  امل�ساركة  املعلومات، ويف  وت�سارك  العمل  بينهم يف  الكايف  التن�سيق  اخلدمات وعدم 

عملية التخطيط الوطني وو�سع ال�سيا�سات واتخاذ القرار.

ال�سارية  انت�سار الأمرا�س غري  ت�سعى �سيا�سة ال�سحة العامة للطفل الفل�سطيني خلف�س ن�سبة 
املبكر جلميع  والك�سف  الوقاية  برامج  وذلك من خالل  وم�ساعفاتها،  الأطفال  بني  والإعاقات 
الأطفال وعالج الأطفال يف دائرة اخلطر يف مرحلة مبكرة وحمايتهم من امل�ساعفات، وحددت 
ال�سيا�سة م�سوؤولية احلكومة عن تهيئة البيئة املنا�سبة حلماية الطفل من الأمرا�س، وذلك من 
لت�سمل جميع الأطفال، واعتماد مبداأ احلقوق ولي�س  خالل توفري فحو�سات الر�سد والتق�سي 
اأ�سا�سيني ولي�س كم�ستقبلني للخدمة، واعتماد برامج  احلاجة فقط، واعتبار الأطفال ك�سركاء 
طويلة املدى، وم�ستدامة، وجمدية اقت�ساديا، وتنمية القدرات املوجودة على م�ستوى ال�سيا�سات، 

واخلدمات، والجتاهات، واملعرفة واملهارات.

اإىل  القادمة  الـ )5-10( �سنوات  الفل�سطينية خالل  العامة  وتهدف ا�سرتاتيجيات �سيا�سة ال�سحة 
تطوير خطة عمل �سحية لل�سنوات الع�سر القادمة وحتديد الحتياجات ال�سحية، ومكافحة التاأثريات 
لالأطفال  موحد  متويل  اعتماد  اأو  خا�سة  �سناديق  واإن�ساء  املعي�سة،  م�ستوى  وتدين  للفقر  ال�سلبية 
املهم�سني اأو الذين يعانون من اأمرا�س غري �سارية اأو اإعاقات، وتطوير نهج قطاعي وا�سع مع تف�سيل 

http://www.moh.ps/attach/500.pdf اللكرتوين:  املوقع  على  املن�سور  التقرير  راجع  للمزيد    177
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املوازنة املخ�س�سة لالأطفال، ومراجعة قانون ال�سحة العامة والقوانني ذات العالقة ل�سمان حقوق 
الأطفال ب�سكل عام والأطفال املهم�سني ب�سكل خا�س، وزيادة خم�س�سات قطاع ال�سحة التي ت�ستهدف 
والتقييم  التخطيط،  يف  متخ�س�سني  وتوفري  الطفل،  ملف  وحو�سبة  العامة،  املوازنة  من  الأطفال 
الطواقم ال�سحية جتاه  واملتابعة، وم�سرفني �سحيني وتربويني، وتطوير مدونة �سلوك حول م�سوؤولية 
اأنظمة للتعامل مع موا�سيع الإهمال ال�سحي، وتطوير نظام �سامل للك�سف  الطفل وحقوقه، وتطوير 
اإدارة  ونظام  وموؤ�سرات م�سنفة  و�ساملة،  وطنية  بيانات  قاعدة  وتطوير  واملحا�سبة،  واملراقبة  املبكر 
حالت الفئات املهم�سة من الأطفال ومتابعتهم، بالتعاون مع الوزارات واملوؤ�س�سات الفل�سطينية املعنية.

الوطنية  وال�سرتاتيجيات  اخلطط  وتطوير  اإعداد  يتم  اأن  يجب  الطفل  حقوق  اإعمال  اأجل  من 
الوطنية  بالإ�سرتاتيجية  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  التفاقية، بحيث  اإىل  ا�ستنادا  ال�ساملة لالأطفال 
تتعلق  التي  املحددة  العمل  خطط  جميع  وتغطية  لها،  املنا�سبة  املوارد  تخ�سي�س  مع  للتنمية 
مبختلف جوانب حقوق الطفل، وذلك اإما يف �سكل خطة عمل وطنية لالأطفال اأو غريها من الأطر 
الأخرى، واأي�سًا اإقامة اآليات متابعة وتقييم من اأجل التنفيذ الكامل خلطة العمل لكي يتم ب�سورة 
منتظمة تقدير مدى التقدم املحرز وحتديد الفجوات، ويتم ذلك بالت�ساور مع كافة اجلهات ذات 
العالقة على ال�سعيدين الر�سمي والوطني، بهدف و�سع اإ�سرتاتيجية �ساملة لالأطفال، ول�سمان 
الالزمة  واملوارد  التوجيهية  املبادئ  توفر  واأن  الوطنية؛  التنموية  اخلطة  من  جزءًا  ت�سكل  اأن 
للنظم املحلية املتعلقة بحماية الطفل من اأجل تقييم ال�سيا�سة وخطة العمل الوطنيتني لالأطفال 
اإىل  املنتمني  الأطفال  ب�ساأن  وطنية  تت�سمن خطة عمل  واأن  ور�سدهما؛  وتنفيذهما  واملراهقني 

الأقليات، كالأطفال الالجئني، و�سمان م�ساركتهم يف و�سع هذه اخلطة.

الدولة  قبل  من  اخلطط  اإعداد  عند  توفرها  الواجب  العامة  ال�سروط  من  جمموعة  وهناك 
ت�ستند اخلطط حني  اأن  يجب  بحيث  للقوانني  تعديل  اأو  بر�سم  يتعلق  فيما  ومنها  احلكومة،  اأو 
اإعدادها للقوانني املحلية والدولية، ولكن ويف الوقت ذاته، فاإن دور اخلطط اأي�سا هو مراجعة 
القوانني وتعديلها- اإن لزم- لتاأمني حقوق الطفل، وتاأمني الأف�سل لهم دون متييز، ومب�ساركة 
اجلميع، واحلد من جميع اأ�سكال العنف �سد الأطفال، وكذلك الت�سبيك وتاأكيد م�ساركة الأطفال 
واإن�ساء اأو تطوير موؤ�س�سات ونواد لالأطفال، حيث يتم ت�سجيع م�ساركة الأطفال بدءا من حتديد 
اإىل  الو�سول  واإمكانية  والربامج،  امل�ساريع  وتقييم  التنفيذ  على  الإ�سراف  حتى  الحتياجات 

الفئات املهم�سة حيث ما زال هناك فئات مهم�سة مل ت�سل اإليها الربامج وامل�ساريع. 

يف هذا ال�سياق، �سوف ت�ستهدف الربامج يف جميع امل�ستويات لت�سل اإىل اجلميع دون ا�ستثناء اأو 
متييز، وعليه يجب اإعطاء الأولوية يف اخلدمات الأ�سا�سية حلقوق الأطفال املعاقني، والأحداث 
اجلانحني، واملهم�سني، والأطفال يف ال�سجون الإ�سرائيلية، والأطفال الالجئني، والأطفال الذين 
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يعانون ب�سبب العنف والنزاع امل�سلح. كما يجب بناء قدرات اجلهات املعنية: يف جمال التخطيط، 
والتنفيذ، والر�سد والتقييم لربامج حقوق الطفل، وحتديد وتوفري بيئة �سديقة للبيئة يف جميع 
كل  ميتلكها  التي  اخلربات  بتوفري  املعنية  اجلهات  جميع  مع  والتعاون  والتن�سيق  القطاعات، 
جانب، وتوزيع وا�ستخدام امل�سادر باأكرب كفاءة وفاعلية ممكنة من اأجل تاأمني حقوق الطفل، 
بو�سع  للبدء  بالطفولة،  املعنية  القطاعات  من  القرار  �سانعو  به  ي�سرت�سد  وطني،  اإطار  وو�سع 

برامج مف�سلة جلميع الفئات العمرية، مراعية املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الطفل.

ثالثًا- حقوق الطفل يف امليزانيات واملوازنات العامة

تتوفر  ول  للغاية،  حمدودة  الطفل  حقوق  لإعمال  امليزانية  يف  املخ�س�سة  باملوارد  تتعلق  التي  املعلومات 
ودولية، من منظور  املتاحة من م�سادر وطنية  املوارد  واآثار  املخ�س�سة  املوارد  ور�سد  لتتبع  فعالة  اآلية 
حقوق الطفل، ولذلك يجب على الدولة اأن تقوم بتخ�سي�س موارد كافية يف امليزانية وفقًا للمادة )4( 
يراعي  نهج  واتباع  وم�ساركته،  وحمايته  ومنائه  ببقائه  يتعلق  فيما  الطفل  حقوق  لإعمال  التفاقية  من 
الطفل  لق�سايا  املخ�س�سة  املوارد  لتتبُّع  نظام  تنفيذ  خالل  من  الدولة  ميزانية  و�سع  يف  الطفل  حقوق 
وا�ستخدامها على نطاق امليزانية ككل، وهو ما �سيلقي ال�سوء على مدى ال�ستثمار يف الأطفال، على اأن 
اأي  ال�ستثمارات يف  بها  ر  توؤثِّ اأن  التي ميكن  للكيفية  تقييمات  التتبُّع هذا لإجراء  الدولة نظام  ت�ستخدم 
التاأثري املتباين لهذه  قطاع من القطاعات على نحو يخدم »امل�سالح الف�سلى للطفل«، مبا يكفل قيا�س 
ال�ستثمارات على الفتيات والفتيان على النحو املنا�سب، ور�سد مدى فاعلية تخ�سي�س املوارد وتقييمها، 
وعند اللزوم التما�س التعاون الدويل يف هذا ال�سدد، واإجراء تقييم �سامل لالحتياجات من امليزانية فيما 
يتعلق باإن�ساء خدمات اجتماعية يف املقاطعات التي ت�سررت من جراء النزاع امل�سلح، وو�سع خم�س�سات 

حمددة لهذه املجالت التي تت�سدى للفوارق يف ظروف معي�سة الأطفال وتق�سي عليها تدريجيًا. 

مع  احلوار  على  قائم  باأ�سلوب  امليزانية  و�سع  يف  وامل�ساركة  ال�سفافية  �سمان  الدولة  على  يجب  وكذلك 
بنود  واإدراج  النحو املالئم،  على  املحلية  ال�سلطات  م�ساءلة  وكفالة  الأطفال،  �سيما  ول  وم�ساركته  اجلمهور 
اأو �سعفًا وللحالت التي تقت�سي اتخاذ تدابري اجتماعية  اإ�سرتاتيجية يف امليزانية لالأطفال الأ�سد حرمانًا 
اإيجابية )كت�سجيل املواليد وتغذية الطفالت( مع �سمان حماية هذه البنود املدرجة يف امليزانية حتى يف حالة 
الأزمات، وعلى الدولة اأن تخ�س�س ميزانية م�ستقلة لالأطفال »لأق�سى قدر ممكن ت�سمح به املوارد املتاحة«. 

كما يجب على الدولة اأن تقوم بخطوات على كافة امل�ستويات احلكومية ل�سمان و�سع م�سلحة الأطفال 
الف�سلى كاإحدى الأولويات يف اخلطط القت�سادية والجتماعية والقرارات املتخذة ب�ساأن امليزانية، واأن 
ت�سمن كذلك حماية الأطفال من الآثار ال�سلبية لل�سيا�سات القت�سادية والأزمات املالية، واملوازنة هي 
اأهم اأداة اقت�سادية للحكومة، فهي تعك�س الأولويات الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية، حيث ترتجم 
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ال�سيا�سات واللتزامات ال�سيا�سية اإىل نفقات، وهذا يتطلب من الدولة الوفاء بالتزاماتها املالية جتاه 
الأطفال مبوجب التفاقية من اأجل حت�سني ال�ستهداف و�سمان ا�ستدامة الإنفاق لتلبية حقوق الأطفال 

وعدم ربطها باجلهات املانحة والدعم املتوفر الذي يلعب الدور الأ�سا�سي يف ا�ستمرارية الربامج.

ونظرًا للو�سع الفل�سطيني الراهن، واعتماد احلكومة الفل�سطينية على املعونات لدعم اأهدافها التنموية. 
فال يوجد تخ�سي�س موارد لالأطفال ول كادر خمت�س يعمل على ر�سد املوازنة وحتليلها وتزويدنا باملعلومات 
حول ما يتم تخ�سي�سه لالأطفال من املوازنة الوطنية. وبالتايل ل بد من ت�سكيل ج�سم اأو جلنة م�سغرة 
الناجت  القت�سادي  والو�سع  الفريد  ال�سيا�سي  الو�سع  �سياق  املوازنة يف  املوارد وحتليل  تخ�سي�س  تدر�س 
عنه يف الأر�س الفل�سطينية املحتلة، فاأدوات التنمية القت�سادية التي متلكها كل البلدان املتطورة والنامية 
بحكم �سيادتها )ال�سيا�سات النقدية واملالية، والتحكم باملوارد الطبيعية، والتحكم باحلدود، وغريها( غري 
موجودة يف الأر�س الفل�سطينية املحتلة ب�سبب و�سعها كاأر�س حمتلة، ويجب على املوؤ�س�سات احلقوقية التي 
تعنى بحقوق الإن�سان والطفل مثل الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان اأن تلعب دور املراقب واملراجع للموازنة 
العامة، حيث تقوم الهيئة بنقد املوازنة العامة وو�سع مالحظاتها قبل اإقرارها، وذلك ل�سمان تخ�سي�س 

اأكرب قدر من املوارد اخلا�سة بالأطفال يف املوازنة، وحماولة تلبية اأكرب قدر من احتياجاتهم. 

رابعًا- موؤ�شرات حقوق الطفل الفل�شطيني

تبنى معظم موؤ�سرات حقوق الطفل يف فل�سطني على اأ�سا�س رفاه الطفل ولي�س على مبداأ احلقوق، فلكي 
يتحقق مبداأ احلكم الر�سيد يف اإعمال حقوق الطفل يجب ن�سر املعلومات والبيانات املف�سلة واملوثوقة 
واملحللة حول حقيقة احلياة التي يعي�سها الأطفال، وحتديد م�سوؤولية املوؤ�س�سات والأفراد يف اإعمال حقوق 
الطفل يف فل�سطني كما ن�س عليها القانون، ومدى انعكا�س مبادئ م�ساركة الأطفال، وعدم التمييز، 
وبالرغم  الوطنية.178  واخلطط  والت�سريعات  ال�سيا�سات  يف  الف�سلى  امل�سلحة  وحتقيق  وامل�ساواة، 
الوطنية والإ�سرتاتيجيات  املوؤ�س�سات يف تقييم اخلطط  الوزارات بتطوير موؤ�سرات مل�ساعدة  من قيام 
وحتديد الثغرات، اإل اأنه يف اأحيان اأخرى يكون ذلك بناء على حاجة معينة اأو متطلب لربنامج معني، 

وتعتمد هذه امل�سوح على التمويل اخلارجي ومل تتم ماأ�س�ستها كم�سوح وطنية رئي�سية. 

بتنفيذ  احلكومة  للتزام  �سماًنا  ومراقبتها  الطفل  حلقوق  موؤ�سرات  تطوير  ومربرات  اأهمية  تكمن 
التزاماتها يف جمال حقوق الطفل، ومدى تطبيق القوانني واإجراء التعديالت الالزمة لتوفري حماية 
اأكرب للطفل، كما ت�سمن حتقيق ال�سفافية واملحا�سبة بناء على ا�ستهداف حمدد يف اخلطط وال�سيا�سات 
اأ�سا�سا ي�سرت�سد به وا�سعو ال�سيا�سات الوطنية لتح�سني و�سع  والربامج الوطنية، وت�سكل املوؤ�سرات 
ونوعية(  الأ�سا�سية )كمية  الأولويات  و�سيلة لالتفاق على  املعايري  وتعد  ولتطوير قدراتهم،  الأطفال 

الر�سيد يف اإعمال حقوق الطفل، اآذار 2012، موؤ�س�سة اإنقاذ الطفل. للحكم  التحليل  اأداة    178
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املطروحة يف كل قطاع من قطاعات تنمية الطفل، وحتديد معايري ووجود موؤ�سرات مف�سلة وذات 
م�سداقية، متكننا من مقارنة وحتديد التقدم املحرز وتقييم التدخالت املختلفة واأ�سباب جناحها اأو 

ف�سلها وحتديد الثغرات ومواقع ال�سعف يف جمال حقوق الطفل.

من املهم ذكر اأن وثيقة موؤ�سرات حقوق الطفل الفل�سطيني ل تهدف يف الوقت احلايل اإىل ماأ�س�سة 
جميع املوؤ�سرات، بل تهدف اإىل تطويرها ب�سكل تدريجي ممنهج، من خالل �سيا�سة متو�سطة- طويلة 
الأمد، حتدد تعريفات وطنية ومنهجيات وا�سحة، وما يلزم من قواعد بيانات متكن من رفع التقارير 

الدورية ومراقبة و�سع الأطفال يف الأر�س الفل�سطينية املحتلة خالل فرتة معقولة من الزمن.

خام�شًا- ال�شفافية واملحا�شبة
تقع امل�سوؤولية الأ�سا�سية لتن�سئة الأطفال على عاتق الأ�سرة يف الدرجة الأوىل، ومن ثم احلكومة ب�سفتها 
ممثلة عن ال�سعب، وبالرغم من اأن التفاقية خاطبت احلكومات ب�سكل عام اإل اأنها يف احلقيقة تخاطب 
م�سوؤولية كل فرد من اأفراد املجتمع. وب�سكل عام، ل ميكن اإعمال املعايري الواردة فيها اإل اإذا اكت�سبت 
املهنية  املجالت  يف  والعاملني  واملجتمع،  الأ�سرة  واأفراد  الأمور  اأولياء  اجلميع:  احرتام  املعايري  تلك 
والعاملني يف حقل التدري�س واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة، والعاملني يف اأو�ساط الأطفال ويف املحاكم، 

ومن خالل تاأدية كل منهم الدور اخلا�س به اأو بها، وا�سعني ن�سب اأعينهم احرتام هذه املعايري. 

ورفاه  لنماء  الطبيعية  والبيئة  الأ�سا�سية  املجتمع  وحدة  كونها  الأ�سرة  اإىل  خا�سة  ب�سفة  التفاقية  ت�سري 
اأفرادها، وخا�سة الأطفال. وبناء على ذلك، تلزم التفاقية اأي حكومة باحرتام اجلهود التي يبذلها الآباء 
بتقدمي الرعاية والتوجيه لأطفالهم، وتوفري امل�ساعدة املادية وبرامج الدعم لهم، وينبغي على اأ�سحاب القرار 

اأي�سا بذل اجلهد للحيلولة دون ف�سل الأطفال عن اأ�سرهم اإل اإذا كان الف�سل من اأجل م�سلحتهم العليا. 

�شاد�شًا- برنامج ر�شد �شكاوى الأطفال 
ي�سكل الأطفال يف فل�سطني ما يقارب ن�سف عدد ال�سكان، ويعتربون من �سمن الفئات ال�سعيفة التي حتتاج 

اإىل متثيل خا�س والدفاع عنهم، بالإ�سافة اإىل خ�سو�سية هذه الفئة يف ما يتعلق بالحتياجات واحلقوق.

اإن�ساء برنامج ر�سد �سكاوى الأطفال كخطوة ل�سيانة حقوق الأطفال من خالل  وكنتاج لذلك جاء 
والهيئات  الدولة  ووظائف  والأنظمة  واللوائح  القوانني  خالل  من  احلقوق  هذه  تطبيق  على  التاأكيد 

واملوؤ�س�سات الفل�سطينية، ومن خالل ر�سد وتوثيق ما يخالف ذلك.

حيث ارتاأت الهيئة- �سمن روؤيتها ومنهاجها املبني على احلقوق- اإدراج هذا الربنامج �سمن اخلطة 
الإ�سرتاتيجية والت�سغيلية للهيئة يف روؤية خا�سة للفئات الأكرث حاجة لدعم وحماية حقوقهم، ومت بناء 
فريق من الباحثني يف مناطق ال�سفة وغزة �سمن منظور الر�سد والرقابة على املوؤ�س�سات احلكومية 
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التي تتعامل مع الأطفال بكافة اأ�سكالها، ومنها مراكز التوقيف واأماكن الحتجاز.

كما تتابع الهيئة وتراقب اأداء �سرطة الأحداث وحماية الأ�سرة يف مراكز ال�سرطة ومراقب ال�سلوك 
واملخولة  امل�سوؤولية  ذات  الجتماعية  ال�سوؤون  وباعتبار  الأطفال،  حماية  و�سبكات  احلماية  ومر�سد 
قانونيا مبتابعة الق�سايا املتعلقة بحماية الأطفال دون �سن 18 �سنة، كما اأن العناية بالأطفال وحماية 
حقوقهم تعترب عملية مركبة ومت�سابكة تتداخل فيها كثري من قطاعات املجتمع اإذا مل يكن جمملها، 

حيث تاأخذ اأ�سكاًل واأبعادًا متباينة وتتمايز فيها اأدوار املوؤ�س�سات والهيئات كل ح�سب دوره.

وفيما يتعلق بقطاع غزة فلم يتم حتى اللحظة العمل على اإن�ساء �سرطة متخ�س�سة بالعمل مع فئة 
الطفل اأو الأ�سرة، فنجد اأن الأطفال يف خالف مع القانون يتم التعامل معهم معاملة البالغني، دون 
التحقق من توفري �سمانات املحاكمة العادلة، باعتبارهم فئة �سعيفة داخل املجتمع غري قادرة على 

معرفة حقوقهم الأ�سا�سية التي كفلتها القوانني الوطنية والتفاقيات الدولية.

�سرطة  باإن�ساء  القانون  اإنفاذ  عن  امل�سوؤولة  اجلهات  حث  على  العمل  مبكان  ال�سرورة  من  فاإنه 
متخ�س�سة يف النظر بق�سايا الأحداث واإجراءات التحقيق البتدائي، وذلك ل�سمان حتقيق العدالة 

وللحفاظ على حقوق الطفل وحمايته. 

اخلا�سة  الدولية  والتفاقيات  املعاهدات  اإىل  والن�سمام  امل�سادقة  يف  الدولة  لدور  الهيئة  وتتطلع 
والت�سريعات  القوانني  على  الالزمة  التعديالت  باإجراء  القيام  من  عليها  يرتتب  وما  الطفل  بحقوق 

الوطنية، مبا ين�سجم مع ما جاء يف ن�سو�س املعاهدات والتفاقيات الدولية.

�شكاوى الأطفال الواردة للهيئة خالل عام 2013:

 ورد للهيئة خالل عام 2013 )646( �سكوى يف جمال حقوق الطفل، توزعت على النحو التايل:

امل�ستكي الطفل نف�سه: 467، مقدم ال�سكوى الأهل: 179
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التوصيـــــــــــات:

على مستوى القوانين والتشريعات: 

احلقوقية  واملوؤ�ش�شات  املعنية  الوزارات  مع  بالتعاون  الإن�شان  حلقوق  امل�شتقلة  الهيئة 
واملجل�س الت�شريعي ومكتب الرئي�س

حث دولة فل�سطني الن�سمام اإىل التفاقية الدولية حلقوق الطفل وتطوير لوائح تنفيذية ملزمة . 1
الوزارات  على  امل�سادقة  املرتتبة عن هذه  امل�سوؤوليات  بها مع حتديد  التام  اللتزام  ل�سمان 

واملوؤ�س�سات الر�سمية املختلفة.

مراجعة القوانني الفل�سطينية احلالية ومواءمتها مع قانون الطفل الفل�سطيني املعدل واملواثيق . 2
ل�سمان  الوطنية  القوانني  يلزم من  ما  وتطوير  الطفل،  اتفاقية حقوق  ومن �سمنها  الدولية، 

اإعمال حقوق الطفل وحمايته. 

تكاتف اجلهود الوطنية لإن�ساء جمل�س وطني حلقوق الأطفال وفق قانون الطفل الفل�سطيني . 3
اإعمال حقوق الطفل يف فل�سطني والتن�سيق مع  املعدل كج�سم وطني، يتوىل م�سوؤولية مراقبة 

كافة الأطراف املعنية.

على مستوى السياسات واالستراتيجيات والخطط واألنظمة 
والموازنات:

)الهيئة امل�شتقلة بالتعاون مع الوزارات املعنية واأمان واملوؤ�ش�شات احلقوقية املتخ�ش�شة 
واجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني(

وزارة . 1 مثل  املعنية  الوزارات  مع  )بالتعاون  الفل�سطينية  والتنمية  التخطيط  وزارة  مطالبة 
ال�سيا�سات  مراجعة  العمل(  ووزارة  ال�سحة  والتعليم،  الرتبية  الجتماعية،  ال�سوؤون 
وال�سرتاتيجيات واخلطط املوجودة، وتطوير ما يلزم ل�سمان اإدراج حقوق الطفل وم�سلحته 

الف�سلى ب�سكل �سريح ووا�سح، وتعزيز مبداأ ال�ستثمار بالأطفال.

املوازنات . 2 يف  اأكرث  و�سوح  على  واحلر�س  القائمة  املوازنات  مراجعة  املالية  وزارة  مطالبة 
املخ�س�سة للطفل �سمن املوازنة العامة ل�سمان بقاء الطفل ومنائه وحمايته.
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اأن تقوم الوزارت املعنية مب�ساركة الأطفال يف حتديد الأولويات الوطنية وو�سع اخلطط.. 3

حقوق . 4 تطبيق  ل�سمان  وطنية  اأنظمة  تطوير  املعنية،  الوزارت  مع  بالتعاون  احلكومة  مطالبة 
الوطنية،  التحويل  واأنظمة  وحتليلها،  البيانات  جمع  اأنظمة  مثل  ومراقبتها  وحمايته  الطفل 

واأنظمة املراقبة والتقييم وغريها.

عليها، . 5 واملحافظة  وتطويرها  الالزمة  والفنية  والب�سرية  املالية  للموارد  وا�سحة  خطة  و�سع 
�سبيل  على  الإعاقة  ذوي  كالأطفال  املهم�سة،  الفئات  تخاطب  التي  املجالت  يف  وخ�سو�سا 

املثال. 

الأطفال . 6 وعمل  الفقر  ملكافحة  وامل�سوؤوليات  املعامل  وا�سحة  خطة  تطوير  احلكومة  مطالبة 
والعنف �سد الأطفال والإهمال.

اأن يقوم اجلهاز املركزي لالإح�ساء بتوفري معلومات وبيانات موثوقة وموؤ�سرات زمنية وا�سحة . 7
حول و�سع حقوق الطفل الفل�سطيني وتنفيذها يف كافة املجالت، وحتديد الثغرات واحلر�س 

على و�سولها ل�سناع القرار. 
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الفصل الثاني
األشخاص ذوو اإلعاقة

احلقوق  لديهم  القانون،  اأمام  مت�ساوون  مواطنون  هم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  اأن  التعريف  عن  غني 
وامل�سوؤوليات نف�سها، وينبغي اأن يتمتعوا بامل�ساواة يف احل�سول على اخلدمات املتاحة لهم انطالقًا من مبداأ 

امل�ساركة الفاعلة وعدم التمييز، واحرتام كرامة الأ�سخا�ض املتاأ�سلة وا�ستقاللهم الذاتي. 

اأوًل- الت�شريعات وال�شيا�شات الوطنية اخلا�شة بحقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة

الدويل حلقوق الإن�شان القانون    .1

ت�ستند حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة بالأ�سا�س اإىل املبادئ العامة حلقوق الإن�سان التي تكفل امل�ساواة 
اأ�سا�سية  �سمانة  مبثابة  يعد  التمييز  عدم  مبداأ  اإن  حيث  كان،  نوع  اأي  من  الب�سر  بني  التمييز  وعدم 
لتمتع جميع الب�سر بكافة احلقوق واحلريات املن�سو�س عليها يف املواثيق والتفاقيات الدولية، ومن هذا 
املنطلق فاإن لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة احلق يف التمتع بكافة احلقوق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية 
جملة  واأبدت  املواطنني179.  من  بغريهم  اأ�سوة  القوانني  عليها  تن�س  التي  والثقافية  والجتماعية 
الإعالنات والتفاقيات واملواثيق الدولية والإقليمية وكذلك الت�سريعات الوطنية اهتمامًا بالغًا بحقوق 
تلك  وخا�سة عرب  واملواد،  الن�سو�س  كثري من  مهمًا يف  لهم حيزًا  واأفردت  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س 
القرارات والإعالنات والتفاقيات ال�سادرة عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة والهيئات الإقليمية ذات 
العالقة بحقوق الإن�سان التي تناولتهم ب�سكل مبا�سر وخا�س، وذلك للتاأكيد على اأهمية تعزيز واحرتام 
حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، واللتزام من قبل الدول واحلكومات على اإدراج ق�سايا حقوق الأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة يف اخلطط وال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التنموية الرامية للنهو�س بواقعهم180. 

العمل يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  حلق  الناظمة  الوطنية  والت�شريعات  2.القوانني 

الأ�سخا�س  حقوق  فل�سطني  دولة  يف  ال�سارية  الوطنية  الت�سريعات  عاجلت  الوطني  امل�ستوى  على 
اإىل �سن  اإ�سدار جمموعة من القرارات الوزارية واملرا�سيم الرئا�سية، بالإ�سافة  ذوي الإعاقة عرب 

الإعاقة، من�سورات الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان 2012.  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  حول  دليل  العاطي،  عبد  �سالح  ينظر    179
القرارات والإعالنات والتفاقيات ال�سادرة عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، قرار رقم 2856 لعام 1971 ب�ساأن حقوق الأ�سخا�س املتخلفني عقليا، القرار  ينظر   2  180
3447 لعام 1975، ب�ساأن احلقوق املتكافئة لالأ�سخا�س املعاقني مع غريهم من الب�سر، والقرار52/37 لعام 1982، ب�ساأن برنامج العمل العاملي للمعاقني، والقرار 
رقم 31/82 ال�سادر بتاريخ 1976/12/13، بالإ�سافة اإىل اإعالن الفرتة من 1982-1992 عقدا دوليا للمعاقني، والقرار 96/48 لعام 1993، ب�ساأن القواعد 
املحددة لتحقيق تكافوؤ الفر�س للمعاقني، والإعالن اخلا�س بحقوق املعوقني ل�سنة 1975. وتقرير الأمني العام لالأمم املتحدة عن التنفيذ العام للربنامج العاملي املتعلق 

الإن�سان.  حلقوق  العربي  امليثاق  من  باملعوقني /A/62/157/، واأخريًا التفاقية الدولية حلقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 2006. ُينظر اأي�سًا ن�س املادة 40 
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الت�سريعات اخلا�سة والإ�سارة كذلك اإىل حقوقهم من خالل عدة ن�سو�س ومواد قانونية.

اأ. القانون الأ�شا�شي الفل�شطيني املعدل ل�شنة 2003

الفل�سطيني،  القانوين  النظام  للقانون يرتكز عليها  اأي�سًا مبادئ عامة  الأ�سا�سية  تعترب احلقوق 
حيث يقف هذا القانون على هرم القوانني الوطنية التي ن�ست �سراحة على مبداأ امل�ساواة بني 
والق�ساء  القانون  اأمام  »الفل�سطينيون  املادة )9( منه على:  ال�سدد ن�ست  املواطنني، ويف هذا 
اأو الإعاقة«. وكفلت  ال�سيا�سي  الراأي  اأو  الدين  اأو  اللون  اأو  اأو اجلن�س  العرق  �سواء ل ميّيز بينهم 
املادة )10( من القانون الأ�سا�سي حماية حقوق الإن�سان حيث ن�ست على: اأ. اأن حقوق الإن�سان 
وحرياته الأ�سا�سية ملزمة وواجبة الحرتام. ب. وتعمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية دون اإبطاء 

على الن�سمام اإىل الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية التي حتمي حقوق الإن�سان. 

من  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  متكن  مادة  تخ�سي�س  اإىل  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  يذهب  مل   
احل�سول على كافة اأ�سكال اخلدمات وامل�ساركة الكاملة يف خمتلف جمالت احلياة، اإل اأنه وعرب املادة 
)2/22( اأكد على: »رعاية اأ�سر ال�سهداء والأ�سرى ورعاية اجلرحى واملت�سررين واملعاقني واجب 
ينظم القانون اأحكامه، وتكفل ال�سلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتاأمني ال�سحي والجتماعي«. 

ال�سلطة  وت�سعى  و�سرف  واجب  وهو  مواطن  لكل  حق  العمل   .1 على:   )25( املادة  ن�ست  كما 
ويوفر  للجميع  العدالة  يكفل  مبا  العمل  عالقات  تنظم   .2 عليه.  قادر  لكل  توفريه  اإىل  الوطنية 

للعمال الرعاية والأمن والرعاية ال�سحية والجتماعية.

ب. قانون حقوق املعوقني رقم 4 ل�شنة 1999

قام املجل�س الت�سريعي يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية باإ�سدار قانون حقوق املعوقني لعام 1999 
ولئحته التنفيذية لعام 2004، وت�سمن جمموعًة من احلقوق لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة ت�سمح 
املجل�س  بت�سكيل  رئا�سي  مر�سوم   2004 عام  �سدر  كما  وم�ساواة،  وحرية  بكرامة  بالعي�س  لهم 
ال�سيا�سات  وو�سع  املعوقني،  حقوق  قانون  تنفيذ  ملتابعة  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  ل�سوؤون  الأعلى 

واخلطط، والرقابة على تطبيق التوجهات. 

ما زال الإطار العام لق�سية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يتمحور حول التطبيق اجلزئي لقانون 
مع  وزارة  كل  يف  الأول  ال�سخ�س  وجتاوب  وتعاون  لفهم  يعود  الذي   99/4 رقم  املعوقني  حقوق 
ق�سايا حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، مع نق�س �سديد ملنهجية العمل املوؤ�س�سي يف التطبيق وفق 

جداول زمنية وتخ�سي�س موازنات خم�س�سة لهذا الغر�س.
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ويف �سبيل ذلك واإدراكًا من امل�سرع الفل�سطيني لأهمية احلق يف العمل بالن�سبة لالأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة، فقد األزمت القوانني الوطنية اإ�سغال ن�سبة %5 من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف املوؤ�س�سات 
 4 احلكومية واملن�ساآت العمالية اخلا�سة، فن�ست املادة العا�سرة من قانون حقوق املعوقني رقم 
ل�سنة 1999 على اإلزام املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية با�ستيعاب عدد من الأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة ل يقل عن )%5( من عدد العاملني مبا يتنا�سب مع طبيعة العمل يف تلك املوؤ�س�سات، مع 
جعل اأماكن العمل منا�سبة ل�ستخدامهم، وت�سجيع ت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف املوؤ�س�سات 

اخلا�سة من خالل خ�سم ن�سبة من مرتباتهم من �سريبة الدخل لتلك املوؤ�س�سات. 

ت. قانون العمل الفل�شطيني رقم )4( ل�شنة 181:2000

جاء قانون العمل الفل�سطيني رقم )4( ل�سنة 2000، متوافقًا ومن�سجمًا مع قانون حقوق املعوقني 
يف �سمان حق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف فر�س عمل متكافئة يف القطاعات غري احلكومية، فاملادة 
)1( من الف�سل الأول عرفت املعوق باأنه: »ال�سخ�س الذي يعاين من عجز يف بع�س قدراته اجل�سدية 
اأو احل�سية اأو الذهنية، نتيجة مر�س اأو حادث اأو �سبب خلقي اأو عامل وراثي، اأدى لعجزه عن العمل 
الأخرى يف  الأ�سا�سية  الوظائف  باإحدى  القيام  اأ�سعف قدرته عن  اأو  اأو الرتقي فيه،  اأو ال�ستمرار 
التعريف  املجتمع«. هذا  اإعادة دجمه يف  اأو  اأجل دجمه  والتاأهيل من  الرعاية  اإىل  ويحتاج  احلياة 
يختلف عن تعريف املعوق الوارد يف قانون حقوق املعوقني، كما اأنه ينظر اإىل ال�سخ�س ذي الإعاقة 

من زاوية العجز، ولي�س من زاوية القدرات املتاحة التي ميكن توظيفها لأداء الأعمال املختلفة. 

الإعاقة  ذوي  العمال  من  عدد  بت�سغيل  العمل  �ساحب  »يلتزم  اأن  على   )13( املادة  ون�ست 
املوؤهلني باأعمال تتالءم مع اإعاقاتهم، وذلك بن�سبة ل تقل عن %5 من حجم القوى العاملة يف 
الأ�سخا�س ذوي  التمييز �سد  اأنها حتمل يف طياتها خطر  اإل  املادة جيدة،  وتبدو هذه  املن�ساأة«. 
الإعاقة يف جمال العمل، وذلك لأن معظم املوؤ�س�سات الت�سغيلية يقل عدد عمالها عن 20 موظفًا.

ث. قانون اخلدمة املدنية رقم 4 ل�شنة 182:1998

تطرق قانون اخلدمة املدنية رقم 4 ل�سنة 1998 لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف اأكرث من مادة، فقد 
ن�ست املادة )1( على اأن:

1. حتدد بقرار من جمل�س الوزراء ن�سبة من الوظائف التي تخ�س�س لالأ�سرى املحررين وللجرحى 
الذين اأ�سيبوا يف عمليات املقاومة والذين ت�سمح حالتهم بالقيام باأعمال تلك الوظائف، كما يحدد 

القرار و�سفا للجرحى املذكورين وقواعد �سغل تلك الوظائف.
حقوق ذوي الحتياجات اخلا�سة، من اإ�سدارات الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، 2001. عمرو،  زياد    181

 182
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2. يجوز اأن يعني يف تلك الوظائف اأزواج هوؤلء اجلرحى اأو اأحد اإخوانهم اأو اأخواتهم القائمني 
تلك  �سغل  �سروط  فيهم  توافرت  اإذا  وفاتهم،  اأو  تاما  عجزا  عجزهم  حالة  يف  وذلك  باإعالتهم، 

الوظائف.

حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة وحمايتها  بتعزيز  املتعلقة  الوطنية  ال�شيا�شات   .3

من  الوطنية،  الت�سريعات  وتطبيق  تنفيذ  �سياق  يف  ومكماًل  مهما  دورا  الوطنية  ال�سيا�سات  تلعب 
وو�سع  العامة  ال�سيا�سات  ور�سم  الربامج  وت�سميم  ال�سرتاتيجيات  وبناء  اخلطط  و�سع  خالل 
اآليات لتنفيذها ومراقبة مدى اللتزام بتطبيقها ور�سد م�ستوى المتثال من قبل اجلهات املعنية 
على امل�ستوى الوطني. وتنق�سم التدابري والإجراءات املنطلقة من ال�سيا�سات الوطنية اإىل ق�سمني، 
اأدوار واإجراءات حكومية تقوم بها الوزارات والدوائر املخت�سة واإجراءات غري حكومية تقوم بها 
ذوي  الأ�سخا�س  بق�سايا  العالقة  ذات  املجتمع  وموؤ�س�سات  والنقابات  احلكومية  �سبه  املوؤ�س�سات 

الإعاقة، وت�ستمل هذه التدابري على:

ثانيًا - اخلطط الوطنية الإ�شرتاتيجية 

اأ. اخلطة التنموية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية لأعوام )2013-2011 (

اخلدمات  قطاع  تطوير  ب�سمان  اللتزام  الوطنية183  لل�سلطة  الوطنية  ال�سيا�ساتية  الأجندة  ت�سمل 
الأ�سا�سية  للمواطنني احل�سول على اخلدمات  ي�سمن  متقدم  م�ستوى  على  واملحافظة  الجتماعية، 
يف قطاعي التعليم وال�سحة، وتوفري احلماية الجتماعية الأ�سا�سية بهدف التخفيف من وطاأة الفقر 

وحماية الفئات املهم�سة184. 

فقد اأكدت اخلطة على حتقيق امل�ساواة والعدالة الجتماعية بني اأبناء ال�سعب الفل�سطيني، وقد اأولت 
اخلطة اهتمامًا بتطوير مو�سوع احلماية الجتماعية والتمكني للفئات املهم�سة على مدار ال�سنوات 
37 مليون  2011 و2012 و2013. ويف هذا الإطار ر�سدت احلكومة مبلغًا ي�سل اإىل  الثالث 
الإعاقة، مبن فيهم  للمواطنني من ذوي  تقدمها  التي  لتو�سيع و�سمان جودة نطاق اخلدمات  دولر 
لأول  الوطنية  اأن اخلطة  اإىل  ي�سار  واإعاقات �سديدة.  ب�سيطة،  اإعاقات  يعانون من  الذين  املواطنون 
مرة تتعر�س لق�سايا الإعاقة، وهذا يدل على اأن ق�سايا الإعاقة بداأت تاأخذ حيزا ولو كان ب�سيطًا يف 

اخلطط وال�سرتاتيجيات الوطنية ولدى �سناع القرار. 

الأمم املتحدة بعد ت�سويت 138 دولة مع دولة فل�سطني وامتناع 41 دولة و9 دول �سد. يف  ع�سو  غري  دولة  �سفة  فل�سطني  نالت    183
 .2011 ني�سان  الإدارية،  والتنمية  التخطيط  وزارة   2013-2011 الوطنية  التنمية  خطة  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة    184
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ب. الإطار الإ�سرتاتيجي لقطاع الإعاقة يف فل�سطني )2013( 

اأعلنت وزارة ال�سوؤون الجتماعية عن اإطالق الإطار ال�سرتاتيجي لقطاع الإعاقة يف دولة فل�سطني 
على قاعدة النهج احلقوقي كاأ�سا�س للعمل مع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، هذه املقاربة التي اعتمدها 
اأنيط به كج�سم تخطيطي ورقابي ل�سوؤون الأ�سخا�س  املجل�س الأعلى لالإعاقة من موقع الدور الذي 
ذوي الإعاقة ممثاًل مرجعية لهم، انطلقت من روؤية قطاع احلماية الجتماعية متبنيًا النهج املبني 

على احلقوق ولي�س جمرد العمل اخلريي اأو الإن�ساين.185 

وتاأتي اأهمية اعتماد الإطار ال�سرتاتيجي الوطني لهذا القطاع من قبل املجل�س الأعلى ل�سوؤون الإعاقة 
كونه ي�سكل ولأول مرة مرجعية وطنية ملزمة لكافة الأطراف ذات العالقة على م�ستوى الوطن، عك�س 
التوحد يف الروؤية وال�سيا�سات والأهداف، ومبا ميكن من ر�سم الربامج والتدخالت الوطنية، وي�سمن 
توحيد اجلهود الوطنية والروؤية املجتمعية يف الربامج املقدمة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، و�سمان عدم 
الزدواجية والت�ستت ومبا ي�سمح النتقال من برامج مبنية على مناذج الطبية واخلريية اإىل برامج 
مبنية على منوذج حقوقي تنموي، ينظر اإىل ق�سية الإعاقة كغريها من الق�سايا احلقوقية املجتمعية 
وعليه بني الإطار ال�سرتاتيجي على خم�س ق�سايا وهي: »الإعاقة وال�سيا�سات، والإعاقة واحلقوق، 

والإعاقة والفقر، والإعاقة والجتاهات، والإعاقة واإمكانية الو�سول والفر�س املتاحة«.

وقد �ساركت الهيئة من خالل تواجدها ب�سفة مراقب يف املجل�س الأعلى لالإعاقة وكذلك من خالل 
املناق�سات واحلوارات التي دارت يف ور�س العمل والجتماعات اخلا�سة مبو�سوع الإ�سرتاتيجية. 

ت. اخلطة الإ�سرتاتيجية لقطاع احلماية الجتماعية 2013-2011

و�سعت وزارة ال�سوؤون الجتماعية خطة اإ�سرتاتيجية متكاملة لالأعوام الثالثة )2013-2011( 
لتطوير اأدائها، مبا ميّكنها من قيادة وتنظيم قطاع احلماية الجتماعية للفقراء واملهم�سني، وحت�سني 
الأداء واخلدمة املقّدمة لتخفيف حدة الفقر عن طريق اإعادة تنظيم جمال امل�ساعدات الجتماعية 
والغذائية ومبا يكفل و�سولها للمحتاجني اإليها، من خالل برامج متعددة ومتكاملة للتمكني، وخدمة 

ورعاية امل�سنني وذوي الإعاقة. 

وقد جاءت الإ�سرتاتيجية امتدادا وجت�سيدا لإ�سرتاتيجية قطاع احلماية الجتماعية التي �سادق عليها 
الوطنية،  ال�سيا�سات  اأجندة  تنفيذ توجهات  اإطار  2010، وذلك يف  الوزراء منت�سف عام  جمل�س 
-2009 والأولويات املحددة لقطاع احلماية الجتماعية، كما جاءت �سمن خطة احلكومة لعامي 

اأعلنت وزارة ال�سوؤون الجتماعية عن اإطالق الإطار ال�سرتاتيجي لقطاع الإعاقة يف دولة فل�سطني، يف حفل اأقيم يف الهالل الأحمر الفل�سطيني حتت عنوان »معًا نحو    185
جمتمع جامع«، بح�سور رئي�س الوزراء الدكتور �سالم فيا�س، ووزيرة ال�سوؤون الجتماعية ماجدة امل�سري، وممثلني عن الهالل الأحمر وموؤ�س�سة دياكونيا واملوؤ�س�سات 

الر�سمية والأهلية واجلمعيات. وذلك بتاريخ 2012/12/23. 
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حتديد  اإعادة  على  الوزارة  عملت  حيث  الدولة(،  موؤ�س�سات  وبناء  الحتالل  اإنهاء  )خطة   2010
موقعها ودورها وم�سوؤولياتها كقائد ومنظم لقطاع احلماية الجتماعية، وباعتبارها مظلة للحماية 

الجتماعية للفقراء واملهم�سني. 

وفيما يتعلق بحقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة اأكدت اخلطة على تعزيز ال�سيا�سات والقوانني ال�سامنة 
حلقوقهم ودجمهم يف املجتمع من خالل ال�سعي اإىل تطوير الت�سريعات وخا�سة تعديل ومراجعة قانون 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة واإقراره من جمل�س الوزراء، والعمل على حت�سني البنية التحتية الأ�سا�سية 
اخلدمات  وتوفري  الرتبويني،  واملر�سدين  املعلمني  وتدريب  التعلمية،  التعليمية  والو�سائل  والأجهزة 
والت�سهيالت الأخرى يف املدار�س امل�ساركة يف الأن�سطة الطالبية لتتالءم مع احتياجات الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة، وذلك بال�سراكة والتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم. اإ�سافة اإىل متكني الأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة من حتقيق ا�ستقاللهم القت�سادي ودجمهم يف املجتمع، ل �سيما يف �سوق العمل، كما اأكدت 
اخلطة على تقوية املوؤ�س�سات املعنية بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة من خالل بناء �سراكات ودعم تطوير 

هذه املوؤ�س�سات، من خالل درا�سة احتياجاتها والعمل على �سد الفراغ.186 

ثالثًا - دور وم�شوؤولية الدولة يف اإعمال حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة

تتحمل الدولة امل�سوؤولية الأوىل عن تهيئة الظروف الوطنية املواتية لإعمال احلق يف التنمية والإ�سهام 
يف تهيئة بيئية متكينية و�سمان املزيد من العدالة وامل�ساواة يف جمال اإعمال حقوق الأ�سخا�س ذوي 
اأن هذه  اإدراج ق�سايا الإعاقة يف �سيا�سات الوزارات وبراجمها، ول �سك  الإعاقة، وذلك من خالل 
العملية لي�ست بالأمر ال�سهل للدول الغنية، ويف فل�سطني يزداد الأمر �سعوبة يف ظل قلة املوارد، حيث 
يقر اإعالن احلق يف التنمية باحلق يف تقرير امل�سري وبال�سيادة الكاملة على الرثوات واملوارد الطبيعية، 
وهذا ما يتناق�س مع وجود الحتالل وممار�ساته اليومية الذي يعقد فر�س التنمية، يف ظل اإجراءاته 
التع�سفية وحتكمه بالأر�س واحلدود واملوارد والرثوات وتقطيعه لأو�سال الأرا�سي الفل�سطينية، وما 
ي�سكله ال�ستيطان من اأداة قمعية و�سيف م�سلط على املجتمع الفل�سطيني وحماولته للنهو�س، فهذه 
املمار�سات الحتاللية تقف حائاًل اأمام حت�سني معي�سته ومتتعه بظروف اإن�سانية لئقة. ي�ساف اإىل 
ذلك اأن ثقافة الإعاقة مل تخرج عن النظرة الثقافية النمطية ال�سائدة يف املجتمع الفل�سطيني القائمة 
على نظرة الإح�سان وال�سفقة، واأن هوؤلء جمموعة من العجزة القا�سرين عن اأداء مهامهم، ما يعرقل 

من فر�س اندماجهم يف املجتمع بناء على هذه املواقف واحلواجز ال�سلبية. 

تعترب املوؤ�س�سات احلكومية اإحدى الدعامتني الرئي�سيتني )اإ�سافة للموؤ�س�سات الأهلية( لقطاع الإعاقة. 
http://www.mosa. اخلطة الإ�سرتاتيجية لقطاع احلماية الجتماعية 2011-2013 املن�سورة على �سفحة وزارة ال�سوؤون الجتماعية الإلكرتونية ينظر    186

 pna.ps/ar/index.php?p=9



165

اإذ تتحمل املوؤ�س�سات احلكومية ب�سقيها الت�سريعي والتنفيذي م�سوؤولية التخطيط و�سياغة ال�سيا�سات 
التن�سيق  للجان  رئا�ستها  التن�سيقية عرب  غالبا اجلهود  تقود  كما  التنفيذ،  وو�سعها حيز  والقوانني، 
بني املوؤ�س�سات املختلفة يف مو�سوعات وجمالت حمددة، ومن �سمنها الإعاقة، ومثال ذلك املجل�س 
الأعلى لالإعاقة، واللجنة الوطنية لبطاقة الإعاقة، اللذان تراأ�سهما وزارة ال�سوؤون الجتماعية. وتعمل 
املوؤ�س�سات احلكومية املختلفة على تنفيذ برامج متخ�س�سة اأو العمل على تنفيذ توجهات �سيا�ساتية 
الربامج  وتتنوع هذه  املوؤ�س�سات ح�سب جمال عملها،  كل من هذه  الإعاقة،  ذوي  بالأ�سخا�س  تتعلق 
ح�سب طبيعتها، رغم اأن معظمها يتعلق بتقدمي اخلدمات، ويف املقابل هناك برامج ميكن ت�سنيفها 

اإىل: تاأهيل واإر�ساد، وت�سهيالت ومواءمة، ومتكني ودمج. 

اأ. املجل�ض الأعلى لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة

�سعت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية187 باجتاه بلورة توجه ا�سرتاتيجي للنهو�س بواقع ال�سخا�س 
ذوي الإعاقة، ابتداأته ب�سل�سلة من اخلطوات كان من بينها اإعادة اإن�ساء املجل�س الأعلى لالإعاقة 
والرقابة على  ال�سيا�سات واخلطط،  وو�سع  الإعاقة،  الأ�سخا�س ذوي  قانون حقوق  تنفيذ  ملتابعة 
املجتمعية.  والفعاليات  املكونات  خمتلف  بني  التكامل  درجات  اأعلى  و�سمان  التوجهات،  تطبيق 
 )1( رقم  الرئا�سي  للمر�سوم  وا�ستنادا  الإطار،  هذا  يف  والوطنية  الر�سمية  للجهود  وا�ستمرارا 
الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  الأعلى  باملجل�س  املتعلق  الرئا�سي  املر�سوم  تعديل  ب�ساأن   2012 ل�سنة 
وال�سادر يف 2012/1/1، فقد متت اإعادة ت�سكيل املجل�س الأعلى )مبوجب املر�سوم املذكور( 
وذلك برئا�سة وزير ال�سوؤون الجتماعية وع�سوية �ستة ع�سر ممثال عن اجلهات احلكومية والأهلية 
واخلا�سة والأ�سخا�س ذوي الإعاقة اأنف�سهم، بالإ�سافة اإىل ع�سوية الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان 

ب�سفتها ع�سوًا مراقبًا.

ب. دور وزارة ال�سوؤون الجتماعية يف تعزيز حقوق الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة

فيهم  مبن  الفل�سطيني  ال�سعب  فئات  بكافة  النهو�س  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  عاتق  على  يقع 
الجتماعية  الرعاية  منها  اخلدمات  من  العديد  بتقدمي  تقوم  حيث  الإعاقة،  ذوو  الأ�سخا�س 
الأ�سخا�س  تاأهيل  م�سروع  خالل  من  والت�سغيل  الجتماعية  املراكز  طريق  عن  املهني  والتدريب 
احلالت  لدعم  طارئة  �سهرية  موازنة  تخ�سي�س  طريق  عن  القت�سادية  وامل�ساعدات  بقرو�س، 
امل�ستحقة لالأدوات امل�ساندة. كما تعترب وزارة ال�سوؤون الجتماعية اإحدى اجلهات احلكومية املعنية 

187  قررت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ترقية و�سعية فل�سطني يف الأمم املتحدة اإىل دولة غري ع�سو تتمتع ب�سفة مراقب يف هيئة الأمم املتحدة بتاريخ 2012-11-29 
املتحدة.  الأمم  هيئة  يف   194 الـ  الع�سو  فل�سطني  لت�سبح  الت�سويت  عن  دولة   41 وامتنعت  دول  بعد اأن ح�سلت فل�سطني على اأ�سوات 138 دولة واعرت�ست 9 
وقد وقع الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يف 3 كانون الثاين/ يناير 2013 املرا�سيم الرئا�سية التي تق�سي باعتماد ا�سم “دولة فل�سطني” و�سعارها على جميع الأوراق 

واملعامالت الر�سمية، وذلك يف �سياق جت�سيد قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة برفع مكانة فل�سطني اإىل دولة مراقب يف الأمم املتحدة.
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يف جمال تعزيز حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، حيث تلعب الدور القيادي املهم يف اإعداد اخلطط 
الجتماعية  وامل�ساعدات  اخلدمات  تقدمي  وتن�سيق  ال�سيا�سات  ور�سم  الإ�سرتاتيجيات  وتطوير 

لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة والفئات املهم�سة188. 

وتقدم وزارة ال�سوؤون الجتماعية العديد من الأن�سطة لتمكني الأ�سخا�س ذوي الإعاقة من القيام 
الجتماعي،  الحتكاك يف حميطهم  وت�سهيل حركتهم ومتكينهم من  اليومية  مبهامهم احلياتية 
املنزل، وتوفري  الأن�سطة مواءمة  واإمكانية و�سولهم وح�سولهم على اخلدمات. ومن �سمن هذه 
الكرا�سي اخلا�سة بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، واأجهزة امل�سي، والع�سي للكفيفني منهم وغريها. 
علمًا باأن ال�سلطة الفل�سطينية متنح اإعفاًء جمركيًا على ا�سترياد هذه الأدوات، كما تعمل الوزارة 
يف بع�س احلالت على �سراء خدمات لبع�س الإعاقات ال�سديدة لأبناء الأ�سر الفقرية يف حالة عدم 

توفر اخلدمة يف مراكز الأ�سخا�س ذوي الإعاقة التابعة للوزارة.189 

يف الأعوام 2011-2013 قامت وزارة ال�سوؤون الجتماعية بو�سع خطة اإ�سرتاتيجية تطويرية 
عليها  �سادق  التي  الجتماعية  احلماية  قطاع  لإ�سرتاتيجية  وجت�سيدًا  امتدادًا  جاءت  لعملها، 
جمل�س الوزراء يف منت�سف عام )2010(، ويف اإطار تنفيذ توجهات اأجندة ال�سيا�سات الوطنية، 
والأولويات املحددة لقطاع احلماية الجتماعية، وعليه ا�ستطاعت الوزارة بالتن�سيق والتعاون مع 
خمتلف ال�سركاء يف قطاع احلماية الجتماعية من وزارات وموؤ�س�سات حكومية وموؤ�س�سات دولية 
ومانحني وموؤ�س�سات جمتمع مدين وقطاع خا�س، اإجناز اإ�سرتاتيجية قطاع احلماية الجتماعية 
لأعوام 2011-2013 بنهج ت�ساركي وا�سع النطاق، اإذ متت اإعادة بلورة روؤية ور�سالة القطاع 
التنمية  طريق  على  الفل�سطيني  للمواطن  كرمية  حياة  كفالة  اأ�سا�س  على  الرئي�سية  والأهداف 

امل�ستدامة يف دولة فل�سطني امل�ستقلة القائمة على حقوق املواطنة والعدالة الجتماعية190.

والرعاية  احلماية  جمال  يف  وتدخالتها  براجمها  �سياغة  الوزارة  اأعادت  ذلك،  من  وانطالقا 
وامل�سنني  الإعاقة  ذوي  والأ�سخا�س  الفقراء  من  واملهم�سة  ال�سعيفة  للفئات  والتمكني  والوقاية 
احلماية  قطاع  يف  ال�سركاء  مع  بال�سراكة  الجتماعية،  الآفات  ومر�سى  والن�ساء  والأطفال 
بني  ما  اجلمع  اإىل  الفقر  ملكافحة  براجمها  يف  واجتهت  واملحليني،  منهم  الدوليني  الجتماعية 
التدخالت الإغاثية املبا�سرة وبني التدخالت ذات الأبعاد التنموية والقت�سادية والتمكني لالأ�سر 

والفئات املهم�سة.

�سيا�سات  حول  واملجتمعي  الوطني  التوافق  من  ممكن  قدر  اأكرب  حتقيق  اإىل  الوزارة  �سعت  وقد 

 .2011 اأيار   »2013-2011 العمل  »اإ�سرتاتيجية  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  عن  �سادر  تقرير  ينظر    188
http://www.mosa.pna.ps/ar/index.php?p=31 الإلكرتوين لوزارة ال�سوؤون الجتماعية املوقع  ينظر    189

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=390418 ينظر    190
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احلماية الجتماعية، الأمر الذي فتح الطريق اأمام و�سع خطط وطنية قابلة للتطبيق تنه�س بواقع 
احلماية الجتماعية يف فل�سطني على قاعدة التن�سيق والتكامل وال�سراكة واحرتام الأدوار. وقد 
اأثناء اإعداد اإ�سرتاتيجية قطاع احلماية الجتماعية. ومل يقت�سر الأمر عند  جتلى ذلك بو�سوح 

هذا احلد، بل امتد لي�سمل جت�سيد ال�سراكة يف املجل�س الأعلى لرعاية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة. 

ت. دور وزارة العمل يف جمال اإعمال حق الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة يف العمل:

يلزم قانون العمل الفل�سطيني رقم )7( ل�سنة 2000 وزارة العمل باملتابعة والإ�سراف على ا�ستيعاب 
عدد من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ل يقل عن %5 من عدد العاملني مبا يتنا�سب مع طبيعة العمل يف تلك 
املوؤ�س�سات، مع جعل اأماكن العمل منا�سبة ل�ستخدامهم، واإعداد كوادر فنية موؤهلة للعمل مع خمتلف 
فئات ذوي الإعاقة، و�سمان حق اللتحاق يف مرافق التاأهيل والتدريب املهني ح�سب القوانني واللوائح 

املعمول بها، وعلى اأ�سا�س مبداأ تكافوؤ الفر�س، وتوفري برامج التدريب املهني لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

الآليات  واقرتاح  وال�سيا�سات  اخلطط  و�سع  على  الأخرية  الآونة  يف  العمل  وزارة  عملت  فقد 
والتاأثري  الفئة  هذه  وتفعيل  لإدماج  الأمد،  والطويلة  الق�سرية  التنفيذية  والربامج  والن�ساطات 
 )7( رقم  الفل�سطيني  العمل  قانون  من   )13( املادة  ن�س  تفعيل  خالل  من  وذلك  واقعها،  يف 
ل�سنة 2000 عرب خماطبة ممثلي اأ�سحاب العمل واأ�سحاب املوؤ�س�سات وامل�سانع واملنظمات غري 
احلكومية، لتذكريهم ب�سرورة العمل واللتزام بت�سغيل ن�سبة من العمال ذوي الإعاقة، و�سوًل اإىل 

ن�سبة %5 من عدد العاملني لديهم.

ل يوجد لدى وزارة العمل برامج وخطط لتوظيف الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، لكنها ت�سجع توظيفهم 
ب�سكل عام، وت�ستقبل بع�سهم للعمل لديها يف وظائف تتنا�سب مع قدراتهم وموؤهالتهم، وت�سعى 
باجتاه ت�سغيل ومتكني وحماية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، ويوجد لدى الوزارة توجه اإيجابي م�ستقبلي 
اأمامهم  املهني191  التدريب  مراكز  وفتح  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  ت�سغيل  اإ�سرتاتيجية  لو�سع 
وتطويرها ملالءمة احتياجاتهم اخلا�سة، فمن خالل متثيل الوزارة يف املجل�س الأعلى لالإعاقة يتم 

ر�سم ال�سيا�سات ور�سد النتهاكات املتعلقة بحقوقهم كعمال.

املخالفات  ر�سد  التفتي�س  عملية  اأثناء  الوزارة  تاأخذ  اأن  املفرت�س  من  التنفيذي  امل�ستوى  وعلى 
والتجاوزات بحق هذه الفئة، حيث تتم خماطبة اأ�سحاب العمل لتوفري احلماية والدعم لت�سجيع 
اللتزام بت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، كما تاأخذ الوزارة بعني العتبار اعتماد معيار الإعاقة 

كاأولوية يف اللتحاق بالربامج التي تنفذها وال�ستفادة من فر�س الت�سغيل. 

 191



168

ث. دور ديوان املوظفني العام يف توظيف الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة

وقد  الوزارات،  قبل  املدنية من  قانون اخلدمة  تطبيق  العام مبتابعة مدى  املوظفني  ديوان  يقوم 
ال�سنوية  الإحداثيات  الإعاقة يف  الأ�سخا�س ذوي  %5 من  الـ  ن�سبة  تعيني  اأن  على  الديوان  اأكد 
حق ن�ست عليه الت�سريعات الوطنية ومن �سمنها قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية، كما 
�سمن الديوان �سمن ذلك احتجاز الن�سبة املذكورة والإ�سراف على تنفيذها يف كافة املوؤ�س�سات 
والوزارات احلكومية. واتخذ الديوان خالل عام 2012 العديد من الإجراءات لإلزام املوؤ�س�سات 
املوؤ�س�سات فريتبط  داخل  الن�سبة  التوظيف على  اأما  الإعاقة،  الأ�سخا�س ذوي  بتعيني  احلكومية 

بالوظائف املطروحة بها وال�سروط املطلوبة ل�سغلها.

رابعًا - موؤ�شرات حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة 

�سكان  من  املئة  يف   15 حوايل  ي�سكلون  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  اأن  اإىل  العاملية  التقديرات  ت�سري 
العامل، ويبلغ ما بني 785 و975 مليوًنا منهم �سن العمل )15 �سنة اأو اأكرث(،192 ويعي�س معظمهم 
يف البلدان النامية، حيث ي�سغل القت�ساد غري الر�سمي ن�سبة مهمة من القوى العاملة، وتعد ن�سبة 
ت�سري  حيث  البلدان،  من  العديد  يف  منخف�سة  العاملة  القوى  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  م�ساركة 
اأن ما يقل بقليل عن ن�سف  اإىل  اإح�ساءات حديثة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة البالغني �سن العمل غري ن�سطني اقت�سادًيا، مقارنة بواحد من كل خم�سة من 

الأ�سخا�س الذين ل اإعاقة لهم والبالغني �سن العمل193. 

قبل  من  والتهمي�س  والعزل  لالإق�ساء  تعر�سًا  النا�س  اأكرث  بني  من  الإعاقة  ذوو  الأ�سخا�س  ويبقى 
املجتمع، حيث ي�سكل الأ�سخا�س ذوو الإعاقة اأكرب اأقلية يف العامل واأكرث الأقليات حرماًنا، فالأرقام 
ت�سري اإىل اأن %20 من اأفقر النا�س يف العامل هم من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، و%89 من الأطفال 
ذوي الإعاقة يف البلدان النامية ل يدخلون املدار�س. كما يعترب الأ�سخا�س ذوو الإعاقة الأ�سد تعر�سا 
للبطالة، وهم ب�سفة عامة يح�سلون على اأجور اأدنى عند تعيينهم. وتو�سح بيانات امل�سح ال�سحي 
العاملي اأن معدلت العمل والتوظيف اأقل بني الرجال ذوي الإعاقة )%53( والن�ساء ذوات الإعاقة 
)%20( عنها بني الرجال غري ذوي الإعاقة )%65( والن�ساء غري ذوات الإعاقة )30%(194. 

من جهة ثانية اأو�سحت درا�سة ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية اأن الأفراد ذوي الإعاقة يف 27 
بلدا من بلدان املنظمة، ممن هم يف �سن العمل، يعانون عيوب وم�سار �سوق العمل ونتائجه الأ�سد 
http://whqlibdoc.192   منظمة ال�سحة العاملية والبنك الدويل، التقرير العاملي حول الإعاقة، 2011، ال�سفحة 261، متاح يف موقع منظمة ال�سحة العاملية و

.eng.pdf_9789240685215/who.int/publications/2011
.237 ال�سفحة  نف�سه،  املرجع    193

 .12 ال�سفحة  نف�سه،  املرجع    194



169

�سوءا بن�سب اأعلى من غري ذوي الإعاقة. ويف املتو�سط، فاإن معدلت العمل التي تبلغ %44 لذوي 
معدلت  اأما   .)27%( الإعاقة  ذوي  غري  بني  العمل  معدلت  ن�سف  من  قليال  اأعلى  هي  الإعاقة 
و%20 على  اإعاقة )40%  لي�سوا ذوي  2،5 من معدلتها بني من  اأعلى حوايل  فتبدو  البطالة، 

التوايل195. 

وبالتعاون مع وزارة  الفل�سطيني،  الذي قام به اجلهاز املركزي لالإح�ساء  الإعاقة  وبناء على م�سح 
ال�سوؤون الجتماعية عام 2011، فقد تبني اأن ن�سبة انت�سار الإعاقة يف الأرا�سي الفل�سطينية بناء 
وقطاع غزة.  الغربية  ال�سفة  كل من  ذاتها يف  الن�سبة  وهي   ،7% املو�سع196 حوايل  التعريف  على 
ووفقا للتعريف ال�سيق، فقد بلغت هذه الن�سبة يف الأرا�سي الفل�سطينية %2.7 )%2.9 يف ال�سفة 
الغربية و%2.4 يف قطاع غزة( وبلغت %2.9 بني الذكور مقابل %2.5 بني الإناث، وقد تبني 
من خالل امل�سح اأن الإعاقة احلركية هي الأكرث انت�ساًرا، حيث �سجلت ن�سبة %48.4، تلتها اإعاقة 
بطء التعلم بن�سبة %24.7. واأظهرت معطيات امل�سح كذلك اأنه مل يلتحق اأكرث من ثلث الأ�سخا�س 
%87 منهم ل  واأكرث من  اأميون  %53 منهم  اأن  النتائج  واأظهرت  نهائًيا،  بالتعليم  الإعاقة  ذوي 

يعملون197. 

وذكر تقرير اأعدته منظمة الأمم املتحدة للطفولة »يون�سيف« اأن %1.5 من الأطفال يف فل�سطني، 
يعانون من نوع من اأنواع الإعاقة، وخا�سة الإعاقة احلركية، حيث ت�سكل ما ن�سبته 48.44 % بني 

الأطفال ذوي الإعاقة يف فل�سطني 198.

ما زالت املوؤ�س�سات املختلفة، احلكومية والأهلية واخلا�سة، تتجاهل قانون حقوق املعوقني الذي األزم 
املوؤ�س�سات توظيف ما ن�سبته %5 كحّد اأدنى من جمموع العاملني لديها من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، 
وقد مت ت�سغيل العديد من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف ال�سنوات الأخرية199، لكن مل يكن ذلك �سمن 
اإ�سرتاتيجية وطنية، اأو برنامج حمدد و�سعته احلكومة، واإمنا نتيجة جهود فردية من قبل الأ�سخا�س 
فاحلكومة  الـ5%،  ن�سبة  لتطبيق  الو�سول  لعملية  روؤية  توجد  ل  الآن  وحتى  اأنف�سهم.  الإعاقة  ذوي 
اإقرار  بعد  القرار جاءت  لتفعيل  اأن حماولت  علمًا  القرار،  تفعيل  قبل  الن�سبة  بتوظيف هذه  قامت 

http://www.aodp-lb.net/_report.php?events_id=55 ينظر: املوقع اللكرتوين للمنظمة العربية للمعوقني   195
العاملية وجمموعة وا�سنطن لإح�ساءات الإعاقة، فقد مت تطوير مفهوم وتعريف موحد لقيا�س ال�سعوبات/ الإعاقات يف اأي جمتمع. ووفقا للتعريف  ال�سحة  وفقا ملنظمة    196
ال�سيق الذي اأو�ست به جمموعة وا�سنطن لإح�ساءات الإعاقة؛ يعرف الفرد ذو الإعاقة على اأنه الفرد الذي يعاين �سعوبة كبرية اأو ل ي�ستطيع مطلًقا. اأما وفق التعريف 

املو�سع فهو الفرد الذي يجد بع�س ال�سعوبة، �سعوبة كبرية، ل ي�ستطيع مطلًقا. )اجلهاز املركزي لالإح�ساء(
الفل�سطينية، اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني بالتعاون مع وزارة ال�سوؤون الجتماعية. 2011 الأرا�سي  يف  الإعاقة  ذوي  الأفراد  م�سح    197

http://www.alquds.com/news/article/view/id/440908 القد�س  ل�سحيفة  الإلكرتوين  املوقع  ينظر    198
الإعاقة يف  الأ�سخا�س ذوي  %5 من  الـ  ن�سبة  تعيني  اأن  الديوان  اأكد  الوزارات، وقد  املدنية من قبل  العام مبتابعة مدى تطبيق قانون اخلدمة  املوظفني  ديوان  قام    199
الإحداثيات ال�سنوية حق ن�ست عليه الت�سريعات الوطنية ومن �سمنها قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية، كما �سمن الديوان �سمن ذلك احتجاز الن�سبة املذكورة 
والإ�سراف على تنفيذها يف كافة املوؤ�س�سات والوزارات احلكومية. واتخذ الديوان خالل عامي 2012 و2013 العديد من الإجراءات لإلزام املوؤ�س�سات احلكومية بتعيني 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، اأما التوظيف على الن�سبة داخل املوؤ�س�سات فريتبط بالوظائف املطروحة بها وال�سروط املطلوبة ل�سغلها. ول توجد اإح�سائيات موثقة توؤكد ن�سبة 

توظيف الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف قطاع الوظيفة العمومية. 
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اأوراق العمل التي  %3 ح�سب  الالئحة التنفيذية200، ون�سبة اللتزام احلكومي بالت�سغيل ل تتعدى 
قدمت من قبل املتخ�س�سني يف هذه الق�سية201. وتقف احلواجز الهند�سية التي تتمثل يف عدم وجود 
الت�سهيالت الإن�سائية يف اأماكن العمل عائقا اأمام و�سول الأ�سخا�س ذوي الإعاقة اإليها، كما اأن عدم 
وجود التعديالت على بع�س الأجهزة واملعدات التي ميكن حتويرها وتطويرها ل�ستعمال الأ�سخا�س 
اأرباب العمل متخوفني من  اإمكانية ت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، ويجعل  ذوي الإعاقة، يحد من 

اإمكانية تعر�س الأ�سخا�س ذوي الإعاقة لإ�سابات عمل. 

نزار ب�سالت، م�ست�سار الحتاد العام لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، بتاريخ 2011/12/14، رام اهلل، فل�سطني. ال�سيد  مع  مقابلة    200
نف�سه.  امل�سدر    201
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وحماية  تعزيز  في  اإلنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة  دور 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2013 

منذ  كبرية  واأولوية  اأهمية  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  الإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الهيئة  اأولت 
الثالث  لل�سنوات  بالهيئة  اخلا�سة  الإ�سرتاتيجية  العمل  خطة  اأن  غري   ،1993 عام  يف  تاأ�سي�سها 
ق�سية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة حمور عملها، فللمرة الأوىل با�سرت  من  جعلت   ،2013-2011
الهيئة يف تنفيذ حتقيٍق وطني �سامل يتناول جميع مناحي احلياة اخلا�سة بهذه الفئة، ومدى حتقيق 
والتزام املوؤ�س�سة الر�سمية، بالإ�سافة اإىل القطاع اخلا�س وقطاع املوؤ�س�سات الأهلية غري احلكومية 
بتوظيف وت�سغيل ن�سبة الـ %5 التي تن�س عليها املادة 12 الفقرة 4 من الالئحة التنفيذية لقانون 
املعوقني، التي تن�س على اأنه »على جميع املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ا�ستيعاب عدد من 

املعوقني ل يقل عن %5 من عدد العاملني بها يتنا�سب مع طبيعة العمل يف تلك املوؤ�س�سات«.

حقوق  انتهاكات  حول  �سكوى   )276( مقابل  �سكوى   )344(  2013 عام  خالل  الهيئة  تلقت 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة تركزت يف معظمها حول احلق يف العمل واحلق يف تقلد الوظائف العامة 
واحلق يف مواءمة الأماكن العامة واإمكانية الو�سول وغريها من احلقوق املرتبطة باحلق يف ال�سحة 
الأ�سا�سي  والقانون  املعوقني  حقوق  قانون  يف  الواردة  واحلقوق  الجتماعي  ال�سمان  يف  واحلق 
عمليات  يف  القانون  عليه  ن�س  مبا  الر�سمية  اجلهات  التزام  �سرورة  الهيئة  وترى  الفل�سطيني. 
الأماكن  مواءمة  عملية  يف  والبدء   ،5% وهي  القانون  يف  املقررة  الن�سبة  وخ�سو�سًا  التوظيف 
املقدمة  ب�ساأن اخلدمات الجتماعية  القانون  والعمل على تطبيق  الإعاقة  لالأ�سخا�س ذوي  العامة 
لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وانطالقًا من دور الهيئة يف التدخل باحلماية قامت مبرا�سلة وخماطبة 

اجلهات التي وردت �سدها هذه ال�سكاوى من اأجل العمل على اإيجاد حلول ومعاجلات لها. 

الالئق  العمل  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  بحق  اخلا�س  الوطني  التحقيق  خام�شًا- 
 2013-2011

على �سوء جمموعة من املوؤ�سرات واملعطيات وبناء على جممل ما ر�سدته ووثقته الهيئة خالل الأعوام 
املا�سية بخ�سو�س النتهاكات الواقعة على حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وبعد �سل�سلة من امل�ساورات 
الوطنية التي عقدت يف بداية عام 2011 مع اأطراف العالقة من اأ�سحاب الواجب واأ�سحاب احلق 
ذاتهم وممثليهم من موؤ�س�سات املجتمع املدين والنقابات والحتادات، �سرعت الهيئة امل�ستقلة حلقوق 
الإن�سان يف تنفيذ حتقيق وطني خا�س بحق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف العمل الالئق، وكثفت جهودها 
ذوي  الأ�سخا�س  بحقوق  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  من  ال�سركاء  كافة  مع 
الإعاقة، واملوؤ�س�سات الر�سمية الفل�سطينية �ساحبة الواجب، لإعمال حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
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عموًما، وحقهم يف العمل الالئق على وجه اخل�سو�س، وقد اعتمد هذا التحقيق على جمموعة من 
اأدوات التحقق ومن �سمنها جاءت الدرا�سة امليدانية التي �سلطت ال�سوء على واقع ممار�سة واإعمال 
هذا احلق على اأر�س الواقع من خالل اإبراز الثغرات القانونية والت�سريعية والإدارية والفجوات يف 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة من ممار�سة حقهم يف  التي حتول دون متكن  العامة  الربامج وال�سيا�سات 
وتدابري  اإجراءات  يتوجب من  ما  وامل�سرع لتخاذ  القرار  اإىل �سانع  التو�سيات  ورفع  الالئق،  العمل 
ذوي  لالأ�سخا�س  الفاعلة  امل�ساركة  اأمام  العقبات  تبدد  التي  واخلطط  ال�سيا�سات  وبلورة  اإدارية، 
من  لتمكينهم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  ل�سالح  الإيجابية  التدابري  واتخاذ  العمل،  �سوق  الإعاقة يف 

ممار�سة حقهم املكفول لهم وفق املعايري الدولية والت�سريعات الوطنية. 
جلميع  الفر�س  وتكافوؤ  القت�سادي  والتمكني  الجتماعي  الندماج  حتقيق  اإىل  التحقيق  هذا  هدف  وقد 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم يف جميع املجالت من خالل ن�سر وتعميم وترويج ثقافة حقوق 
الإن�سان، كما يهدف اإىل التعرف على واقع ت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف املجتمع، والظروف املهنية التي 
حتيط ببيئة عملهم من ناحية توافر �سروط ال�سالمة العامة واملواءمات املطلوبة. ويهدف التحقيق الوطني 
ا اإىل ا�ستعرا�س اأهم امل�ستجدات يف جمال ت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا، �سواء  اأي�سً
التحقيق  ي�سعى  الإطار  والإجراءات، ويف هذا  ال�سيا�سات  م�ستوى  اأم على  الت�سريعي  املعياري  امل�ستوى  على 
الوطني اإىل درا�سة �سبل وو�سائل تفعيل الأنظمة والقوانني اخلا�سة بت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، واإبراز 
دور املوؤ�س�سات واملنظمات والهيئات واجلمعيات الأهلية والقطاع اخلا�س يف ذلك، واإبراز امل�سوؤولية القانونية 

على املوؤ�س�سات الر�سمية باتخاذ ما يلزم من تدابري وعلى جميع امل�ستويات لإعمال هذا احلق. 
وقد �سعى هذا التحقيق اإىل امل�ساهمة يف اإثارة الوعي العام وت�سليط ال�سوء على واقع حق الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة، وكذلك اإبراز مدى احلاجة لت�سريع اجلهود الوطنية للق�ساء على الإق�ساء الجتماعي 
الت�سريعية  امل�ستويات  بكافة  النهو�س  بهدف  الإعاقة  ذوو  الأ�سخا�س  له  يتعر�س  الذي  والقت�سادي 
على  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  ح�سول  فر�س  لتعزيز  وذلك  بهم،  املتعلقة  والتنفيذية  وال�سيا�ساتية 
حقوقهم وخا�سة يف جمال العمل وما يرتبط به من عنا�سر مكونة له من تدريب مهني وتعليم ومواءمات 
... الخ، على قاعدة تكافوؤ الفر�س وعدم التمييز وفق ما حددته املعايري الدولية وخا�سة اتفاقية حقوق 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة لعام 2006، وكذلك املعايري الوطنية الواردة �سمن جملة الت�سريعات خا�سة 

قانون حقوق املعوقني رقم 4 ل�سنة 1999. وقانون العمل واللوائح التنفيذية املتعلقة به. 
وعليه، فاإن مبادرة الهيئة باإطالق التحقيق الوطني حول حق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف العمل الالئق، 
تواجه جمال  التي  التحديات  اأهم  ملناق�سة  املواتي  املناخ  توفر  الق�سية،  الأ�سواء على هذه  وت�سليط 
ت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وتوفر الفر�س املواتية لتبادل الأفكار والروؤى والتجارب واخلربات 
يف هذا املجال بغر�س املطالبة بتبني الت�سريعات وال�سيا�سات املنا�سبة وو�سع اخلطط وا�سرتاتيجيات 

العمل التي ت�سجع على تبديد احلواجز واإزالة العوائق اأمام ت�سغيل هذه ال�سريحة. 
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�شاد�شًا- نتائج الدرا�شة امليدانية اخلا�شة بحق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة يف العمل الالئق 
لقد اأظهرت الدرا�سة اأن »اأحد التحديات الأ�سا�سية يف ح�سول الأ�سخا�س ذوي الإعاقة على العمل 
اأرباب  فيه  املجتمع مبا  ونظرة  النمطية،  والقوالب  ال�سلبية،  واملواقف  الجتاهات  يكمن يف  الالئق، 
العمل وامل�سغلون، واعتبار الأ�سخا�س ذوي الإعاقة غري منا�سبني بوجه ما للم�ساركة يف احلياة العملية 

على قدم امل�ساواة مع الآخرين. 
النقل  املوائمة، وو�سائل  التحتية غري  البيئية، والبنى  اأن احلواجز واملعيقات  الدرا�سة  اأو�سحت  كما 
تنتق�س من حقوقهم وفر�س  الإعاقة،  الأ�سخا�س ذوي  اإمكانية و�سول  التي حتول دون  املهياأة  غري 
اأخرى  عوامل  اإىل  اإ�سافة  الآخرين،  مع  امل�ساواة  قدم  وعلى  متكافئة  ب�سورة  عمل  على  ح�سولهم 
ن�سبته  ما  بت�سغيل  التنفيذية اخلا�سة  واللوائح  والت�سريعات  القوانني  تطبيق  تعيق وحتد من  عديدة 

املوؤ�س�سات. يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  من   5%
ذوي  الأ�سخا�س  عينة  �سملت  الأوىل  ا�ستبانتني،  كمي عرب  بحث  اإجراء  اإىل  الدرا�سة  ا�ستندت هذه 
الإعاقة وبلغ عدد املبحوثني فيها 1520 �سخ�سا، بينما بلغ حجم املبحوثني يف الثانية 200 �سخ�س 
من اأرباب العمل، واأظهرت الدرا�سة اأن ن�سبة البطالة بني اأفراد العينة من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
بلغت %78 خالل فرتة تنفيذ الدرا�سة، اإذ كانت ن�سبة امللتحقني بالعمل من اأفراد العينة 22% 

فقط، يف حني كان هناك %57 من اأفراد العينة مل يعملوا مطلًقا.  
تبني من خالل نتائج الدرا�سة اأن الأ�سخا�س ذوي الإعاقة احلركية هم الأوفر حًظا يف اللتحاق بالعمل 
وال�سمعية،  الب�سرية  الإعاقة  ذوو  الأ�سخا�س  تالهم   ،59% بن�سبة  الت�سغيلية  القطاعات  كافة  يف 
اأفراد العينة  %22 من  اأن  اأظهرت الدرا�سة  واأقلهم حًظا الأ�سخا�س ذوو الإعاقات الذهنية. كما 
يعملون حالًيا يف القطاع احلكومي، و%23 يف القطاع اخلا�س، و%18 يف القطاع الأهلي، و19% 
م�ساريع حرة، و%18 غري ذلك وت�سمل )ب�سطات، مزارعني، خياطة... الخ(، وبينت الدرا�سة اأن 
ن�سبة ت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف القطاع اخلا�س اأعلى منها يف القطاع احلكومي، حيث يعترب 

القطاع اخلا�س امل�سغل الأكرب للعمالة يف الأرا�سي الفل�سطينية.
كما اأو�سحت الدرا�سة اأن اأحد الأ�سباب الرئي�سية لرتك العمل، هو بالدرجة الأوىل ارتباط العمل مبدة 
حمددة، ما تاله عدم توفر مواءمات يف اأماكن العمل، وعدم توفر اأدوات واآلت م�ساعدة، و�سعوبة 

الو�سول اإىل اأماكن العمل، وانعدام الفر�س يف التقدم بالعمل.
واخلا�س(  والأهلي  )احلكومي  الثالثة  الت�سغيلية  القطاعات  يف  العاملني  من   3،2% اأن  وبينت 
اأميون، حيث يرتبط عملهم بالوظائف اخلدمية كمرا�سلني، وعمال تنظيف، وخطوط اإنتاج يف القطاع 
اأن الأ�سباب الرئي�سية لعدم التحاق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة بالتعليم، تعود اإىل  اخلا�س، لفتة اإىل 
وجود العديد من املعيقات املتعلقة باملواءمات يف املدار�س واجلامعات، و�سعوبة التنقل، اإ�سافة اإىل 
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خوف اأهاليهم من التحاق اأبنائهم بالتعليم.
م�ستويات  من  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  ا�ستيعاب  على  قدرة  اأكرث  احلكومي  القطاع  اأن   واأو�سحت 

التح�سيل العلمي املتدين، لطبيعة الوظائف املتاحة واملتوفرة. 
وفيما يتعلق بطبيعة املهن التي ي�سغلها الأ�سخا�س ذوو الإعاقة، ذكر %49 من املبحوثني العاملني 
يف القطاع الأهلي، و%45 من العاملني يف القطاع اخلا�س، اأن طبيعة عملهم اإدارية ومكتبية، ون�سبة 
اأخرى منهم يعملون يف جمالت اأخرى كعمال اإنتاج، وعمال نظافة، ومزارعني، بينما يعمل ق�سم من 
العاملني يف القطاع العام يف العمل الإداري واملكتبي، والق�سم الآخر يف الأعمال املهنية، ويف جمالت 

اأخرى كمدر�سني، واأطباء، وعمال تنظيف.
 واأ�سارت اإىل اأنه “ما زالت املوؤ�س�سات املختلفة، احلكومية والأهلية واخلا�سة، تتجاهل تطبيق قانون 
حقوق املعوقني رقم )4( ل�سنة 1999، الذي األزم جميع هذه املوؤ�س�سات بتوظيف ما ن�سبته ٥% 

كحّد اأدنى من جمموع العاملني لديه، من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة. 
الإعاقة،  الأ�سخا�س ذوي  العديد من  ت�سغيل  الأخرية قد مت  ال�سنوات  اأنه يف  اأي�سًا  الدرا�سة  وبينت 
لكن مل يكن ذلك �سمن اإ�سرتاتيجية وطنية، اأو برنامج حمدد و�سعته احلكومة، واإمنا نتيجة جهود 
فردية من قبل اأولئك الأ�سخا�س اأنف�سهم، حيث بلغت ن�سبة العاملني يف القطاع احلكومي عند اإجراء 

الدرا�سة امليدانية من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف �سوق العمل %3 فقط.
 واأكدت الدرا�سة اأن املعرفة ال�سخ�سية والو�ساطة من قبل امل�سوؤولني، تلعب دوًرا اأ�سا�سًيا يف توظيف 
اأما القطاع الأهلي فقد  الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، خا�سة يف كل من القطاعني اخلا�س واحلكومي، 
ارتكز التوظيف فيه يف العديد من احلالت على امل�ساريع اخلا�سة بت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، 

واملمولة من قبل مانحني خارجيني وتكون لفرتات حمدودة، خا�سة يف قطاع غزة. 
واأبرزت الدرا�سة عدم توفرمواءمات، واأدوات م�ساندة لت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقات الب�سرية 
اأن ارتفاع ن�سبة البطالة يف الأرا�سي الفل�سطينية، الناجت عن  اإىل  وال�سمعية يف املوؤ�س�سات، ونوهت 
القت�سادي  والو�سع  العمل،  �سوق  يف  واملناف�سة  اخلريجني،  اأعداد  وارتفاع  النمو،  معدلت  ارتفاع 

وال�سيا�سي، اأثر �سلًبا على ت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.
الذكور. من  نظرائهن  من  اأعلى  الإعاقة،  ذوات  الن�ساء  بني  البطالة  ن�سبة  اأن  اإىل   واأ�سارت 

والأهلي،  واخلا�س  احلكومي  الثالثة  الت�سغيلية  القطاعات  يف  العمل  اأ�سحاب  على  اأنه  اإىل  ولفتت 
�سمان بيئة عمل جيدة و�سحية ولئقة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، يكونون فيها حمميني من التمييز 
تكافوؤ  قاعدة  على  عادلة  با�ستحقاقات  ويتمتعون  مت�ساو،  اأجر  على  فيها  ويح�سلون  وامل�سايقات؛ 

الفر�س، ما راأت اأنه ي�ستدعي يف اأحد جوانبه اتخاذ اإجراءات على ال�سعيد الت�سريعي.



175

التوصيات 
وامل�سوؤولني . 1 الواجب  اأ�سحاب  اإىل  موجهة  التو�سيات  من  بجملة  الدرا�سة  خرجت 

طالبتهم مبا يلي: 
الأ�سخا�س . 2 بحقوق  اخلا�سة  الدولية  التفاقية  اإىل  الن�سمام  نحو  فل�سطني  دولة  ت�سعى  اأن 

ذوي الإعاقة عرب التوقيع وامل�سادقة عليها. عماًل بن�س املادة العا�سرة من القانون الأ�سا�سي 
الفل�سطيني الفقرة الثانية: »تعمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية دون اإبطاء على الن�سمام اإىل 

الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية التي حتمي حقوق الإن�سان«. 
3 . )4( رقم  )قانون  خا�سة  الوطنية  والت�سريعات  القوانني  وتعديل  وتطوير  �سياغة  على  العمل 

2000م،  ل�سنة  الفل�سطيني رقم )7(  العمل  وقانون  املعوقني،  ب�ساأن حقوق  1999م  ل�سنة 
ن�سو�س  اأي  واإلغاء  التنفيذية،  ولوائحها  1998م(  وقانون اخلدمة املدنية رقم )4( ل�سنة 

قانونية ت�سكل متييزًا �سد الأ�سخا�س ذوي الإعاقة. 
تفعيل كافة الن�سو�س القانونية والآليات ال�سرورية لتطبيق الت�سريعات واللوائح التنفيذية ذات ال�سلة . 4

فيما يتعلق بت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، والبدء بتنفيذها يف املوؤ�س�سات احلكومية دون تاأخري.
العمل على رفع كل اأ�سكال التمييز التي يتعر�س لها الأ�سخا�س ذوو الإعاقة ب�سبب اإعاقتهم مبا . 5

يف ذلك العوائق الت�سريعية وال�سيا�ساتية والبيئية والجتماعية. 
اأن يقوم املجل�س الأعلى لالإعاقة بتعزيز �سالحياته واأخذ دوره املنوط به يف اإعمال حقوق الأ�سخا�س . 6

على  والالزمة  ال�سرورية  التعديالت  لإدخال  مقرتحات  تقدمي  خالل  من  وحمايتها  الإعاقة  ذوي 
القوانني والت�سريعات واللوائح ذات ال�سلة. واأي�سًا اتخاذ كافة ال�سبل الالزمة لر�سد ومراقبة مدى 
امتثال اجلهات املعنية بتطبيق حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وعلى وجه اخل�سو�س حقهم يف العمل 

الالئق، والعمل على دعم ال�سيا�سات واإحداث التغيري الإيجابي يف حياة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.
 وزارة العمل وديوان املوظفني العام بالعمل على حفظ حق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف التوظيف . 7

واإيجاد  ا�ستحداث وظائف  العمل على  القطاعني احلكومي واخلا�س، من خالل  والت�سغيل يف 
فر�س عمل تتنا�سب وموؤهالتهم العلمية واملهنية، التزامًا بن�سبة الـ%5 على الأقل. مع العمل 

احلثيث على تهيئة بيئة عمل م�سجعة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة.  
ت�سجيع العتماد على الذات وت�سجيع الندماج وامل�ساركة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف التنمية . 8

الجتماعية والقت�سادية، من خالل اإ�سراكهم يف التخطيط و�سنع القرار انطالقًا من حقهم 
يف تقرير امل�سري، واأن ل �سيء لهم من دونهم.  
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حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتصنيفها حسب نوع االنتهاك 
الغربية  الضفة  من  كل  في   2013 الواردةلعام  للشكاوى  وفقًا 

وقطاع غزة

بحق  انتهاكا(   76( غزة  قطاع  ويف  انتهاكًا(   268( ورد  الغربية  ال�سفة  يف  الواردة  لل�سكاوى  وفقا 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة موزعة كما يف اجلدول التايل: 

العددالنتهاك الفرعي 2العددالنتهاك الفرعي 1العدد

ال�سفة الغربية

حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف ال268
عمل

6التناف�س النزيه يف التوظيف18

1توفري بيئة عمل منا�سبة
 11

9توفر مراكز تدريب متخ�س�سة9احلق يف التدريب املهني

احلق يف املواءمة

12تهيئة و�سائل النقل19
2تهيئة الطرق والأر�سفة
1توفري مواقف للمركبات

 4
191 191احلق يف ال�سمان الجتماعي

قطاع غزة
3 3 حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف العمل76

73  73 احلق يف ال�سمان الجتماعي

املجمـــــــوع 

 حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف ا344
6 التناف�س النزيه يف التوظيف21لعمل

1توفري بيئة عمل منا�سبة
14

9توفر مراكز تدريب متخ�س�سة9احلق يف التدريب املهني
12تهيئة و�سائل النقل19احلق يف املواءمة

2تهيئة الطرق والأر�سفة
1توفري مواقف للمركبات

4
264264احلق يف ال�سمان الجتماعي
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ملحق رقم )1(

الهيئة امل�شتقلة حلقوق الإن�شان )ديوان املظامل(
تقرير ت�سنيفات القتلى

31/12/2013اإىل تاريخ1/1/2013من تاريخ

05/03/14تاريخ التقرير
الن�سبة املئوية من �سفةغزةاأطفالاإناثذكوراإجمايلت�سنيفات الوفاة

العدد الإجمايل %
3216168102219.63الوفاة يف ظروف غام�سة

0000000الوفاة بحجة التعاون مع العدو
1313011217.97الوفاة داخل الأنفاق 

الوفاة لعدم اتباع اإجراءات 
ال�سالمة العامة

64501434164839.26

1716128910.42الوفاة يف �سجارات عائلية
وفيات اأج�سام م�سبوهة/ عبوات 

نا�سفة
2201201.22

3300301.84عقوبة الإعدام
الوفاة نتيجة اإ�ساءة ا�ستعمال 

ال�سالح من املكلفني باإنفاذ القانون 
5410233.06

3300121.84الوفاة يف اأماكن الحتجاز
الوفاة نتيجة اإ�ساءة ا�ستعمال 

ال�سالح من املواطنني
9634545.52

2200111.22الوفاة نتيجة النتحار
4310222.45جنائي

0000000الوفاة نتيجة القتتال الداخلي
الوفاة نتيجة الإهمال اأو اخلطاأ 

الطبي
6332423.68

الوفاة على خلفية ما ي�سمى �سرف 
العائلة

3030121.84

16312142526796املجموع
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ملحق رقم )2(
جدول اأبرز التو�شيات املكررة يف التقارير ال�شنوية للهيئة

التو�سيات املوجهة لرئي�ض ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
مالحظاتالتو�سيةالرقم

عن 1 ال�سادرة  الإعدام  اأحكام  على  الت�سديق  بعدم  الرئي�س  مطالبة  ا�ستمرار 
الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  وا�ستخدام  والع�سكرية(،  )املدنية  الفل�سطينية  املحاكم 
هذه  من  النزول  اأجل  من  اخلا�س  العفو  الد�ستورية يف  الفل�سطينية �سالحياته 
العقوبة اإىل عقوبة ال�سجن، والعمل على اإلغاء هذه العقوبة من الأنظمة القانونية 

الفل�سطينية.

تو�سية مكررة منذ عام 2010

العمل على و�سع الإجراءات القانونية التي ت�سمح بنق�س الأحكام الق�سائية ال�سادرة 2
تو�سية مكررة منذ عام 2010عن الق�ساء الع�سكري التي تق�سي بعقوبة الإعدام.

تعليمات 3 باإ�سدار  الداخلية  ووزارة  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  ا�ستمرار 
وا�سحة لالأجهزة الأمنية بحظر التعذيب والمتناع عن التعذيب و�سوء املعاملة حتت 

طائلة امل�ساءلة القانونية.
تو�سية مكررة منذ عام 2010

التو�سيات املوجهة للنيابة العامة يف حكومتي ال�سفة الغربية وقطاع غزة
قيام النيابة العامة بدورها الأ�سيل بالتحقيق يف كافة اجلرائم والنتهاكات 1

للق�ساء  واجلناة  املخالفني  وتقدمي  الفل�سطيني،  املواطن  بحق  تقع  التي 
تورطهم يف هذه اجلرائم  ثبوت  العقاب يف حال  الإفالت من  و�سمان عدم 

والنتهاكات.   

تو�سية مكررة منذ عام 2010

قيام النيابة العامة بالتحقيق يف كافة حالت الوفاة غري الطبيعية، وخا�سة 2
وفيات  اأنها  على  ت�سجل  التي  والأطفال  والن�ساء  الفتيات  بني  الوفيات  يف   
وتقدمي  التحقيقات،  هذه  اإجراء  قبل  امللفات  هذه  اإغالق  وعدم  غام�سة، 

اجلناة للعدالة.

وقد   2010 عام  منذ  مكررة  تو�سية 
عام  خالل  ب�ساأنها  التطور  بع�س  حدث 
متابعة م�ستمرة  ت�ستوجب  ولكن   2012

من الهيئة.
والتوقيف 3 الحتجاز  مراكز  على  الرقابي  بدورها  بالقيام  العامة  النيابة  مطالبة 

للتاأكد من عدم وجود احتجاز تع�سفي و�سوء معاملة وعدم وجود اأ�سخا�س حمتجزين 
رغم �سدور قرارات حماكم بالإفراج عنهم.

تو�سية مكررة منذ عام 2010

اأن تعمل النيابة العامة على اإجراء حتقيقات جدية يف ادعاءات املواطنني بامل�س يف 4
تو�سية مكررة منذ عام 2010�سالمتهم اجل�سدية من قبل الأفراد املكلفني باإنفاذ القانون.

املمكنة وعدم المتناع عن 5 بال�سرعة  الق�ساء  اأحكام  بتنفيذ  العامة  النيابة  مطالبة 
تو�سية مكررة منذ عام 2010تنفيذها، اأو املماطلة يف التنفيذ.

التو�سيات املوجهة للنيابة الع�سكرية يف حكومتي ال�سفة الغربية وقطاع غزة
احلياة 1 يف  باحلق  املا�سة  الدعاءات  يف  جدية  حتقيقات  اإجراء  على  العمل 

النيابة  قبل  من  الع�سكريني  الأفراد  من  تقع  التي  اجل�سدية  وال�سالمة 
الع�سكرية، ول �سيما يف اأماكن الحتجاز، وذلك من اأجل اإجناح الق�سايا التي 
هذه  عن  امل�سوؤولون  يفلت  ل  وحتى  ال�ساأن،  هذا  يف  الع�سكري  الق�ساء  ت�سل 

الأفعال من العقاب.

تو�سية مكررة منذ عام 2010
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التو�سيات املوجهة لرئي�ض الوزراء يف قطاع غزة/ حكومة قطاع غزة

الأحكام 1 تنفيذ  وعدم  بديلة  بعقوبات  وا�ستبدالها  الإعدام  بعقوبة  العمل  وقف 
تو�سية مكررة منذ عام 2010ال�سادرة اإل بعد م�سادقة الرئي�س عليها مبوجب القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.

الع�سكري 2 الق�ساء  اأمام  املدنيني  عر�س  بوقف  غزة  قطاع  يف  احلكومة  مطالبة 
وعر�سهم اأمام قا�سيهم الطبيعي )الق�ساء املدين( �ساحب الخت�سا�س.

يتم   ،2010 عام  منذ  مكررة  تو�سية 
الع�سكري  الق�ساء  على  املدنيني  عر�س 
 1979 با�ستخدام القانون الثوري لعام 
للنق�س،  اإجراءات  فيه  تتوفر  ل  الذي 
الغربية  ال�سفة  يف  احلكومة   باأن  علمًا 
منذ  التو�سية  لهذه  ا�ستجابت  قد  كانت 

بداية عام 2011. 
التو�سيات املوجهة للحكومتني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة )وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية(

العمل على التحقيق اجلاد من قبل الأجهزة الأمنية، ل �سيما جهازي الأمن الوقائي 1
املعاملة  ل�سوء  تعر�سهم  حول  املواطنني  ادعاءات  كافة  يف  العامة  واملخابرات 
والتعذيب، واتخاذ الإجراءات والتدابري املنا�سبة بحق من يثبت قيامه بتلك اجلرائم 

من قبل الأ�سخا�س املكلفني باإنفاذ القانون.

تو�سية مكررة منذ عام 2010

قيام جلان التحقيق الر�سمية يف انتهاكات حقوق الإن�سان بالتحقيق يف النتهاكات 2
وا�سحة،  عمل  واإجراءات  ومعايري  حمدد  نظام  وفق  الإن�سان  حلقوق  اخلطرية 
وحتديد وقت زمني لعمل هذه اللجان )دون النتقا�س من دور اجلهات الق�سائية( 

ون�سر نتائج هذه التحقيقات على املالأ.  

تو�سية مكررة منذ عام 2010

العمل على �سماح كافة الأجهزة الأمنية التي حتتجز مواطنني للهيئة بزيارة اأماكن 3
الحتجاز التابعة لها ب�سكل دوري وب�سكل فجائي، والتوقف عن و�سع معيقات اأمام 

هذه الزيارات.
تو�سية مكررة منذ عام 2010

المتناع 4 وعدم  املمكنة  بال�سرعة  الق�ساء  اأحكام  بتنفيذ  التنفيذية  ال�سلطة  مطالبة 
تو�سية مكررة منذ عام 2010عن تنفيذها، اأو املماطلة يف التنفيذ.

العمل على تنفيذ وزارة الداخلية لقرارات حمكمة العدل العليا القا�سية باإلغاء تعيني 5
تو�سية مكررة منذ عام 2010جلان موؤقتة لعدد من اجلمعيات ب�سكل خمالف للقانون.

6

تفعيل الأج�سام الرقابية يف الأجهزة الأمنية وجهاز ال�سرطة املدنية، ومطالبة وزير 
�سالمة  ل�سمان  الأمنية  الأجهزة  على  العام  املفت�س  من�سب  با�ستحداث  الداخلية 
ورفع  والتعذيب،  املعاملة  ل�سوء  املحتجزين  تعر�س  وعدم  القانونية  الإجراءات 
فيها  مبا  ال�سرورية  الإجراءات  لتخاذ  الداخلية  وزير  اإىل  دوري  ب�سكل  تقاريره 

املالحقة الق�سائية للذين ميار�سون التعذيب.

تو�سية مكررة منذ عام 2010

7
مطالبة ال�سلطة التنفيذية ب�سرورة اإ�سراك الهيئة واإطالعها على نتائج التحقيقات 
التي تقوم بها الأج�سام الرقابية، واإ�سراكها يف و�سع الإجراءات والآليات التي تتعلق 

بامل�ساءلة واملحا�سبة.
تو�سية مكررة منذ العام 2012

احرتام احلقوق واحلريات العامة كاحلق يف الراأي والتعبري واحلريات ال�سحافية 8
واحلق يف التجمع ال�سلمي وت�سكيل اجلمعيات.

ول   ،2010 عام  منذ  مكررة  تو�سية 
من  العديد  بت�سجيل  تقوم  الهيئة  تزال 

النتهاكات جلميع هذه احلقوق.



180180
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البيانات املالية املدققة للهيئة للعام 2013
قائمة املركز املايل

كما يف 31 كانون الأول 2013

2012 2013
دولر اأمريكي دولر اأمريكي

املوجودات
موجودات غري متداولة

744,915 810,570 اآلت، ممتلكات ومعدات
744,915 810,570

موجودات متداولة
1,423,049 194,648 ذمم مدينة 
131,427 122,158 موجودات اأخرى

2,390,283 1,437,336 النقد والنقد املعادل
3,944,759 1,754,142 جمموع املوجودات املتداولة
4,689,674 2,564,712 جمموع املوجودات

�سايف املوجودات واملطلوبات
2,405,999 1,320 منح مقيدة موؤقتا
637,397 629,609 �سايف املوجودات غري املقيدة

3,043,396 630,929 جمموع �سايف املوجودات

مطلوبات غري متداولة
196,883 250,462 اإيرادات موؤجلة

1,261,822 1,510,634 خم�س�سات املوظفني
1,458,705 1,761,096 جمموع املطلوبات غري املتداولة

مطلوبات متداولة
86,455 81,189 ذمم دائنة 
101,118 91,498 م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى
187,573 172,687 جمموع املطلوبات املتداولة

1,646,278 1,933,783 جمموع املطلوبات
4,689,674 2,564,712 جمموع �سايف املوجودات واملطلوبات
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قائمة الن�شاطات والتغري يف �شايف املوجودات
لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013

20132012
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

الإيرادات

2,234,2532,202,828اإيرادات متحققة من املنح املقيدة موؤقتًا
58,66951,634اإيرادات موؤجلة متحققة 

22,3363,875ايرادات اأخرى
2,315,2582,258,337جمموع الإيرادات 

امل�ساريف

2,234,2532,202,828م�ساريف ت�سغيلية 
17,7008,559خ�سائر فرق العملة

71,09363,887ا�ستهالكات
2,323,0462,275,274جمموع امل�ساريف

)16,937()7,788()النق�ض( يف �سايف املوجودات 
637,397654,334�سايف املوجودات يف بداية ال�سنة 
629,609637,397�سايف املوجودات يف نهاية ال�سنة
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قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013

20132012
دولر اأمريكيدولر اأمريكي

التدفق النقدي من اأن�سطة الت�سغيل
)16,937()7,788()النق�س(يف �سايف املوجودات

تعديالت: 
71,09363,887ا�ستهالكات

276,198285,066خم�س�سات املوظفني
-)19,985(اأرباح بيع اأ�سول ثابتة

319,518332,016
التغري يف راأ�ض املال العامل:

1,228,4012,891,085م�ستحق من جهات مانحة
)31,389(9,269موجودات اأخرى

)2,324,501()2,404,679(منح مقيدة موؤقتًا
19,702)5,266(ذمم دائنة 

58,937)9,620(ذمم دائنة اأخرى
53,57910,559ايرادات موؤجلة

)82,411()27,386(خم�س�سات املوظفني املدفوعة 
�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من املتدفق

 من اأن�سطة الت�سغيل
)836,184(873,998

الأن�سطة ال�ستثمارية
)62,193()136,748(�سراء اأ�سول ثابتة

-19,985املتحقق من بيع اأ�سول ثابتة
)62,193()116,763(التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( اأن�سطة ال�ستثمار

811,805)952,947()النق�ض( الزيادة يف النقد والنقد املعادل
2,390,2831,578,478النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة

1,437,3362,390,283النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة 
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عناوين مكاتب الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

المقر الرئيس
رام اهلل – خلف املجل�س الت�سريعي – مقابل مركز الثال�سيميا »اأبو قراط«

+970  2  2960241  / هاتف: 2986958 
970+      �س.ب 2264  2 فاك�س: 2987211 

ichr@ichr.ps :الربيد اللكرتوين
www.ichr.ps :ال�سفحة اللكرتونية

مكتب الوسط
رام اهلل – رام اهلل التحتا – مقابل ال�سفارة الأملانية - عمارة راحة – ط3

+970  9 970+ / فاك�س: 2989839  هاتف: 2989838  2 

مكتب الشمال
نابل�س- عمارة �سارع �سفيان – عمارة اللحام – ط 1

+970  9 970+ / فاك�س: 2366408   9 هاتف: 2335668  
طولكرم – قرب م�ست�سفى ثابت ثابت – عمارة دعبا�س – ط3

+970  9 تلفاك�س: 2687535 

مكتب الجنوب
اخلليل- راأ�س اجلورة – بجانب دائرة ال�سري - عمارة حريزات طابق 1

+970  2 970+   / فاك�س: 2211120   2 هاتف: 2295443 
بيت حلم – عمارة نزال – ط 2 – فوق البنك العربي

+970  2 970+ / فاك�س: 2746885   2 هاتف: 2750549 

مكتب غزة والشمال
الرمال – مقابل  املجل�س الت�سريعي – خلف بنك القد�س

+970  8 970+ / فاك�س: 2845019   8 هاتف: 2824438 

مكتب الوسط وجنوب غزة
خانيون�س – �سارع  جالل عمارة الفرا – ط-4 البنك العربي

+970  8 970+ / فاك�س: 2062103   8 هاتف: 2060443 
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