
التقرير ال�سنوي
حول ال�سكاوى واأماكن التوقيف واالحتجاز 
خالل الفرتة املمتدة من 2013/1/1- 2013/12/31 يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة





الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
The Independent Commission for Human Rights

التقرير ال�سنوي
حول ال�سكاوى واأماكن التوقيف 

واالحتجاز
خالل الفرتة املمتدة من 2013/1/1- 2013/12/31

يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة



الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
“ديـوان المظالم”

The Independent Commission for Human Rights

عناوين مكاتب الهيئة 

املقر الرئي�س 
رام الله – حي بور �سعيد، مقابل املجل�س الت�رشيعي وخلف مركز الثال�سيميا "اأبو قراط".

هاتف: 2986958 \ 2987536 2 972+
 فاك�س: 2987211 2 972+

�س.ب 2264
 ichr@ichr.ps :الربيد االلكرتوين 

www.ichr.ps :ال�سفحة االلكرتونية 

مكتب الو�سط
رام الله التحتا – مقابل ال�سفارة االأملانية - عمارة راحة - ط3 

هاتف: 2989838  2 972+
فاك�س: 2989839 2 972+

مكتبا ال�سمال
نابل�س- عمارة �سارع �سفيان – عمارة اللحام – ط 1

هاتف: 2335668  9 972+
فاك�س: 2366408 9 972+

طولكرم – قرب م�ست�سفى ثابت ثابت – عمارة دعبا�س – ط3
تلفاك�س: 2687535 9 972+

مكتبا اجلنوب
اخلليل- راأ�س اجلورة – بجانب دائرة ال�سري - عمارة حريزات - طابق 1

هاتف: 2295443 2 972+
فاك�س: 2211120 2 972+

بيت حلم – عمارة نزال – ط 2 – فوق البنك العربي
هاتف: 2750549 2 972+

فاك�س: 2746885 2 972+

مكتب غزة وال�سمال
 الرمال – مقابل  املجل�س الت�رشيعي – خلف بنك القد�س

هاتف:2824438 / 2836632 8 972+
فاك�س: 2845019 8 972+

مكتب الو�سط وجنوب غزة 
خانيون�س – �سارع  جالل - عمارة الفرا - ط 4 – فوق البنك العربي 

هاتف: 2060443 8 972+
 فاك�س: 2062103 8 972+

جميع احلقوق حمفوظة.
ال يج��وز ن���رش اأي ج��زء م��ن هذا 
الكتاب اأو نقله على اأي وجه اأو باأي 
طريق��ة اإال مبوافق��ة م�سبقة من الهيئة 

امل�ستقلة حلقوق االإن�سان.

التقرير ال�سنوي
حول ال�سكاوى واأماكن التوقيف 

واالحتجاز 
خالل الفرتة املمتدة من 

 2013/12/31 -2013/1/1
يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة



5

الفهر�س

7 ................................................ مقدمــة 
9 .................... الف�سل االأول: دور الهيئة يف تلقي �سكاوى املواطنني ومتابعتها

11 .................... اأواًل- توزيع ال�سكاوى بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة

12 .......... ثانيًا- ت�سنيف ال�سكاوى ح�سب كيفية ورودها للهيئة وتوزيعها اجلغرايف

13 ................ ثالثًا- ت�سنيف ال�سكاوى ح�سب اجلهات العامة امل�ستكى عليها

14 .................... رابعًا- �سكاوى الفئات امل�ست�سعفة خالل عام 2013

17 .... خام�سًا: الو�سائل التي ت�ستخدمها الهيئة يف متابعة ال�سكاوى واملعيقات التي تواجهها:

الف�سل الثاين : دور الهيئة يف الرقابة على اأماكن االحتجاز يف فل�سطني............. 49

البند االأول : دور الهيئة يف الرقابة على اأماكن االحتجاز يف ال�سفة الغربية.......... 50

البند الثاين : دور الهيئة يف الرقابة على اأماكن االحتجاز يف قطاع غزة............ 69

اأو�ساع ال�سجون ومراكز التوقيف يف حمافظات قطاع غزة خالل عام 2013........ 69



6

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"



7

التقرير ال�سنوي  |  حول ال�سكاوى واأماكن التوقيف واالحتجاز 

مقدمــة

االنتهاكات  حول  املواطنني  من  ال�سكاوى  بتلقي   2013 عام  خالل  الهيئة  ا�ستمرت 
املوؤ�س�سات  مع  ومتابعتها  املواطنني  �سكاوى  تلقي  يف  دورها  مار�ست  حيث  املختلفة، 
االأمنية واملدنية التابعة لدولة فل�سطني، تلك ال�سكاوى التي تنطوي على انتهاكات حلقوق 

املواطن على خالف ما كفلته القوانني الوطنية واملواثيق الدولية حلقوق االإن�سان. 
بالرقابة على مراكز  الهيئة يف �سبيل تعزيز حماية حقوق االإن�سان، دورها  كما وا�سلت 
االإ�سالح والتاأهيل »ال�سجون«، واأماكن التوقيف واالحتجاز التابعة لالأجهزة االأمنية يف 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك تفقد دور الرعاية واالإيواء واحلماية اخلا�سة بالفئات 

ال�سعيفة كاالأحداث واملراأة مثاًل.

يعالج هذا التقرير و�سع حقوق املواطن الفل�سطيني من واقع ال�سكاوى وزيارات ال�سجون 
واأماكن التوقيف واالعتقال خالل عام 2013. 

ومتابعتها.  ال�سكاوى  بتلقي  يتعلق  االأول:  الف�سل  ف�سلني،  على  التقرير  هذا  يحتوي 
اأو�ساع مراكز االحتجاز املختلفة يف ال�سفة  والف�سل الثاين: يعالج دور الهيئة يف مراقبة 

الغربية.
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الف�صل الأول:

دور الهيئة يف تلقي �سكاوى املواطنني ومتابعتها

ارتفعت ن�سبة عدد ال�سكاوى التي تلقتها الهيئة خالل عام 2013 عما كانت عليه خالل 
عام 2012، ويف ذلك تعترب تلك الزيادة موؤ�رشاً على التدهور يف حالة حقوق االإن�سان 
يف االأرا�سي الفل�سطينية، واإن كان يف بع�س االأحيان ال يكفي ذلك املوؤ�رش وحده للداللة 
على التدهور اأو التطور لو�سع حقوق االإن�سان، بل ال بد من وجود موؤ�رشات اأخرى. 
اأمناط  من  عدد  ا�ستمرار   2013 عام  خالل  تلقتها  التي  ال�سكاوى  من  للهيئة  تبني  كما 
تلقت  فقد  متفاوتة.  بوترية  كانت  واإن  ال�سابقة،  االأعوام  املر�سودة خالل  االنتهاكات 
الهيئة )3425( �سكوى خالل عام 2013 يف حني تلقت )3185( �سكوى خالل عام 
2012، اأما عام 2011 فقد تلقت )2876( �سكوى تتعلق بانتهاكات حقوق االإن�سان، 
التابعة لدولة  اأم االأمنية  اأكانت من االأجهزة املدنية  العامة، �سواء  واالعتداء على حرياته 

فل�سطني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

 وقد كان عدد الفارق بالزيادة يف ال�سكاوى بني عامي 2013 و2012 )224( �سكوى 



10

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"

قدرت ن�سبة الزيادة يف ال�سكاوى خالل عام 2013 عن عام 2012 ما ن�سبته )%6(.

 وقد تبني من خالل مراجعة ال�سكاوى، للفرتة التي يغطيها التقرير، بقاء عدد من اأمناط 
االنتهاكات املر�سودة خالل االأعوام ال�سابقة واإن كانت بوترية متفاوتة. ومن اأبرز تلك 
االنتهاكات ما يلي: يف املرتبة االأوىل االعتقال التع�سفي دون �سلوك االإجراءات القانونية 
ال�سليمة، وتبني اأن ن�سبة كبرية منها كانت على خلفية �سيا�سية، ياأتي يف املرتبة الثانية، 
انتهاك حق املواطن بال�سالمة اجل�سدية من خالل االعتداء اجل�سدي واملعنوي، اأما املرتبة 
الثالثة فكانت حول االنتهاكات الواقعة على احلقوق الوظيفية واملالية يف الوظيفة العامة. 

اإىل جانب انتهاكات اأخرى �سيتم التطرق لها الحقًا.

االإن�سان  بحق  الوطنية،  الت�رشيعات  وكذلك  الدولية  املواثيق  اأقّرت  ال�سدد،  هذا  ويف 
الوطنية املهمة يف حماية حقوق  اأن هذا احلق من االآليات  باعتبار  ال�سكاوى،  يف تقدمي 
االإن�سان على امل�ستوى املحلي. وقد اعتمدت الهيئة ب�سفتها ديوانًا للمظامل تلقي ال�سكاوى 
كاإحدى الو�سائل الرقابية الفّعالة حلماية حقوق االإن�سان، باعتبارها اأحد االأ�ساليب املتاحة 
لالأ�سخا�س للدفاع عن حقوقهم، عندما مت�ّس من اجلهات العامة. ويعترب توثيق ال�سكاوى، 
االأجهزة  اأداء  ملراقبة  املهمة  الو�سائل  من  و�سحتها،  جديتها  من  والتاأكد  ودرا�ستها، 
التي تطبقها،  الت�رشيعات  احلكومية و�سبه احلكومية، واأعمال موظفيها، ومدى احرتام 
ل�سمان عدم وقوع خلل اأو انتهاك اأو انحراف من �ساأنه امل�سا�س بحقوق االإن�سان. فالعديد 
من االنتهاكات التي ميكن اأن تكون حماًل لل�سكوى قد حتدث اإما النعدام و�سائل التوا�سل 
ال�سليم بني اجلهات العامة وبني االأ�سخا�س، اأو نتيجة االإهمال الذي تعاين منه االإدارات 
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العامة، �سواء بامتناع موظفيها عن القيام بواجباتهم وتقدمي اخلدمات اأ�ساًل، اأو التاأخر يف 
اأدائها اأو التمييز بني امل�ستفيدين من خدمات الدولة، اأو التع�سف من قبل امل�سوؤولني، اأو 

املكلفني باإنفاذ القانون.

حيث �ستتم معاجلة دور الهيئة يف تلقي ال�سكاوى ومتابعتها من واقع االإح�سائيات املتوفرة 
من قاعدة البيانات على النحو التايل: 

اأواًل- توزيع ال�سكاوى بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة:
 )2000( التايل:  النحو  على   2013 عام  خالل  الهيئة  تلقتها  التي  ال�سكاوى  توزعت 
الهيئة  تلقت  وباملقابل  غزة.  قطاع  يف  �سكوى  و)1425(  الغربية،  ال�سفة  يف  �سكوى 
)3185( �سكوى خالل عام 2012، من بينها )2354( �سكوى يف ال�سفة الغربية، 

و)831( �سكوى يف قطاع غزة. 
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ثانيًا- ت�سنيف ال�سكاوى ح�سب كيفية ورودها للهيئة وتوزيعها اجلغرايف:
لت�سمل  التقرير  يغطيها  التي  الفرتة  الهيئة خالل  لدى  ال�سكاوى  تقدمي  طرق  تنوعت  لقد 
تقدميها ب�سورة مبا�رشة من خالل ح�سور االأ�سخا�س اإىل اأحد مكاتب الهيئة، وقد بلغ 
عدد ال�سكاوى املقدمة مبا�رشة للمكاتب يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة )1206( �سكاوى 
ال�سكاوى من  من املجموع الكلي لل�سكاوى والبالغ )3425( �سكوى. وقد يتم تلقي 
الغربية  ال�سفة  املحافظات يف  املتواجدين يف خمتلف  الهيئة  امليدانيني يف  الباحثني  خالل 
وقطاع غزة، وذلك بزيارة ال�سخ�س يف مكان �سكناه اأو عمله اإذا تعذر ح�سوره للهيئة، 
وهو ما ينطبق اأي�سا على املوقوفني اأو املحتجزين يف ال�سجون ومراكز التوقيف، وقد بلغ 

عدد ال�سكاوى الواردة بهذه الطريقة )2219( من العدد الكلي لل�سكاوى.

كيفية ورود ال�سكاوى خالل عام 2013

على  ال�سكاوى  توزعت  فقد  اجلغرايف  التوزيع  ح�سب  ال�سكاوى  لت�سنيف  بالن�سبة  اأما 
مكاتب الهيئة خالل عام 2013 على النحو التايل: ال�سفة الغربية )مكتب اجلنوب 790 
�سكوى، مكتب الو�سط 636 �سكوى، مكتب ال�سمال 574 �سكوى(، وقطاع غزة 

)مكتب الو�سط واجلنوب 713 �سكوى، مكتب غزة وال�سمال 712 �سكوى(.
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ثالثًا- ت�سنيف ال�سكاوى ح�سب اجلهات العامة امل�ستكى عليها1:
الوزارية  اجلهات  الرئا�سة،  املدنية كال من: مكتب  اجلهات  املدنية: وت�سم  اجلهات  ا. 
وت�سمل )جمل�س الوزراء والوزارات املختلفة(، واملوؤ�س�سات العامة غري الوزارية، وت�سمل 
واجلهات  وامل�ساءلة،  والرقابة  االإ�رشاف  حيث  من  لوزارة  تتبع  ال  حكومية  دائرة  كل 
الق�سائية والتي بدورها ت�سمل )جمل�س الق�ساء االأعلى والنيابة العامة(، والهيئات املحلية، 
ويبلغ عدد ال�سكاوى املدنية خالل عام 2013 يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة )1799( 
اإجمايل عدد ال�سكاوى يف  �سكوى ومتثل ال�سكاوى يف هذا املجال ما ن�سبته 51% من 
ال�سفة الغربية. ومبقارنة هذه الن�سبة مع العام املا�سي 2012، التي كانت تبلغ ما ن�سبته 

51% اأي�سًا تبني بقاء الن�سبة كما هي يف عام 2012.  

وت�سمل:  الفل�سطينية  االأرا�سي  العاملة يف  االأمنية  االأجهزة  االأمنية: وت�سم  اجلهات  ب. 
اجلنائية  واملباحث  العامة،  املباحث  بني  التق�سيمات  من  عددا  وحتوي  املدنية،  ال�رشطة 
واالإدارة العامة ملراكز االإ�سالح والتاأهيل. واالأجهزة االأمنية االأخرى كجهاز املخابرات 
الع�سكرية،  الطبية  واخلدمات  الع�سكرية،  واال�ستخبارات  الوقائي،  واالأمن  العامة، 
ال�سكاوى  لعدد  احلقيقي  الفعلي  العدد  من  اأكرب  النهائي  العدد  اأن  جند  واملدنية  االأمنية  ال�سكاوى  عدد  جمع  عند    1
املعتمدة، وال�سبب يف ذلك اأن هناك عددا من ال�سكاوى حتتوي اأكرث من جهة، وهناك اإمكانية الختالف طبيعة تلك 

اجلهة بني االأمنية واملدنية.
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واالأمن الوطني والقوة االأمنية امل�سرتكة، وقوات حر�س الرئا�سة، وهيئة التنظيم واالإدارة، 
الهيئة )1744( �سكوى  تلقتها  التي  ال�سكاوى االأمنية  بلغ عدد  الع�سكرية. وقد  والنيابة 
اإجمايل عدد  من  ن�سبته %49  ما  املجال  هذا  ال�سكاوى يف  عام 2013، ومتثل  خالل 
ال�سكاوى يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. ومبقارنة هذه الن�سبة مع العام ال�سابق 2012، 

تبني اأنها بقيت نف�سها وهي %49.

رابعًا- �سكاوى الفئات امل�ست�سعفة خالل عام 2013: 
ذوي  واالأ�سخا�س  والن�ساء،  االأطفال،  فئة  الغر�س  لهذا  امل�ست�سعفة  الفئات  ت�سمل 

االحتياجات اخلا�سة، وقد كانت ال�سكاوى املقدمة منهم على النحو التايل:

1. �سكاوى االأطفال الواردة للهيئة خالل عام 2013:
ورد للهيئة )646( �سكوى خالل عام 2013 يف جمال حقوق الطفل، توزعت على 

النحو التالي:

امل�ستكي الطفل نف�سه:  467�سكوى. مقدم ال�سكوى االأهل:  179�سكوى.
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وقد تركزت �سكاوى االأطفال خالل عام 2013 حول املوا�سيع التالية: احلق يف رعاية 
واالإ�ساءة  العنف  من  واحلماية  االأ�رشة،  داخل  واالإ�ساءة  العنف  من  واحلماية  االأطفال، 
املحاكم  توفري �سمانات  القانون وت�سمل  نزاع مع  االأطفال يف  االأ�رشة، وحماية  خارج 

العادلة وتوفري مراكز االإيواء والرعاية. 

2. �سكاوى الن�ساء خالل عام 2013: 
بلغ عدد �سكاوى الن�ساء الواردة للهيئة )807( �سكاوى يف عام 2013، توزعت على 

النحو التايل: 

مقدم ال�سكوى امراأة: 322 �سكوى. امل�ستكي امراأة: 485 �سكوى.
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3. �سكاوى االأ�سخا�س ذوي االحتياجات اخلا�سة خالل عام 2013: 
ذوي  لالأ�سخا�س  حقوقًا  ت�سمنت  ال�سكاوى  من  عدداً  عام 2013  الهيئة خالل  تلقت 
االإعاقة، �سواء قدمت من ال�سخ�س نف�سه اأو من اأحد اأقاربه، وقد مت ت�سنيف االنتهاكات 
التي وردت يف ال�سكاوى لعام 2013 يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة على النحو 

التايل:

وفقا لل�سكاوى الواردة يف ال�سفة الغربية ورد )268 انتهاكًا( ويف قطاع غزة )76 انتهاكا( 
بحق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة موزعة كما يف اجلدول التايل: 

العدداالنتهاك الفرعي 2العدداالنتهاك الفرعي 1العدد

ال�سفة

 الغربية

268
حقوق االأ�سخا�س

ذوي االإعاقة يف العمل

18
التناف�س النزيه 

يف التوظيف
6

توفري بيئة 

عمل منا�سبة
1

 11

9احلق يف التدريب املهني
توفر مراكز

تدريب متخ�س�سة
9

احلق يف املواءمة

12تهيئة و�سائل النقل19
2تهيئة الطرق واالأر�سفة

1توفري مواقف للمركبات
 4

191 191احلق يف ال�سمان االجتماعي
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قطاع غزة

76
 حقوق االأ�سخا�س

 ذوي االإعاقة يف العمل
3 3

 73 73 احلق يف ال�سمان االجتماعي

املجم���وع 

344
 حقوق االأ�سخا�س

ذوي االإعاقة يف العمل
21

 التناف�س النزيه

 يف التوظيف
6

1توفري بيئة عمل منا�سبة
14

9احلق يف التدريب املهني
توفر مراكز 

تدريب متخ�س�سة
9

12تهيئة و�سائل النقل19احلق يف املواءمة
2تهيئة الطرق واالأر�سفة

1توفري مواقف للمركبات
4

264264احلق يف ال�سمان االجتماعي

خام�سًا: الو�سائل التي ت�ستخدمها الهيئة يف متابعة ال�سكاوى واملعيقات التي تواجهها:
تتابع الهيئة �سكاوى املواطنني، من خالل و�سائل مقرة يف دليل ال�سكاوى املعتمد لديها، 
تلك الو�سائل التي مل تتغري عما جرى عليه العمل يف االأعوام ال�سابقة، وقد ا�ستمرت الهيئة 
خالل الفرتة التي يغطيها التقرير مبمار�سة تلك الو�سائل املقرة، وهي يف هذا ال�ساأن تقوم 

مبا يلي:
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اأ. التحقق واملتابعة امليدانية: 
تتلقى الهيئة �سكاوى من االأفراد �سواء كانت ملعاجلة انتهاكات فردية، اأو ملعاجلة انتهاكات 
جماعية، وقد وا�سلت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير العمل على معاجلة �سكاوى 
املواطنني �سواء الفردية منها اأو اجلماعية، ولتنفيذ هذه الو�سيلة، عقدت الهيئة العديد من 
ر�سمية  وموؤ�س�سات  ملواقع  ميدانية  زيارات  بتنفيذ  وقامت  امل�سوؤولني،  مع  االجتماعات 
و�سبه ر�سمية على مدار تلك الفرتة، �ساهمت يف معاجلة العديد من ال�سكاوى والو�سول 
اإىل حلول لها. وللتحقيق امليداين اأهمية يف حتري الدقة، والتوا�سل امل�ستمر مع املوؤ�س�سات 
الرد ملقدم  اإعطاء  بال�سكوى، ويف �رشعة  البيانات اخلا�سة  املخت�سة، وي�ساعد يف جمع 
ال�سكوى خ�سو�سًا يف احلاالت التي ال حتتمل التاأخري، علمًا اأن ال�سكاوى التي يتم حلها 
ميدانيًا يتم توثيقها من خالل بنك املعلومات اخلا�س بال�سكاوى كغريها من ال�سكاوى التي 

تتم متابعتها بالو�سائل االأخرى املحددة للمتابعة.

ب. املخاطبات اخلطية )املكاتبات(:
 تاأتي املكاتبات يف املرحلة الثانية من مراحل متابعات ال�سكاوى الفردية، وهذه املكاتبات 
يف االأ�سل تعك�س ما ورد يف اإفادة املواطن من مطالبات وفقًا للقانون االأ�سا�سي والقوانني 
يقارب  ما  الهيئة  وّجهت  االإطار  هذا  ويف  االإن�سان.  حلقوق  الدولية  واملواثيق  املحلية 
)2657( ر�سالة خطية للجهات ذات العالقة بال�سكاوى �سواًء ر�سائل اأ�سلية اأو تذكريية، 
من خالل مكاتبها يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وقد تلقت الهيئة ردوداً خطية على تلك 
الر�سائل  التقرير. ومن  التي يغطيها  املخاطبات، بلغ عددها )1168( رداً خالل الفرتة 
اإ�سالح  اأو  وقوعه،  على  قاطعة  اأدلة  هناك  كانت  اإذا  االنتهاك  بوقف  باملطالبة  تعلق  ما 
اخلطاأ واإن�ساف امل�ستكي، اأو التحقق من االنتهاك باال�ستف�سار عن �سحة ادعاء امل�ستكي. 
ومبقارنة ذلك مع عام 2012، تبني اأن عدد املخاطبات كان )3657( ر�سالة خطية، 

وتلقت باملقابل خالل الفرتة نف�سها )1138( رداً على تلك املخاطبات.  

ون�سري هنا اإىل اأنه، وعلى الرغم من ارتفاع عدد الردود اخلطية التي تلقتها الهيئة، اإال اأنها 
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ما زالت تتلقى ردوداً منطية خا�سة من قبل االأجهزة االأمنية التي يف الكثري من االأحيان ال 
جتيب على مطالبات الهيئة، اأو تنكر ما ورد يف ادعاءات املواطنني دون اتخاذ اأي اإجراء 
للتاأكد من �سحة تلك االدعاءات، وللتغلب على ذلك جلاأت الهيئة اإىل ت�سمني املخاطبات 
الن�سو�س القانونية التي مت انتهاكها، اإال اأن ذلك مل يغري من االأمر �سيئًا، بل على العك�س 

من ذلك ا�ستمرت الردود النمطية.    

اأما يف جمال ال�سكاوى اجلماعية، وهي ال�سكاوى التي ت�سل للهيئة من عدد من املواطنني 
للجهة  اأو  املنتهكة  للجهة  تكون  اأن  اإما  املكاتبات  فاإن  ذاته،  لالنتهاك  تعر�سهم  يدعون 
القانوين  التحليل  على  الكامل  اعتمادها  اجلماعية،  املخاطبات  مييز  وما  عليها.  امل�رشفة 
)مذكرة قانونية(، وعادة ما تكون موجهة اإىل جمل�س الوزراء اأو لرئا�سة ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية.

 ت. املعيقات التي واجهت الهيئة يف متابعة ال�سكاوى خالل الفرتة التي يغطيها التقرير:
واجهت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير عوائق اأثرت �سلبًا على متابعة ال�سكاوى، 
من  املتابعة  اإعادة  اأو  املتابعة  توقف  اأو  ال�سكاوى  بع�س  معاجلة  يف  تاأخرياً  �سكل  ما  وهو 

جديد، وفيما يلي اأبرز تلك املعيقات:

ا�ستمرار حالة االنق�سام ال�سيا�سي وما جنم عنه من تعدد احلكومات يف كل من ال�سفة أ. 
الغربية وقطاع غزة كامتداد ملا جرى منذ منت�سف عام 2007. وما نتج عن ذلك 
يف بع�س االأحيان من عدم القدرة على حتديد اجلهة امل�سوؤولة عن االنتهاك، وحتديد 

كيفية التعامل معها واجلهة الواجب املتابعة معها.

اللقاءات ب.  رغم  الر�سمية،  اجلهات  ردود  به  متتاز  الذي  النمطي  الطابع  ا�ستمر   
واملرا�سالت التي وجهت لالأجهزة االأمنية يف ال�سفة الغربية خالل االأعوام ال�سابقة، 
اأي  ال�سابقة  العام احلايل 2013 واالأعوام  التعذيب مثاًل مل يظهر خالل  ففي جمال 
جدية يف التعامل مع الهيئة يف تلك ال�سكاوى، ومل ي�سل للهيئة اأية ردود مقنعة يف 

هذا املجال.
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 ما زالت بع�س اجلهات الر�سمية غري واعية ب�سكل كامل للدور الذي تقوم به الهيئة، ج. 
االأمر الذي يوؤدي يف بع�س االأحيان اإىل عدم تعاون هذه اجلهات مع الهيئة. بل و�سل 
لتقدمي �سكوى  الهيئة  اإىل  يلجاأ  اإىل معاقبة كل من  الوزارات للجوء  االأمر يف بع�س 

للمطالبة بحقه.

االنتهاكات يف فل�سطني خالل عام 2013 من واقع ال�سكاوى التي تلقتها الهيئة:

اأواًل- اأبرز اأمناط االنتهاكات وفقًا لل�سكاوى الواردة للهيئة يف عام 2013
عند احلديث عن االنتهاكات التي توثقها الهيئة من خالل ال�سكاوى التي تلقتها، ال بد من 
االإ�سارة اإىل اأنه قد حتوي ال�سكوى الواحدة انتهاكًا واحداً الأي حق من احلقوق واحلريات، 
وقد حتوى اأكرث من انتهاك يف الوقت ذاته. ونظراً ال�ستمرار االأو�ساع ال�سائدة واخلالفات 
ال�سيا�سية وما نتج عنها من تعزيز االنق�سام بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، فقد ا�ستمرت 
االنتهاكات التي يتعر�س لها املواطن الفل�سطيني خالل عام 2013 وفقًا ملا كان احلال عليه 
يف عام 2012. فا�ستمر خالل الفرتة التي يغطيها التقرير، انتهاك حق املواطن يف احلرية 
ال�سخ�سية يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة من خالل االعتقاالت ال�سيا�سية واالعتقال 
التع�سفي. وكذلك االنتهاكات املتعلقة ب�سوء املعاملة والتعذيب. كما توا�سل انتهاك احلق 
يف تويل الوظائف العامة. فقد تلقت الهيئة عدداً من ال�سكاوى يف جمال الف�سل التع�سفي 
الأ�سباب �سيا�سية، اأو االعتداء على احلقوق الوظيفية كوقف الراتب وعدم منحه احلقوق 
الوظيفية االأخرى. ومت خالل الفرتة التي يغطيها التقرير تلقي الهيئة العديد من ال�سكاوى 
يف جمال عدم تنفيذ قرارات املحاكم وعدد اآخر يف جمال تع�سف ال�سلطة يف ا�ستخدام 

حقها.

اأماكن االحتجاز  ويف الوقت ذاته �سجل يف عام 2013 عدد من حاالت الوفاة داخل 
اأعداد  تراجعت  كما  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  االأمنية  لالأجهزة  التابعة  والتوقيف 
اخلدمات  على  احل�سول  يف  واحلق  البيئية  باحلقوق  املتعلقة  االنتهاكات  �سد  ال�سكاوى 

العامة، واحلق يف احلرية العقائدية واحلق يف التعليم. 
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و�سيتم احلديث يف هذه اجلزئية من التقرير حول االنتهاكات التي مت ر�سدها من خالل 
ال�سكاوى وفقًا لرتتيبها من حيث العدد لل�سكاوى التي و�سلت على كل انتهاك. حيث 
كان يف املقدمة انتهاك احلق يف اإجراءات قانونية �سليمة، ويف املرتبة الثانية انتهاك احلق 
يف ال�سالمة اجل�سدية وتعري�س االأ�سخا�س للتعذيب و�سوء املعاملة، ويف املرتبة الثالثة احلق 
يف تويل الوظائف العامة واحلقوق املرتتبة عليها، وغريها من احلقوق الفرعية التي �سيتم 
اأعداد االنتهاكات على كل منط من تلك  احلديث عنها الحقًا. وفيما يلي جدول يبني 

االأمناط:

العدداالنتهاكالرقم
1731احلق يف �سمانات املحاكمة العادلة

693حق املواطن يف ال�سالمة اجل�سدية
536احلق يف تقلد الوظيفة العامة

399احلق يف ال�سمان االجتماعي
344حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة

172التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
150احلق يف التقا�سي
127احلق يف ال�سحة
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مقارنة اأمناط االنتهاكات لعامي 2013 و2012:

�سجلت الهيئة خالل عام 2013 من واقع ال�سكاوى اأمناطًا النتهاكات معينة، تكررت 
خالل العام احلايل واالأعوام ال�سابقة. وفيما يلي مقارنة لعدد االنتهاكات امل�سجلة لدى 

الهيئة من واقع ال�سكاوى بني عامي 2013 و2012: 

2012 2013 االنتهاك
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 االعتداء على املال العام
2 149 احلق يف التقا�سي

245 168 التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
789 1729 التع�سفي  االعتقال  وي�سمل  عادلة  قانونية  اإجراءات  يف  احلق 

وال�سيا�سي
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 االأمنية
7 54 احلق يف امللكية 

12 1 احلق يف حرية اإن�ساء اجلمعيات والنقابات ال�سلمية واالن�سمام اإليها
0 1 احلق يف احلماية من االإخفاء الق�رشي

186 365 احلق يف ال�سمان االجتماعي 
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44 55 احلق يف العمل
182 144 القيام بواجب قانوين 

48 52 حرية التعبري عن الراأي، وحرية االإعالم والو�سول للمعلومات
20 2 حرية الفكر والعقيدة واالنتماء ال�سيا�سي
79 118 االجتماعي  اال�ستغالل  من  وحمايتهم  املراهقني  االأطفال/  حقوق 

واالقت�سادي واالإيذاء.. الخ
276 344 حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 
102 122 عدم احرتام اأحكام الق�ساء

77 60 عدم احل�سول على الوثائق الر�سمية وفقًا للقانون

ثانيًا- اجلهات التي وردت عليها ال�سكاوى واأبرز اأمناط االنتهاكات الواردة عليها:
واملوؤ�س�سات  االأمنية  االأجهزة  على  ال�سكاوى  بتلقي   2013 عام  خالل  الهيئة  ا�ستمرت 
على  ردودا  الهيئة  تلقت  وقد  املكتوبة،  املخاطبات  خالل  ومن  ميدانيا  ومتابعتها  املدنية 
اأغلب تلك ال�سكاوى مع فارق يف الردود من حيث الو�سول اإىل نتائج اإيجابية اأو عدم 
الو�سول اإىل حلول اإيجابية، فالردود الواردة من االأجهزة االأمنية ما زالت تتميز بالنمطية 
وعدم االإقرار بوقوع االنتهاكات واإنكار االدعاءات التي يتقدم بها املواطن، اإ�سافة اإىل 
غياب امل�ساءلة واملحا�سبة. يف حني متيزت ردود بع�س اجلهات الر�سمية وخا�سة الردود 
الواردة من وزارة ال�سوؤون االجتماعية وديوان املوظفني العام ووزارة ال�سحة باالإيجابية 
والو�سول اإىل حلول مقنعة يف اأغلب ال�سكاوى. وفيما يلي اأبرز اجلهات التي وردت عليها 

ال�سكاوى وطبيعة االنتهاكات الواردة عليها.
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يف غزةيف ال�سفة الغربيةاجلهة الواردة ال�سكوى �سدها
-286االأمن الوقائي

139-االأمن الداخلي قطاع غزة
28-قوى االأمن الداخلي قطاع غزة

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

عامة،  مباحث  جنائية،  مباحث  )�رشطة،  املدنية  ال�رشطة 
مكافحة خمدرات(

272496

92171�رشطة )االإدارة العامة ملراكز االإ�سالح والتاأهيل(
1968وزارة الرتبية والتعليم العايل

4526وزارة الداخلية
288121وزارة ال�سوؤون االجتماعية

13336وزارة ال�سحة
31130وزارة املالية

363وزارة احلكم املحلي
161وزارة النقل واملوا�سالت

201وزارة �سوؤون االأ�رشى
61وزارة الزراعة

368النيابة العامة 
910ديوان املوظفني العام

56جمل�س الوزراء
152جمل�س الق�ساء االأعلى

342وزارة االأوقاف
111هيئة التقاعد العام
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اأبرز اجلهات املدنية الواردة عليها ال�سكاوى
من تاريخ: 2013/1/1 اإىل تاريخ: 2013/12/31

العدداجلهةالرقم
317وزارة ال�سوؤون االجتماعية1
297وزارة الرتبية والتعليم2
134وزارة احلكم املحلي3
131وزارة املالية4
123وزارة ال�سحة5
72وزارة الداخلية6
47النيابة العامة7
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اأبرز اجلهات االأمنية الواردة عليها ال�سكاوى 

من تاريخ: 2013/1/1 - اإىل تاريخ: 2013/12/31
عدد ال�سكاوىاجلهةالرقم

496ال�رشطة/ غزة1
289االأمن الوقائي2
272ال�رشطة/ ال�سفة الغربية3
243املخابرات العامة4
139جهاز االأمن الداخلي/ قطاع غزة5

اأبرز اأمناط ال�سكاوى الواردة على اجلهات املدنية واالأمنية يف ال�سفة الغربية:
• جهاز االأمن الوقائي: متحورت ال�سكاوى الواردة على جهاز االأمن الوقائي حول حق 	

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

ال�سماح بزيارة االأهل اأو املحامي لالأ�سخا�س املحتجزين.

• املواطن 	 حق  حول  ال�رشطة  جهاز  على  ال�سكاوى  متحورت  املدنية:  ال�رشطة  جهاز 
يف ال�سالمة اجل�سدية الذي �سمل التعذيب و�سوء املعاملة اأثناء االحتجاز وعدم توافر 
الق�سائية  اجلهات  على  املواطن  عر�س  عدم  خالل  من  العادلة  املحاكمة  �سمانات 
املخت�سة، والتع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة، واالعتداء على حرية الراأي والتعبري ومنع 
ال�سلمية، وعدم تنفيذ قرارات املحاكم، واحلق يف امللكية، وا�ستغالل  التجمعات 
مراكز  داخل  الطبية  العناية  يف  واحلق  العامة،  الوظائف  تقلد  يف  واحلق  املن�سب، 
مراكز  اأما يف مو�سوع  املراكز،  تلك  داخل  املعي�سية  والظروف  والتاأهيل  االإ�سالح 
املعي�سية  �سواء  االحتجاز  ظروف  حول  ال�سكاوى  تركزت  فقد  والتاأهيل  االإ�سالح 
االأهل  بزيارة  كال�سماح  االحتجاز  متطلبات  توافر  وعدم  القانونية،  اأو  ال�سحية  اأو 

واملحامي، واحلق يف العناية الطبية والف�سل بني النزالء.

• جهاز املخابرات العامة: تركزت ال�سكاوى الواردة على جهاز املخابرات العامة حول 	
احلق يف ال�سالمة اجل�سدية التي ت�سمل التعذيب و�سوء املعاملة اأثناء االحتجاز، وانتهاك 
احلق يف �سمانات املحاكمة العادلة من حيث االحتجاز التع�سفي على خلفية االنتماء 
ال�سيا�سي وعدم جدية التهم وعدم العر�س على اجلهات الق�سائية املخت�سة، واالعتداء 
على املمتلكات اخلا�سة وم�سادرتها، وعدم اإعادتها بعد االنتهاء من الق�سية اأو االإفراج 
عن املواطن، واالعتداء على احلريات العامة، واحلق يف حرية التعبري وحرية الراأي 
جهات  من  ق�سائي  حكم  على  احل�سول  دون  للمواطنني  ال�سفر  ومنع  وال�سحافة، 
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ق�سائية خمت�سة، وانتهاك احلق يف الوظيفة العمومية من خالل تو�سيات اجلهاز.

• نتيجة 	 الوفاة  ال�سحة حول  وزارة  على  الواردة  ال�سكاوى  ال�سحة: متحورت  وزارة 
ال�سحية  اخلدمات  توفر  وعدم  اخلارجي،  للعالج  والتحويالت  الطبي،  االإهمال 
املنا�سبة، واحلق يف تقلد الوظائف العامة، وحقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وتوفري 
مراكز عالجية يف املناطق النائية وتوفري مراكز للرعاية االأولية اإ�سافة اإىل بع�س الق�سايا 

ذات العالقة باالأمور االإدارية يف الوزارة.

• املالية 	 احلقوق  حول  املالية  وزارة  على  الواردة  ال�سكاوى  تركزت  املالية:  وزارة 
العامة،  الوظائف  تقلد  يف  واحلق  االجتماعي،  ال�سمان  يف  واحلق  للموظفني، 
وزارة  يف  االإدارية  بال�سوؤون  تتعلق  و�سكاوى  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�س  وحقوق 
املالية. وكان ن�سيب �سكاوى املوظفني العموميني املتعلقة بقطع الراتب والعالوات 
االإدارية ن�سيب االأ�سد بال�سكاوى الواردة على وزارة املالية خالل عام 2013، ومل 

تلق العديد من هذه ال�سكاوى ردوداً اإيجابية من قبل وزارة املالية. 

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

ووقف االحتجاز التع�سفي على خلفية االنتماء ال�سيا�سي.

• وزارة الرتبية والتعليم العايل: تركزت ال�سكاوى الواردة على وزارة الرتبية والتعليم 	
الوظيفة  االإعاقة، وحقوق  االأ�سخا�س ذوي  العمل، وحقوق  العايل على احلق يف 

العامة، واحلق يف التعليم، والف�سل من الوظيفة العمومية.

• ال�سوؤون 	 وزارة  على  الواردة  ال�سكاوى  اأغلب  جاءت  االجتماعية:  ال�سوؤون  وزارة 
االجتماعية على هيئة مطالبات مالية وتوفري خدمات لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة وحقوق 
االأ�سخا�س يف ال�سمان االجتماعي وتوفري خدمات �سحية من تاأهيل وعالج وتوفري 
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الهيئة من  ال�سوؤون االجتماعية تعاونًا كبرياً مع  اأبدت وزارة  مراكز للتدريب. وقد 
الق�سايا  الردود يف معظم  اإليها، وكانت  الواردة  ال�سكاوى  الرد على جميع  خالل 
املعونات  اإىل  احلاجة  اأن  الهيئة،  �سكاوى  الردود على  وات�سح من خالل  مر�سية، 
وامل�ساعدات نظراً للظروف االقت�سادية ال�سعبة التي يعي�سها املواطن من جهة، وطبيعة 
املعايري اجلديدة العتماد املعونات من جهة ثانية بعد اعتماد وزارة ال�سوؤون االجتماعية 
ملعايري جديدة يف تقدمي املعونات، هي ال�سبب وراء ارتفاع عدد ال�سكاوى التي تلقتها 
الهيئة، اإ�صافة اإىل االهتمام االأعلى الذي اأولته الهيئة للحقوق االقت�صادية واالجتماعية 

والثقافية، وحقوق االأ�صخا�ص ذوي االإعاقة.

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

ظروف االحتجاز وتعر�س املحتجزين للتعذيب و�سوء املعاملة.

اأبرز اأمناط ال�سكاوى الواردة على اجلهات املدنية واالأمنية يف قطاع غزة:
• التالية: جهاز 	 الهيئة )822( �سكوى وردت �سد اجلهات  تلقت  االأمنية:  ال�سكاوى 

االأمن  وجهاز  املدنية(  ال�رشطة   – العامة  املباحث   – املخدرات  )مكافحة  ال�رشطة 
الداخلي، واملديرية العامة ملراكز االإ�سالح والتاأهيل ووزارة الداخلية واالأمن الوطني. 
وبالرغم من متكن الهيئة من حل العديد من ال�سكاوى �سد االأجهزة االأمنية ومراكز 
االإ�سالح والتاأهيل يف قطاع غزة عرب التعاون امليداين من قبل اجلهات ذات العالقة، 
ال�سدد،  هذا  الهيئة يف  مع  والتعاون  واالحتجاز  التوقيف  ملراكز  الزيارات  وانتظام 
�سكاوى  على  اخلطي  الرد  بعدم  ا�ستمرت  غزة،  قطاع  يف  االأمنية  االأجهزة  اأن  اإال 
الهيئة، خا�سة يف ال�سكاوى املتعلقة بعدم �سالمة االإجراءات القانونية يف االعتقال، 
واالحتجاز التع�سفي واالنتهاكات املتعلقة بالتعذيب و�سوء املعاملة. و�سجلت الهيئة 
املدنية، ومل  ال�رشطة  اجل�سدية على جهاز  بال�سالمة  املتعلقة  بال�سكاوى  ارتفاع  اأعلى 
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تتمكن الهيئة من احل�سول على ردود اإيجابية ومر�سية بخ�سو�س هذه االنتهاكات. 
اأما اأبرز االنتهاكات الواردة على االأجهزة االأمنية فكانت التالية:

o  ال�سكاوى تلك  ت�سمنت  وقد  العادلة،  املحاكمة  �سمانات  يف  احلق  انتهاك 
التع�سفي »دون مذكرة توقيف – دون مذكرة تفتي�س – اتهام غري  )االعتقال 
 - اتهام  الئحة  دون   – ال�سلح  قا�سي  اأو  النيابة  على  العر�س  دون   – جدي 
النزالء  حقوق  واحرتام  الراأي«،  خلفية  وعلى  �سيا�سية  خلفية  على  واالعتقال 
»الف�سل بني النزالء – احلق يف زيارة االأهل – االحتجاز يف االأماكن املحددة 

قانونًا – احلق يف الظروف املعي�سية داخل ال�سجون ومراكز التوقيف(.
o  انتهاك احلق يف ال�سالمة اجل�سدية )التعذيب والتهديد اأثناء التوقيف – االعتداء 

اجل�سدي اأو املعنوي(.
o  انتهاك احلق يف التنقل وال�سفر، دون اأوامر ق�سائية والأ�سباب �سيا�سية )املنع من 

ال�سفر عرب املعابر يف قطاع غزة »معرب رفح احلدودي ومعرب بيت حانون »اإيرز«« 
من قبل اجلهات االأمنية بغزة -  احلرمان من اإ�سدار جوازات ال�سفر اأو جتديدها 

من قبل وزارة الداخلية برام الله(.
o  التوا�سل مواقع  ا�ستخدام  وحرية  والتعبري،  الراأي  حرية  يف  احلق  انتهاك 

االجتماعي، والتجمع ال�سلمي.

• 	 )586( غزة  قطاع  مكاتبها يف  الهيئة يف  تلقت  املدنية:  املوؤ�س�سات  على  ال�سكاوى 
ومنها  الغربية،  ال�سفة  يف  املدنية  الوزارات  على  ال�سكاوى  هذه  وردت  �سكوى، 
وزارة املالية واملالية الع�سكرية وديوان املوظفني العام ووزارة التعليم العايل، ووزارة 
ال�سوؤون االجتماعية ووزارة الداخلية وموؤ�س�سة رعاية اأ�رش ال�سهداء واجلرحى ووزارة 
ال�سحة ووزارة ال�سوؤون اخلارجية ووزارة �سوؤون االأ�رشى. وتركزت معظمها فيما 
يتعلق باال�ستحقاقات املالية والعالوات االإدارية وقطع الرواتب للموظفني العموميني، 
من  الكثري  وظلت  واالأ�رشى.  واجلرحى  ال�سهداء  الأ�رش  املالية  واال�ستحقاقات 
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العموميني يف قطاع  املالية للموظفني  الراتب وامل�ستحقات  باقتطاع  املتعلقة  ال�سكاوى 
ال�سكاوى  هذه  الهيئة حلل  قبل  من  املبذولة  اجلهود  مر�سية، رغم  دون حلول  غزة 

واإجراء التدخالت املختلفة ب�ساأنها.     

ال�سوؤون  وزارة  فكانت  غزة  قطاع  يف  ال�سكاوى  عليها  وردت  التي  املدنية  اجلهات  اأما 
االجتماعية ووزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان وديوان املوظفني العام والنيابة العامة و�سلطة 
االأرا�سي وبلدية غزة و�رشكة الكهرباء، وجامعة االأق�سى. وقد تلقت الهيئة ردوداً خطية 
معظم  اأن  اإال  العامة،  النيابة  خا�س  وب�سكل  املوؤ�س�سات  هذه  بع�س  من  خماطباتها  على 
اأمناط االنتهاكات  اأبرز  الردود كانت منطية ومل تكن مر�سية يف معظم االأحوال. ومن 

الواردة يف تلك ال�سكاوى كانت التالية: 

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

o .انتهاك احلق يف ال�سمان االجتماعي
o  – وبامل�ساواة  الطبية  اخلدمة  على  )احل�سول  ال�سحية  الرعاية  احلق يف  انتهاك 

امل�سوؤولية عن االأخطاء الطبية(.
o  ا�ستعمال يف  التع�سف  االإعاقة،  ذوي  حقوق  انتهاك  ال�سكن،  يف  احلق 

الر�سمية،  الوثائق  على  احل�سول  احلق يف  قانوين،  بواجب  القيام  ال�سلطة، 
احلق يف امللكية )اال�ستيالء دون حكم ق�سائي(.

o .عدم تنفيذ اأحكام الق�ساء

ثالثًا- تف�سيل اأمناط االنتهاكات خالل عام 2013 يف فل�سطني من واقع ال�سكاوى: 
التالية للحقوق واحلريات العامة من واقع  �سيتم احلديث يف هذا التقرير عن االنتهاكات 

ال�سكاوى الواردة للهيئة خالل عام 2013 على النحو التايل:
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)االعتقال  قانونية عادلة  اإجراءات  انتهاك احلق يف  املواطنني يف جمال  �سكاوى   .1
التع�سفي على خلفية �سيا�سية(:

ا�ستمرت الهيئة خالل هذا العام وكما االأعوام الثالثة ال�سابقة، بتلقي �سكاوى املواطنني 
ال�سكاوى  خالل  من  للهيئة  ظهر  فقد  متفاوتة.  بوترية  كان  واإن  االنتهاك،  هذا  حول 
الفل�سطينية يف  بها خالل تلك االأعوام، مت�سك كل من احلكومة  التي قامت  واملتابعات 
غري  االإجراءات  تلك  تربر  بحجج  غزة  قطاع  يف  الفل�سطينية  واحلكومة  الغربية  ال�سفة 
القانونية. فكلتا احلكومتني تعتربان اأن املعتقلني لديهما قد خالفوا القانون بارتكابهم جرائم 

مت�س االأمن والنظام.    

حق  يحوي  ال�سكاوى،  ملتابعة  دليلها  يف  الهيئة  لدى  املعتمد  والت�سنيف  للقانون  ووفقًا 
املواطن يف اإجراءات قانونية عادلة التفريعات اأو اجلزئيات التالية: 

اتهام أ.  اأو  اتهام  اأو دون الئحة  يتم دون مذكرة توقيف  التع�سفي، وهو ما  االعتقال 
باطل اأو غري جدي، اأو دون عر�سه على النيابة العامة اأو قا�سي ال�سلح، اأو التوقيف دون 

حماكمة.
االعتقال على خلفية �سيا�سية.ب. 

احلق يف توكيل حماٍم اأو تعيني حماٍم من قبل املحكمة.ج. 
احلق يف زيارة االأهل واملحامي.د. 
احلق يف املعاملة على اأ�سا�س الرباءة اإىل حني ثبوت االإدانة.ه. 

واإ�سافة اإىل ذلك، برز خالل عام 2013 نوع جديد من االنتهاكات يف جمال االحتجاز 
التع�سفي، وهو التوقيف اأو االحتجاز على ذمة املحافظني، حيث �سجلت الهيئة حتت هذا 
الهيئة مبتابعة جميع  الغربية. وقد قامت  ال�سفة  البند )35( �سكوى تركزت جميعها يف 

تلك ال�سكاوى مع اجلهات املعنية.

كان الفتًا خالل عام 2013، اإ�سدار املحافظني يف ال�سفة الغربية قرارات توقيف بحق 
املواطنني، اعتمادا على قانون منع اجلرائم االأردين ل�سنة 1954، فقد �سجلت الهيئة 35 
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اأو عر�س  بقرار من املحافظني دون تهمة  اأنه قد مت احتجازهم  اأ�سحابها  اأكد  �سكوى، 
على جهة ق�سائية. حيث تندرج ال�سالحيات املمنوحة للحاكم االإداري مبوجب قانون 
منع اجلرائم حتت مفهوم ال�سبط االإداري املتمثل بقيود و�سوابط ترد على ن�ساط االأفراد 
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 االأ�سا�سي 
اأن »حقوق االإن�سان  املادة )1/10( على  لعام 2003، حيث ن�ست  الفل�سطيني املعدل 
وحرياته االأ�سا�سية ملزمة وواجبة االحرتام». كما ن�ست املادة )1/11( من القانون ذاته 

على: »اإن احلرية ال�سخ�سية حق طبيعي وهي مكفولة ال مت�س«.

القب�س على  اأنه »ال يجوز  اإليها، فقد ن�ست على  امل�سار  املادة 11  الثانية من  الفقرة  اأما 
اأحد اأو تفتي�سه اأو حب�سه اأو تقييد حريته باأي قيد، اأو منعه من التنقل اإال باأمر ق�سائي وفًقا 
الأحكام القانون، ويحدد القانون مدة احلب�س االحتياطي، وال يجوز احلجز اأو احلب�س يف 

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

من كل ما ذكر ن�ستنتج باأن �سالحية املحافظني امل�سار اإليها يف قانون منع اجلرائم املذكور 
اأعاله، جاءت خمالفة ملا ورد يف القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني، ووفقًا لالأحكام القانونية 
فاالأ�سل اأن القانون االأ�سا�سي ي�سمو على القوانني االأخرى وهو القانون الواجب التطبيق.

لقد تابعت الهيئة ال�سكاوى التي و�سلتها حول التوقيف على ذمة املحافظ، واأ�سارت يف 
جميع الر�سائل املر�سلة اإىل اجلهات املعنية، اإىل عدم قانونية ذلك التوقيف، ويف بع�س 
اإليه، ويف حاالت  امل�سار  اجلرائم  منع  قانون  بتطبيق  تفيد  ردود  ت�سلها  احلاالت كانت 
الهيئة ويف جميع احلاالت اعتربت  اأخرى مل ترد اجلهات تلك على خماطباتها. ولكن 
التقارير  ذلك يف  اإىل  واأ�سارت  التع�سفي  االحتجاز  قبيل  من  املحافظ  ذمة  على  التوقيف 

ال�سهرية حول انتهاكات حقوق املواطن الفل�سطيني التي ت�سدر ب�سكل �سهري.2   

من خالل هذا الت�سنيف يظهر اأن اأي اعتقال يتم دون مراعاة االإجراءات القانونية املن�سو�س 

 www.ichr.ps :2  للمزيد راجع التقارير ال�سهرية لعام 2013 على املوقع االلكرتوين للهيئة على العنوان التايل

http://www.ichr.ps
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عليها يف القوانني املرعية يف هذا املجال يعترب انتهاكًا حلق ذلك املواطن يف االإجراءات 
القانونية العادلة.

ا�ستمر هذا النوع من االنتهاكات خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ويظهر ذلك يف ال�سكاوى 
التي وردت اإىل الهيئة خالل تلك الفرتة، اأو من خالل توثيق باحثيها لتلك االنتهاكات 
اأثناء زيارات اأماكن التوقيف واالحتجاز التابعة لالأجهزة االأمنية يف ال�سفة الغربية. فوفقًا 
الآخر معطيات ال�سكاوى لدى الهيئة، و�سل عدد ال�سكاوى امل�سجلة لدى الهيئة، التي 
احتوت على انتهاك احلق يف اإجراءات قانونية عادلة وحتديداً االعتقال التع�سفي واالعتقال 
على خلفية �سيا�سية )1774( �سكوى حتى نهاية �سهر 2013/12 يف ال�سفة الغربية ويف 
قطاع  يف  �سكوى  و)811(  الغربية،  ال�سفة  يف  �سكوى   )963( �سجلت  غزة،  قطاع 
غزة. وقد متت عمليات االعتقال يف ال�سفة الغربية على اأيدي االأجهزة االأمنية املختلفة، 
)االأمن الوقائي، واملخابرات العامة، واال�ستخبارات الع�سكرية(. ويف قطاع غزة متت 

االعتقاالت على يد جهاز االأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية.

ومبقارنة تلك االإح�سائيات مع العامني ال�سابقني تبني زيادة عدد ال�سكاوى يف عام 2013 
عما كانت عليه يف عامي 2012 و2011، وهذا ما يو�سحه ال�سكل التايل: 
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االأجهزة  فقد خاطبت  لديها،  املتبعة  الو�سائل  االنتهاك من خالل  الهيئة هذا  تابعت  لقد 
االأمنية، واأ�سارت اإىل عدم قانونية ذلك التوقيف اأو االعتقال ملخالفته القوانني الوطنية، 
حلقوق  الدولية  واملواثيق  الفل�سطيني،  اجلزائية  االإجراءات  وقانون  االأ�سا�سي  كالقانون 
االإن�سان التي كفلت حق املواطن يف اإجراءات عادلة عند القب�س والتوقيف وقبل املحاكمة 

واأثناءها وبعدها، وحظرت االعتقال التع�سفي. 

لوحظ من خالل الردود التي و�سلت للهيئة على مكاتباتها بهذا ال�ساأن، اأن االعتقال امل�سار 
للقانون  واإمنا مت وفقًا  �سيا�سية،  االأمنية »مل يكن الأ�سباب  االأجهزة  ادعاءات  اإليه ح�سب 

التهام املوقوفني بجرائم خطرية مت�س االأمن والنظام العام«.

الداخلية  االأمنية ووزارة  االأجهزة  االجتماعات مع  �سل�سلة من  بعقد  الهيئة،  قامت  كما 
للحث على احرتام القانون االأ�سا�سي وقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية، والتاأكيد على 
عدم قانونية ود�ستورية قانون العقوبات الثوري ل�سنة 1979، املنطبق يف كل من ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة.

املوجهة  الر�سائل  ال�سيا�سية، ومن خالل  االعتقاالت  الهيئة حول  ر�سدته  ما  واقع  ومن 
لالأجهزة االأمنية املختلفة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة حول تلك االنتهاكات، ومن واقع 

الردود التي و�سلت للهيئة يف هذا ال�ساأن، فقد تبني لها ما يلي:

اإن العديد ممن مت اعتقالهم يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة الأ�سباب �سيا�سية اأو ب�سورة أ. 
غري قانونية، احتجزوا يف مراكز التوقيف التابعة لالأجهزة االأمنية الفل�سطينية، حيث 
قامت اجلهات التي حتتجزهم بعر�سهم على النيابة العامة وعلى املحكمة املخت�سة. يف 
حني مل تقم النيابة العامة يف اأغلب االأحيان بزيارة هذه املراكز، لتفقد املحتجزين، 
واالطالع على ظروف اعتقالهم، ومراجعة ملفاتهم. ويف قطاع غزة مت توقيف الفئة 
ذاتها من املوقوفني يف مراكز توقيف واحتجاز االأمن الداخلي، التي منعت الهيئة منذ 
واأو�ساع  اأو�ساعها  زيارتها لالّطالع على  اأواخر عام 2012 من  عام 2009 حتى 

املعتقلني فيها. 
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افتقرت معظم االعتقاالت لالإجراءات القانونية املن�سو�س عليها يف قانون اأ�سول ب. 
املحاكمات اجلزائية عند القب�س والتوقيف والتفتي�س، حيث خلت جميع االإفادات 
التي ح�سلت عليها الهيئة، من اأ�سخا�س مت اعتقالهم اأو من ذويهم، من االإ�سارة اإىل 
ت�سمح  اأو مذكرات مكتوبة  اأي وثائق  اإبراز  بعدم  باالعتقال  تقوم  التي  قيام اجلهات 
�ساعات  التي متت يف  االعتقاالت  من  عدداً  هناك  اأن  كما  التفتي�س،  اأو  باالعتقال 
الليل املتاأخرة. ويف بع�س احلاالت التي متت فيها م�سادرة بع�س االأ�سياء مل يتم ت�سليم 
العبث  اأي �سند يفيد امل�سادرة، كما رافق بع�س عمليات االعتقال  اأو ذويه  املعتقل 

مبحتويات املنازل وم�سادرة بع�سها.

العليا ج.  العدل  حمكمة  من  القرارات  من  العديد  �سدور  تعقيداً،  االأمر  هذا  زاد  وقد 
االأجهزة  اأن  قانوين، غري  توقيفهم كان غري  اأن  اعتبار  املوقوفني على  باالإفراج عن 
االأمنية كانت يف اأغلب االأحيان ترف�س التنفيذ، اأو تنفذ القرار وتعيد اعتقال ال�سخ�س 
ذاته اأمام مكان االحتجاز بتهمة جديدة، واإن كانت تلك االأجهزة قد نفذت بع�س 
القرارات بعد �سهور من �سدور قرار االإفراج. وقد تلقت الهيئة يف هذا املجال عدداً 
من ال�سكاوى ملواطنني يدعون فيها عدم قيام االأمن الوقائي اأو جهاز املخابرات بتنفيذ 
قرارات حمكمة العدل العليا اخلا�سة باالإفراج عنهم. وقد قامت الهيئة بالتعليق على 
تلك احلاالت ب�سكل متكرر يف تقارير االنتهاكات ال�سهرية ال�سادرة عن الهيئة خالل 

عام 2013.

2. �سكاوى حول �سوء املعاملة واملعاملة القا�سية والتعذيب اأثناء التوقيف:
يحتل انتهاك احلق يف ال�سالمة اجل�سدية وحماية اجل�سد من التعر�س اإليه بالتعذيب و�سوء 
فقد  عام 2013.  الهيئة خالل  لدى  املر�سودة  االنتهاكات  �سمن  الثانية  املرتبة  املعاملة 
توا�سلت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير بتلقي ال�سكاوى التي حتوي االنتهاكات 
اأثناء  واإن�سانية  الئقة  ب�سورة  واملعاملة  ال�سخ�سي  االأمان  يف  االإن�سان  حق  على  الواقعة 
االحتجاز اأو التوقيف اأو التحقيق من قبل اجلهات املخت�سة، فقد بلغ عدد ال�سكاوى التي 
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تلقتها الهيئة )418( �سكوى خالل عام 2013 يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 
كان من بينها )273( �سكوى �سجلت �سد جهازي االأمن الداخلي بواقع )29( �سكوى، 
وال�رشطة يف قطاع غزة بواقع )244( �سكوى. وباملقابل كان ن�سيب ال�سفة الغربية من 
تلك ال�سكاوى )145( �سكوى توزعت على االأجهزة االأمنية على النحو التايل: )18( 
�سكوى �سد جهاز االأمن الوقائي، )34( �سد جهاز املخابرات العامة، )90( �سكوى 

�سد جهاز ال�رشطة املدنية، )2( �سكويان �سد جهاز اال�ستخبارات العامة. 

وقد توزعت �سكاوى التعذيب يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة على االأجهزة االأمنية 
املختلفة وذلك على النحو التايل: 

اأمن ال�سهر 
وقائي

خمابرات 
عامة

�رشطة/ 
�سفة

االأمن ا�ستخبارات
الوطني

اأمن داخلي 
/غزة

ال�رشطة/ 
غزة

210--3610كانون الثاين
36--116�سباط
329--2317اآذار

23--77131ني�سان
15---311-اأيار

7---52-حزيران
1123-13-متوز
317--226اآب

329--8-1اأيلول
214--4--ت�رشين االأول
824--5-1ت�رشين الثاين
447-1651كانون االأول

1834902129244املجموع
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وفيما يلي ر�سم بياين يو�سح ال�سكاوى وتوزيعها على االأجهزة االأمنية يف ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة خالل عام 2013: 

االأ�سخا�س  تعر�س  حول  التالية:  االنتهاكات  حتوي  اأنها  تبني  ال�سكاوى  تلك  وبتحليل 
املحتجزين اأو املوقوفني للتعذيب )150 انتهاكًا( يف ال�سفة الغربية و)522 انتهاكًا( يف 
قطاع غزة، وحول التعر�س ل�سوء املعاملة اأو املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية )32 انتهاكًا( 
يف ال�سفة الغربية و)35 انتهاكًا( يف قطاع غزة، وكذلك حول تعر�س االأ�سخا�س للعنف 
اأو ال�سغط اجل�سدي اأو املعنوي )71 انتهاكًا( يف ال�سفة الغربية و)86 انتهاكًا( يف قطاع 
غزة، علمًا اأن اأي �سكوى قد حتوي انتهاكًا واحداً اأو اأكرث يف الوقت ذاته. وكذلك، 
تعترب تلك االنتهاكات هي التي �سجلتها ووثقتها الهيئة من خالل ال�سكاوى التي و�سلتها، 
ويتوقع اأن يكون العدد احلقيقي لتلك االنتهاكات اأكرث من ذلك، خ�سو�سًا تلقيها العديد 
من االإفادات حول التعذيب من اأ�سخا�س مل يرغب اأي منهم يف متابعة تلك االإفادات لدى 

اجلهات املنتهكة يف االأجهزة االأمنية.

الكلي  املجموع  فقد كان  ال�سابقة  االأعوام  مع  ال�سكاوى  لعدد  االإجمايل  العدد  ومبقارنة 
لعدد ال�سكاوى حول التعذيب )418( �سكوى حتى نهاية عام 2013، منها يف ال�سفة 
الغربية )145( �سكوى ويف قطاع غزة )273( �سكوى. اأما يف عام 2012 فقد كان 
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العدد 294 �سكوى، موزعة على النحو التايل: 160 �سكوى يف ال�سفة الغربية، و134 
�سكوى يف قطاع غزة.

اأما عدد ال�سكاوى يف عام 2011 فهو 214 �سكوى توزعت على النحو التايل: ال�سفة 
الغربية: 112 �سكوى، وقطاع غزة: 102 �سكوى.

 يتبني من االإح�سائيات ال�سابقة اأن هناك زيادة ملحوظة يف اإجمايل عدد ال�سكاوى حول 
التعذيب خالل عام 2013، وكذلك زيادة ملحوظة يف عدد تلك ال�سكاوى يف قطاع 
غزة، وباملقابل هناك انخفا�س لعدد �سكاوى التعذيب يف ال�سفة الغربية عن عام 2012.  

املوقوفني  اأو  املعتقلني  التي مور�ست بحق  املعاملة  التعذيب و�سوء  اأمناط وو�سائل  تنوعت 
النف�سي  وال�سغط  اجل�سدي  واالإيذاء  ال�رشب  للهيئة:  املقدمة  لل�سكاوى  وفقًا  لت�سمل 
يف  والتعليق  والفلقة،  وال�سبح،  طويلة،  لفرتات  الوقوف  على  واالإجبار  وال�ستم، 

ال�سقف، والو�سع يف زنزانة معتمة لفرتات طويلة، والعزل االنفرادي، والتهديد. 

كما تلقت الهيئة، خالل زياراتها الدورية ملراكز التوقيف واالحتجاز، �سكاوى يدعي 
اأو  للتعذيب  املختلفة  باأق�سامها  املدنية  ال�رشطة  نظارات  بع�سهم يف  تعر�س  فيها  املواطنون 
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�سوء املعاملة.  

وعلى الرغم من االزدياد امل�ستمر الدعاءات التعذيب و�سوء املعاملة خالل ثالث �سنوات 
بخ�سو�س  ال�رشطة  وجهاز  االأمنية  االأجهزة  من  للهيئة  الواردة  الردود  اأن  اإال  م�ست، 
ب�سحة  االأغلب،  يف  تقر  مل  بعامة،  اجل�سدية  ال�سالمة  يف  باحلق  املتعلقة  ال�سكاوى 
االدعاءات املذكورة يف هذه ال�سكاوى، بل على العك�س، حتاول تلك االأجهزة االإ�سارة 

اإىل اأن اجلهاز قام بالتحقيق يف ادعاءات امل�ستكي وتبني عدم �سحة ما ورد يف �سكواه. 

اأنها حري�سة على تطبيق القانون واحرتام اأحكامه،  كما ورد يف ردود تلك االأجهزة، 
ويف ردود اأخرى اأ�سارت االأجهزة االأمنية اإىل عر�س امل�ستكي على الطبيب قبل احتجازه، 

ومل يظهر اأي اآثار تعذيب على ج�سده. 

من جممل تلك الردود التي و�سلت للهيئة يظهر عدم اجلدية يف اإجراء التحقيق والدليل 
على ذلك اأن معظم حاالت التحقيق مل يتم فيها اال�ستماع ل�سهادة امل�ستكي. 

ورغم احلاجة اإىل اإجراءات حتقيقية وا�سعة يف االدعاءات املقدمة جلهاز ال�رشطة للو�سول 
ال�رشطة  ت�سجل جلهاز  اأنها  اإال  لها،  تبّلغ  التي  بالنتائج  وللمواطن  للهيئة  مقنعة  نتيجة  اإىل 
بع�س احلاالت القليلة التي متت فيها حما�سبة بع�س اأفراده ب�ساأن بع�س ال�سكاوى التي قدمتها 

يف هذا العام، بحيث و�سلت يف عدد منها للنيابة والق�ساء الع�سكريني.

ويف قطاع غزة، ورد للهيئة جملة من الردود على االدعاءات املا�سة باحلق يف ال�سالمة 
اجل�سدية بح�سب ما وردها من �سكاوى يف عام 2013، وكانت اأغلب هذه الردود من 
قبل النيابة العامة والقليل منها من قبل جهاز ال�رشطة وجهاز االأمن 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 متت حما�سبتهم وفقا للقانون واالأ�سول، لكن 
العامة، منطية  النيابة  الواردة من  الردود، وال �سيما  الن�سيب االأكرب من هذه  غلب على 
ال�سالمة  باحلق يف  ما�سة  اأفعال  بوقوع  القائلني  ادعاءات  اإىل عدم �سحة  واإ�سارة  معينة، 

اجل�سدية بحقهم.   
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ويف هذا ال�سياق، تعود الهيئة وتوؤكد على موقفها من العمل على تطوير اإجراءات التحقيق 
هذه  على  واطالعها  املواطنني  �سكاوى  يف  الواردة  املعاملة  و�سوء  التعذيب  بادعاءات 
االإجراءات واإعالمها بنتائج هذه التحقيقات. ويف الوقت نف�سه، ترى الهيئة اأن الرد على 
هذه االدعاءات من املفرت�س اأن يكون قائما على اأ�سا�س حتقيق جدي قامت به تلك اجلهة، 
ومبا اأن ظروف كل حالة خمتلفة عن غريها 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 ال يتم التحقيق فيها وفق اإجراءات وا�سحة 

وم�ستقلة.

3. �سكاوى االأ�سخا�س حول انتهاك احلقوق املتعلقة بالوظيفة العمومية:
توا�سلت خالل الفرتة التي يغطيها التقرير �سكاوى املواطنني حول انتهاك اجلهات الر�سمية 
واقع  من  الثالثة  املرتبة  االنتهاكات  تلك  احتلت  وقد  العمومية  بالوظيفة  املتعلقة  احلقوق 
ال�سكاوى التي و�سلت للهيئة. فقد تلقت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ال�سكاوى 
حول حقوق العاملني والعامالت، ممن عملوا يف موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية. وتراوحت 

تلك ال�سكاوى بني احلقوق الوظيفية االإدارية منها واملالية.

العامة  الوظائف  تقلد  يف  احلق  انتهاك  جمال  يف  الهيئة  لدى  امل�سجلة  لل�سكاوى  ووفقًا 
تلك  يف  امل�سجلة  االنتهاكات  بلغت  فقد  العام،  للموظف  والوظيفية  املالية  واحلقوق 

ال�سكاوى ال� 550 انتهاكًا يف معظم جماالت الوظيفة العامة.

عام  ب�سكل  العامة  الوظيفة  تقلد  يف  احلق  ب�ساأن  الهيئة  وردت  التي  ال�سكاوى  عدد  بلغ 
ال�سكاوى  تلك  ت�سمنت  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  �سكوى   )400( يقارب  ما 
االنتهاكات التالية: )41( انتهاكًا حول انتهاكات تتعلق مبمار�سة �سيا�سة التمييز والتناف�س 
النزيه يف التوظيف يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، من بينها 38 يف ال�سفة الغربية و3 يف 
قطاع غزة، )397( انتهاكًا حول االنتقا�س من حقوق الوظيفة العامة، كتاأخري الرتقيات، 
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اأو االإحالة اإىل التقاعد، اأو االنتقا�س من احلقوق املالية، �سجل من بينها 177 انتهاكًا 
يف ال�سفة الغربية، و220 يف قطاع غزة. وباملجمل ورغم ت�سجيل تلك االنتهاكات يف 
قطاع غزة، اإال اأن امل�سوؤول عن تلك االنتهاكات هي احلكومة يف ال�سفة الغربية، كون 
امل�ستكني تابعني للحكومة يف رام الله من حيث تلك احلقوق املالية والوظيفية. يف حني 
بلغ عدد االنتهاكات املتعلقة بالف�سل التع�سفي من الوظيفة العامة )37 انتهاكًا( وتركزت 

كذلك يف ال�سفة الغربية.

اأما بخ�سو�س االأ�سخا�س الذين مت جتاوز دورهم بالتعيني ب�سبب �رشط ال�سالمة االأمنية، 
فقد قامت الهيئة مبرا�سلة وزارة الرتبية والتعليم العايل غري اأن الوزارة كانت ردودها ت�سري 
اإىل اأنه ال بد من تناف�س هوؤالء امل�ستكني مع غريهم وفقًا للنظام املعمول به يف وزارة الرتبية 

والتعليم.

ويف عام 2012 اأولت الهيئة اهتمامًا خا�سًا بتعيني املعاقني يف الوظائف العامة من خالل 
التحقيق الوطني الذي با�رشت العمل عليه منذ عام 2011 وا�ستمرت فيه يف عام 2012. 

وباملح�سلة النهائية، وعلى الرغم من اختالف اأمناط الردود واأ�سكالها حول مربرات عدم 
االأمنية على  االأجهزة  موافقة  اأو  االأمنية،  ال�سالمة  تنح�رش يف �رشط  اأنها  يتبني  التعيني، 
طلبات  ا�ستبعاد  يتم  اأنه  تبني  امل�ستكني  اإفادات  خالل  فمن  العامة.  الوظائف  يف  التعيني 
االأجهزة  موافقة  عدم  ب�سبب  العامة  الوظائف  يف  التوظيف  على  التناف�س  اأو  التوظيف، 
االأمنية، واأفاد امل�ستكون اأن �سبب رف�س االأجهزة االأمنية هو التوجه ال�سيا�سي. وبعد اإلغاء 
�رشط ال�سالمة االأمنية، مت ال�سماح ملن مت جتاوز دورهم يف التعيني بالتناف�س على الوظائف 

وفقًا للنظام املعتمد يف وزارة الرتبية والتعليم العايل.

  4. �سكاوى حول عدم احرتام اجلهات الر�سمية الأحكام الق�ساء:
التنفيذ  واجبة  الفل�سطيني  الق�ساء  اأحكام  اأن  اإىل  الفل�سطيني  االأ�سا�سي  القانون  اأ�سار 
واالحرتام، ويعاقب كل من مل ينفذ تلك االأحكام باحلب�س والعزل من اخلدمة متى كان 

موظفًا عموميًا.
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ويف هذا ال�سدد تلقت الهيئة عدداً من ال�سكاوى يدعي املواطنون فيها عدم قيام اجلهات 
الر�سمية املختلفة بتنفيذ القرارات الق�سائية اخلا�سة بهم، حيث �سجلت الهيئة خالل عام 
2013 يف هذا املجال )123( انتهاكًا تركزت اأغلبها حول االإفراج عن اأ�سخا�س معتقلني 
لدى االأجهزة االأمنية، اإىل جانب تنفيذ قرارات مالية وحقوقية الأ�سخا�س �سدرت تلك 

القرارات ل�ساحلهم3. 

ومبقارنة ما �سجلته الهيئة خالل عام 2013 من انتهاكات لهذا احلق، فقد �سجلت الهيئة 
من واقع ال�سكاوى التي تلقتها )102( انتهاكًا خالل عام 2012 ، يف حني �سجلت 
)131( انتهاكًا خالل عام 2011 ، اأما عام 2010 فقد �سجلت الهيئة )181( انتهاكًا. 

وفيما يلي ر�سم بياين يبني ذلك: 

تركزت اأغلب ال�سكاوى يف هذا ال�ساأن حول االإفراج عن اأ�سخا�س معتقلني لدى االأجهزة 
القرارات  تلك  �سدرت  الأ�سخا�س  وحقوقية  مالية  قرارات  تنفيذ  جانب  اإىل  االأمنية، 
ل�ساحلهم.4 وقد تركز هذا االنتهاك �سد االأجهزة احلكومية العاملة يف ال�سفة الغربية خالل 

3  للمزيد راجع التقارير ال�سهرية حول انتهاكات حقوق االإن�سان املن�سورة على موقع الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان 
  www.ichr.ps

4  للمزيد راجع التقارير ال�سهرية حول انتهاكات حقوق االإن�سان املن�سورة على موقع الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان
  www.ichr.ps

http://www.ichr.ps
http://www.ichr.ps
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عام 2013 بواقع )113( انتهاكًا و�سد االأجهزة احلكومية يف قطاع غزة بواقع )10( 
انتهاكات. وبالرجوع اإىل ال�سكاوى التي تلقتها الهيئة يف هذا املجال، ووفقًا للردود التي 

و�سلتها على املتابعات التي قامت بها يظهر ما يلي:

باملقارنة مع -  باالزدياد خالل عام 2013  اأخذ  االنتهاكات  اأن عدد  البداية  تبني يف 
عام 2012، واأخذ بالرتاجع مقارنة مع عام 2011 ولكن هذا الرتاجع ال ينفي بقاء 

االنتهاك بو�سفه من االنتهاكات املا�سة بحقوق االإن�سان و�سيادة القانون والق�ساء.

املحاكم -  قرارات  من  العديد  تنفيذ  يف  املختلفة  االأمنية  االأجهزة  ماطلت  البداية  يف 
املختلفة رغم كون تلك املحاكم هي املخت�سة باإ�سدار تلك القرارات وهي املحاكم 
لعدم  االإفراج  اأو  بالكفالة  باالإفراج  قرارات  بني  القرارات  تلك  وتراوحت  املدنية، 
ثبوت االأدلة. ويف حالة غريبة يف هذا املجال، اأن حمكمة ع�سكرية اأ�سدرت قراراً 
بحق املواطن اأيوب القوا�سمي باحلب�س ملدة 8 �سهور ورغم مرور اأكرث من �سنة على 
تنفيذ احلكم باحلب�س اإال اأن املواطن املذكور بقي موقوفًا لدى جهاز االأمن الوقائي يف 
مدينة اخلليل حتى االإفراج عنه يف مطلع عام 2014 علمًا اأنه مل يتم توقيف املواطن 

املذكور على ذمة اأي جهة ق�سائية.

 �ساقت االأجهزة االأمنية عدداً من املربرات غري الوا�سحة، التي ظهرت وكاأنها التفاف - 
على قرارات املحاكم، باالإ�سارة اإىل اأن اجلهاز االأمني قد اأفرج عن ال�سخ�س ولكن 

لوجود ق�سية اأخرى م�سجلة بحقه متت اإعادة اعتقاله يف اللحظة نف�سها.

ا�ستمرت الهيئة خالل عام 2013 يف متابعة حالة عدم تنفيذ جهاز املخابرات العامة - 
الوقائي  واالأمن  العامة  للمخابرات  التابعة  التوقيف  مركز  يف  املوقوفني  من  عدداً 
اأ�سارت  الردود  من  العديد  ذلك  يف  الهيئة  تلقت  وقد  الع�سكرية،  واال�ستخبارات 
فيها االأجهزة االأمنية اإىل اأن املواطن امل�ستكي موقوف على ذمة ق�سية اأخرى، اأو اأن 

امل�ستكي موقوف كعقوبة تاأديبية كما ح�سل يف جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية.

كان من بني القرارات التي مل تنفذ من اجلهات الر�سمية قرارات لها عالقة بجانب - 
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احلقوق الوظيفية االإدارية وقد برز من بني تلك احلاالت حالة املواطن حممود اأحمد 
عو�س العبادي، وتتلخ�س حالته فيما يلي: 

�سكوى املواطن حممود اأحمد عو�س العبادي:

- بتاريخ 2102/21/61 تقدم املواطن املذكور ب�سكوى للهيئة جاء فيها اأنه 
"اأنا املوقع ا�سمي اأدناه حممود احمد عو�س عبادي، من خميم الفارعة/ نابل�س، 
حيث اإنني اأجربت على تقدمي ا�ستقالة من عملي وقمت بذكر اأن اال�ستقالة كانت 
باالإكراه، وذلك بتاريخ 9991/21/51، وبعد خم�سة ع�رش يومًا جاء كتاب 
من وزارة االأوقاف بقبول اال�ستقالة رغم اأنها باالإكراه، ونتيجة لذلك تقدمت 
بدعوى لدى حمكمة العدل العليا، التي اأ�سدرت قرارها بتاريخ 3002/7/7 
على  القرار  اعتربين  وقد  للعمل،  اإعادتي  ويجب  الغيًا  الف�سل  كتاب  باعتبار 
راأ�س عملي من تاريخ قبول اال�ستقالة، ومنذ ذلك التاريخ والوزارة ترف�س تنفيذ 

قرار املحكمة مدعيًة اأن �سبب الف�سل الغياب ولي�س اال�ستقالة". 

- قامت الهيئة بعمل عدة متابعات يف هذه ال�سكوى �سواء ميدانية اأو خطية، 
والهيئة بانتظار رد وزارة االأوقاف على تلك ال�سكوى خالل عام 3102 مع 

وزارتي االأوقاف واملالية.

- بقي احلال على ما هو عليه حتى مطلع عام 4102 حيث مت تنفيذ قرار املحكمة 
و�رشف املبالغ املالية للمواطن.

الر�سمية -  اجلهات  مبطالبة  املواطن  حق  املحاكم  قرارات  تنفيذ  عدم  مو�سوع  يثري 
بالتعوي�س عن االعتقال التع�سفي وفقًا للمادة 32 من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني، 
الذي اعترب احلجز التع�سفي جرمية ال ت�سقط بالتقادم وت�سمن ال�سلطة التعوي�س املنا�سب 
اأي  فيها  تقدم  حالة  اأي  الهيئة  تر�سد  مل  عام 2013  وخالل  االنتهاك،  ذلك  عن 

املت�رشرين للمطالبة بالتعوي�س عن ذلك االنتهاك.
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القانون -  من   106 املادة  اإليه  اأ�سارت  ما  املحاكم  قرارات  تنفيذ  عدم  مو�سوع  يثري 
االأ�سا�سي التي اعتربت عدم تنفيذ قرارات املحاكم جرمية يعاقب عليها باحلب�س والعزل 
من الوظيفة اإذا كان املتهم موظفًا عامًا اأو مكلفًا بخدمة عامة. ويف هذا ال�سدد مل 
تر�سد الهيئة خالل عام 2013 اأي حالة متت فيها مقا�ساة اأي موظف عام حول عدم 
تنفيذ قرارات املحاكم رغم وجود عدد من القرارات ذات الطابع احلقوقي كحالة 
املواطن حممود العبادي امل�سار اإليها �سابقًا. كذلك مل تر�سد الهيئة خالل عام 2013 

اأي دعوى قدمت من االأ�سخا�س املت�رشرين من عدم تنفيذ قرارات املحاكم.    

اجلهات  مع  واملركزية  اخلطية  املتابعات  من  العديد  باإجراء  الهيئة  قامت  لذلك،  ونتيجة 
الر�سمية لتلك ال�سكاوى، تطالبهم بتنفيذ قرارات حمكمة العدل العليا، ورغم ذلك انتهى 
عام 2013، وهناك عدد من القرارات ما زالت مل تنفذ. كما قامت الهيئة خالل عام 
2013 بن�رش بيانات قرارات املحاكم التي مل تنفذ يف التقارير ال�سهرية التي ت�سدر عنها 
حول ر�سد انتهاكات حقوق املواطن الفل�سطيني، وقد كانت تلك التقارير تن�رش على املالأ 

وحتظى بتغطية اإعالمية كبرية.

5. �سكاوى حول تع�سف اجلهات الر�سمية يف ا�ستعمال حقها �سد املواطنني:
  تلقت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير)172( �سكوى احتوت على انتهاك اجلهات 
اجلهات  تلك  اعتربت  وقد  خمتلفة،  جماالت  يف  الفل�سطيني  املواطن  حلقوق  الر�سمية 
ال�سفة  بني  اأنها موزعة  تبني  ال�سكاوى  تلك  اإىل  وبالرجوع  ا�ستعمال حقها.  متع�سفة يف 
الغربية وقطاع غزة بواقع 133 انتهاكًا يف ال�سفة الغربية و39 انتهاكًا يف قطاع غزة، وقد 
احتوت تلك ال�سكاوى على اإجراءات تع�سفت اجلهات الر�سمية يف ا�ستعمال حقها فيها، 

وقد تنوعت تلك اجلهات بني االأمنية واملدنية. 

وم�سادرة  قانوين،  اإذن  دون  بالتفتي�س  االأمنية  اجلهات  قيام  ذلك،  على  االأمثلة  ومن 
�سخ�سية  بطاقات  وم�سادرة  رخ�س  اإلغاء  وكذلك  ملواطنني،  نقدية  واأموال  ممتلكات 

وجوازات �سفر وبطاقات تاأمني �سحي.
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ومبقارنة عدد االنتهاكات خالل عام 2013 مع االأعوام ال�سابقة فقد �سجلت الهيئة خالل 
الغربية،  ال�سفة  يف  انتهاك   )201( بينها  من  انتهاكًا،   )245( يقارب  ما  عام 2012 
عام  خالل  انتهاكًا   )287( الهيئة  �سجلت  وباملقابل  غزة.  قطاع  يف  انتهاكًا  و)44( 

 .2011

االأعوام  القبيل مقارنة مع  االنتهاكات من هذا  تراجع يف عدد  يظهر  من خالل ذلك، 
ال�سابقة.

6. �سكاوى حول انتهاك احلق يف ال�سمان االجتماعي: 
التقرير ما يقارب )399( �سكوى احتوت على  التي يغطيها  الهيئة خالل الفرتة  �سجلت 
انتهاك اجلهات الر�سمية حلقوق املواطن الفل�سطيني يف ال�سمان االجتماعي. وبالرجوع اإىل 
تلك ال�سكاوى تبني اأنها موزعة بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، بواقع 136 انتهاكًا يف 

ال�سفة الغربية و263 انتهاكًا يف قطاع غزة. 

ومن االأمثلة على ذلك، عدم قيام اجلهات الر�سمية باعتماد احلاالت االجتماعية اأو اإلغاء 
االعتماد لتلك احلاالت، وكذلك عدم توفري االحتياجات ال�رشورية لذوي االحتياجات 

اخلا�سة، وعدم اإ�سدار بطاقات التاأمني ال�سحي.

7. �سكاوى حول انتهاك احلق يف ال�سحة: 
 �سجلت الهيئة خالل عام 2013 الفرتة التي يغطيها التقرير ما يقارب )127( �سكوى 
احتوت على انتهاك اجلهات الر�سمية حلقوق املواطن الفل�سطيني يف ال�سحة. وبالرجوع 
اإىل تلك ال�سكاوى تبني اأنها موزعة بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة بواقع 108 انتهاكات 

يف ال�سفة الغربية و19 انتهاكًا يف قطاع غزة. 

ومن االأمثلة على ذلك، عدم توافر اخلدمات ال�سحية املنا�سبة، عدم توفري التطعيمات، 
من  وغريها  النائية  االأماكن  يف  العالجية  املراكز  توافر  الطبية،  االأخطاء  عن  امل�سوؤولية 

االنتهاكات يف هذا املجال. 
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 التو�سيات:
التي . 1 ال�سكاوى  اجلد  حممل  على  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  تاأخذ  اأن  �رشورة 

تتابعها الهيئة وان تقوم بالرد على خماطبات الهيئة ب�سورة جدية ودون تاأخري اأو 
مماطلة. وهذه التو�سية تكررت خالل االأعوام االأربعة ال�سابقة واإن كانت بن�سب 

متفاوتة.

�رشورة اأن تقوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ممثلة بوزارة الداخلية واالأجهزة االأمنية . 2
بتنفيذ قرارات املحاكم الفل�سطينية ودون تاأخري اأو تباطوؤ التزاما باأحكام القانون 

االأ�سا�سي الفل�سطيني. وهذه التو�سية تكررت خالل االأعوام الثالثة ال�سابقة.  

وااللتزام . 3 العادلة  ال�سمانات  بتوفري  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  التزام  �رشورة 
باالإجراءات القانونية ال�سليمة اإ�سافة اإىل احتجاز املواطنني يف مراكز االحتجاز 
خلفية  على  واملحاكمة  التوقيف  يكون  ال  واأن  القانون  الأحكام  وفقا  القانونية 

�سيا�سية. هذه التو�سية تكررت خالل االأعوام االأربعة ال�سابقة.

لالأجهزة . 4 وا�سحة  تعليمات  باإ�سدار  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  قيام  �رشورة 
االأمنية التابعة لها بالتوقف الفوري عن ممار�سة اأي �سكل من اأ�سكال �سوء املعاملة 
الق�سائية  اجلهات  اإىل  التعليمات  لتلك  املخالفني  تقدمي  و�رشورة  التعذيب،  اأو 
املخت�سة ملعاقبتهم. تكررت هذه التو�سية خالل االأعوام الثالثة، رغم تفاوتها. 

�رشورة ابتعاد ال�سلطة الوطنية عن اإقحام الوظيفة العمومية يف املناكفات ال�سيا�سية . 5
وااللتزام باأحكام الت�رشيعات الفل�سطينية وخا�سة قانون اخلدمة املدنية نافذ املفعول 

يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

�رشورة قيام اجلهات الق�سائية املخت�سة يف ال�سفة الغربية ب�رشعة البت يف ملفات . 6
فرتات  منذ  املحتجزين  االأ�سخا�س  وخا�سة  القانون،  اأحكام  وفق  املواطنني 

طويلة. 
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الف�صل الثاين

دور الهيئة يف الرقابة على اأماكن االحتجاز 
يف فل�سطني

تعترب مهمة الرقابة على اأماكن االحتجاز، من املهام الرئي�سية التي متار�سها الهيئة امل�ستقلة 
حلقوق االإن�سان يف فل�سطني، من خالل الزيارات الدورية التي يقوم بها موظفو الهيئة من 
الغربية  ال�سفة  ميدانيني وحمامني ومدراء مكاتب ومن�سقي �سكاوى يف كل من  باحثني 

وقطاع غزة.

قامت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير وهي عام 2013 بالعديد من الزيارات لتلك 
املراكز، و�سجلت العديد من املالحظات واالإ�سكاليات التي تواجه تلك املراكز، وذلك 
من خالل اطالعها املبا�رش على هذه االإ�سكاليات اأو من خالل تلقي العديد من ال�سكاوى 

اإ�سافة اإىل الر�سد والتوثيق الذي يعزز وجود هذه االإ�سكاليات.

�سيتم تق�سيم احلديث يف هذا الف�سل اإىل بندين، يخ�س�س البند االأول للحديث عن اأماكن 
االحتجاز يف ال�سفة الغربية، ويف البند الثاين حول اأماكن االحتجاز يف قطاع غزة وذلك 

على النحو التايل:
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البند االأول

دور الهيئة يف الرقابة على اأماكن االحتجاز يف ال�سفة الغربية

 كان للهيئة ولدورها يف الرقابة على اأماكن االحتجاز والتوقيف، دور مهم يف مو�سوع 
فقد مت خالل عام  املختلفة،  االأمنية  االأجهزة  لدى  التوقيف واالحتجاز  حت�سني ظروف 
وتاأهيل  اإ�سالح  مركز  اأول  ليكون  اأريحا  وتاأهيل  اإ�سالح  مركز  افتتاح  قبله  وما   2012
على م�ستوى فل�سطني تراعى فيه املعايري الدولية، من حيث امل�ساحات واخلدمات واحلماية 
وغريها من امل�سائل املتعلقة باأماكن االحتجاز. كذلك مت خالل عام 2012 ترميم مركز 
اإ�سالح وتاأهيل رام الله بعد اإخالء الطابق الثاين من املبنى الذي هو م�ستاأجر اأ�ساًل. ورغم 
الرتميم االأخري، اإال اأن املركز امل�سار اإليه بقيت عليه مالحظة تتعلق ب�سيق املكان وما نتج 

عن ذلك من اكتظاظ ب�سبب زيادة عدد النزالء و�سغر م�ساحة املركز. 

اأما خالل عام 2013، فقد مت ترميم مركز اإ�سالح وتاأهيل بيت حلم، وبداأ العمل على 
العمل  الغربية، وجاٍر  ال�سفة  ليغطي منطقة �سمال  اإ�سالح وتاأهيل يف جنني  اإن�ساء مركز 

على ا�ستالم مركز اإ�سالح وتاأهيل نابل�س.5

اأما من حيث اخلدمات والطواقم امل�رشفة على اأماكن االحتجاز، فقد مت ا�ستكمال تدريب 
تعزيز  مت  وكذلك  ال�سجون،  ال�ستالم  متهيداً  ال�سجون،  عمل  بت�سيري  املكلفة  الطواقم 
العيادات الطبية يف مراكز االإ�سالح والتاأهيل للتخل�س من م�سكلة ق�سور العيادات الطبية 

يف تلبية احتياجات النزالء.
الهيئة وحماميها املتواجدين يف مكاتب  الزيارات ملراكز االحتجاز من خالل باحثي  تتم 
الهيئة الفرعية الثالثة يف ال�سفة الغربية: )مكتب الو�سط، الذي يغطي حمافظتي رام الله 
حمافظات  ويغطي  ال�سمال  ومكتب  القد�س.  حمافظة  من  وجزءاً  واأريحا،  والبرية، 
نابل�س، وطولكرم، وقلقيلية، و�سلفيت، وجنني، وطوبا�س. ومكتب اجلنوب الذي 

 5
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يغطي حمافظتي اخلليل وبيت حلم واجلزء املتبقي من حمافظة القد�س(.  

نفذت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير )1121( زيارة، �سملت ع�رشات ال�سجون 
ومراكز االحتجاز والتوقيف التابعة لالأجهزة االأمنية يف ال�سفة الغربية. لقد كانت اأغلب 
تلك الزيارات دورية، ومتت بعد التن�سيق اخلطي اأو ال�سفوي امل�سبق مع اجلهات املخت�سة. 
ركزت الهيئة خالل تلك الزيارات على تفقد اأماكن االحتجاز من نواحي مالءمة املباين، 
وتوافر االحتياجات ال�رشورية للموقوفني وتوافر املواد الالزمة للنظافة والرتفيه والت�سغيل 
للتحقق  باالإ�سافة  ال�سحية،  اخلدمات  وتقدمي  الغذائية،  الوجبات  واالت�سال، وكذلك 
موقوفني دون حماكمة. كما ركزت  اأو  قانونية  ب�سورة غري  موقوفني  من عدم وجود 
الزيارات على ر�سد وفح�س مدى اكتظاظ تلك املراكز، ومدى اتباع نظام الف�سل بني 
اجلرائم اخلطرية والب�سيطة واملحكومني واملوقوفني، وعدم و�سع البالغني مع االأحداث، 
ومدى وجود اأق�سام خا�سة مف�سولة للن�ساء ت�رشف عليها �رشطيات موؤهالت. وقد اأعدت 
املحتجزين  اإح�ساءات عن عدد  اأخذ  التقارير واال�ستمارات، ومت  الزيارات  تلك  بنتيجة 
وت�سنيفاتهم، وكذلك �سماع اإفادات و�سكاوى من املحتجزين حول بع�س االنتهاكات 

بحقهم، ومتابعتها مع اجلهات ذات العالقة.

واجهت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ال�سعوبات ذاتها التي واجهتها خالل عام 
2012 فيما يتعلق بزيارة مراكز التوقيف واالحتجاز يف ال�سفة الغربية، االأمر الذي اأعاق 
من قدرتها على القيام بدورها الرقابي على عدد من املراكز لفرتات معينة، قامت بع�س 
تاأجيل  اأو  الزيارة،  اأثناء  الهيئة  وفد  على  لديها  املوقوفني  من  بعدم عر�س عدد  االأجهزة 
الزيارة املتفق عليها الأيام بحجة عدم و�سول اخلطاب من اإدارة ذلك اجلهاز ب�سبب عدم 
املراكز.  بع�س  االأمر لدى  برز هذا  للتحقيق، وقد  املخ�س�سة  يومًا  ال� 15  انق�ساء مدة 
كذلك، ال تزال الهيئة تواجه �سعوبات ومعيقات متنع من قيامها بزيارات مفاجئة ملراكز 
وظروف  املراكز  تلك  على  الرقابي  لدورها  ممار�ستها  من  ي�سيق  ما  والتوقيف  االحتجاز 

احتجاز االأ�سخا�س فيها. 
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و�سع مراكز االحتجاز يف ال�سفة الغربية:
تنق�سم مراكز االحتجاز يف ال�سفة الغربية من حيث مدة التوقيف ومن حيث التبعية اإىل 

ثالثة اأق�سام، هي على النحو التايل: 
مراكز احتجاز دائمة: وهي التي يودع فيها االأ�سخا�س وفقًا لقانون مراكز االإ�سالح . 1

والتاأهيل، وتتبع تلك املراكز لالإدارة العامة ملراكز االإ�سالح والتاأهيل، التي بدورها 
تتبع وزارة الداخلية، وتخ�سع مراكز االحتجاز تلك من حيث الظروف واالأو�ساع 
مراكز  والتاأهيل كونها  االإ�سالح  مراكز  قانون  مواد  عليه  ن�ست  ملا  املعي�سية وخالفه 

احتجاز دائمة. 
مراكز االحتجاز املوؤقتة )نظارات ال�رشطة(، وهي التي يكون التوقيف فيها ملدة ال . 2

تتجاوز ال� 24 �ساعة، وتخ�سع الإ�رشاف مديرية ال�رشطة املوجود فيها ذلك املركز، 
ويخ�سع توقيف االأ�سخا�س فيها الأحكام قانون االإجراءات اجلزائية الفل�سطيني. 

مراكز االحتجاز التابعة لالأجهزة االأمنية، وهي اأماكن االحتجاز التي تتبع االأجهزة . 3
العامة، واال�ستخبارات  املخابرات  الوقائي،  االأمن  الغربي، وهي  ال�سفة  االأمنية يف 

الع�سكرية. 
وللوقوف على اأو�ساع مراكز االحتجاز بفئاتها الثالث �سيتم تق�سيم احلديث اإىل النقاط 

الثالث التالية:    

اأواًل- مراكز االإ�سالح والتاأهيل:
مراكز،  �ستة  اإن�ساء  على   1998 لعام   )6( رقم  والتاأهيل  االإ�سالح  مراكز  قانون  ن�س 
خم�سة يف ال�سفة الغربية وهي: مراكز اإ�سالح وتاأهيل جنني، ونابل�س، والظاهرية، ورام 
الله، واأريحا، وواحد يف قطاع غزة هو مركز اإ�سالح وتاأهيل غزة )ال�سجن املركزي(. 
ال�سفة  منها يف   7 مراكز   8 والتاأهيل  االإ�سالح  مراكز  عدد  اأ�سبح  الواقع  اأر�س  وعلى 
بناًء على  اإ�سالح وتاأهيل  اإىل مراكز  اآمر ونظارة طولكرم  الغربية. بعد حتويل نظارة دار 

قرار وزير الداخلية. 
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االإ�سالح  مراكز  لقانون  والتنظيم  االإدارة  والتاأهيل من حيث  االإ�سالح  مراكز  وتخ�سع 
واالحتجاز  للتوقيف  مكانًا  باعتباره  عليه  اأجريت  التي  والتعديالت  الفل�سطيني  والتاأهيل 
الدائم. والحظت الهيئة مدى تاأهيل الطواقم العاملة يف جميع مراكز االإ�سالح والتاأهيل 

رغم قلة العدد يف اأغلبها. 

ويف هذا ال�سدد نفذت الهيئة الزيارات املحددة م�سبقًا مع االإدارة العامة ملراكز االإ�سالح 
والتاأهيل خالل عام 2013، واطلعت على مراكز االإ�سالح والتاأهيل، وتبني لها مدى 
االهتمام برتميم مراكز االإ�سالح املوجودة وبناء مراكز جديدة بدل املتهالك منها. ورغم 
املحاوالت اجلادة واحلثيثة من قبل االإدارة العامة ومدراء مراكز االإ�سالح والتاأهيل الإجراء 
التح�سينات وتوفري ظروف مالئمة يف تلك املراكز، اإال اأن تلك املراكز ما زالت تعاين 

من االإ�سكاليات التالية:

برز يف الن�سف الثاين من عام 2012 تقييد الهيئة من قبل اإدارة ال�رشطة يف ال�سماح . 1
عام  نهاية  حتى  ذلك  ا�ستمر  وقد  والتاأهيل،  االإ�سالح  مراكز  مرافق  بزيارة  للهيئة 
2013، وهذا االأمر قد ي�سكل اإخالاًل ب�سالحية الهيئة يف زيارة مراكز االإ�سالح 
العمل  جاهدة  الهيئة  حاولت  وقد  القانون،  الأحكام  ووفقًا  مطلقة  بحرية  والتاأهيل 
اأن ذلك مل يتحقق حتى حلظة  بينها وبني ال�رشطة، غري  على �سياغة مذكرة تفاهم 
اإعداد هذا التقرير، وكذلك حاولت الهيئة العمل على حل هذه االإ�سكالية من خالل 

االجتماع مع مدير عام ال�رشطة غري اأن االأمر مل ينجح.

الزيارات املفاجئة غري مفعلة وغري مطبقة يف جمال مراكز االإ�سالح . 2 ما زالت فكرة 
والتاأهيل االأمر الذي يعترب اإخالال بدور الهيئة يف هذا املجال.  

غياب الرقابة والتفتي�س الدوري من قبل اجلهات التي ن�س عليها قانون مراكز االإ�سالح . 3
والتاأهيل.

عدم توافر احلد االأدنى لل�رشوط التي ن�س عليها قانون مراكز االإ�سالح والتاأهيل يف . 4
اأجل  الكافية من  للم�ساحات  افتقادها  والتاأهيل، من خالل  االإ�سالح  اأغلب مراكز 
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اأو توفري ظروف معي�سية وظروف  ال�سديد  النزالء واحلد من االكتظاظ  الف�سل بني 
كل  والتاأهيل.  والت�سغيل  الرتفيه  و�سائل  اإىل  افتقارها  اإىل  اإ�سافة  منا�سبة،  احتجاز 
ذلك با�ستثناء مركز اإ�سالح وتاأهيل اأريحا الذي جاء مراعيًا للمعايري الدولية يف اأغلب 

متطلبات اأماكن االحتجاز الدائمة.

رغم التطور احلا�سل يف املو�سوع الطبي يف مراكز االإ�سالح والتاأهيل، اإال اأن بع�س . 5
املراكز  اأغلب  تفتقر  حيث  االإ�سكاليات،  بع�س  تعاين  زالت  ما  االإ�سالح  مراكز 
اأو لوجود اأطباء وممر�سني ب�سكل دائم، وكذلك عدم وجود طبيب  لعيادات طبية 
ي�سطر  الذي  االأمر  والتاأهيل،  االإ�سالح  مراكز  اأغلب  يف  نف�سي  وطبيب  اأ�سنان 
اإدارة تلك املراكز لنقل احلاالت املر�سية للم�ست�سفيات احلكومية اأو اخلدمات الطبية 

الع�سكري، اإ�سافة اإىل عدم توافر العديد من اأدوية االأمرا�س املزمنة.

يتواجد يف مراكز االإ�سالح والتاأهيل اأعداد كبرية من النزالء الذين ينتظرون البت يف . 6
ملفاتهم من قبل الق�ساء منذ فرتات طويلة، وقد اأدى عدم البت بها اإىل اكتظاظ يف 
تلك املراكز واإىل تذمر العديد من النزالء من طول مدة التوقيف، اإ�سافة اإىل ذلك 
ب�ساأن تخفي�س مدة  قانون مراكز االإ�سالح والتاأهيل  الثالث من  الف�سل  عدم تطبيق 

العقوبة املحكوم بها.
اأدى عدم وجود مراكز اإ�سالح وتاأهيل يف بع�س املحافظات اإىل احتجاز عدد كبري . 7

من االأ�سخا�س يف مراكز توقيف اأو نظارات تابعة جلهاز ال�رشطة لفرتات طويلة ت�سل 
اأ�سهر اأو �سنوات مثل نظارة �رشطة قلقيلية ونظارة القلعة يف  يف بع�س االأحيان ملدة 

مدينة اخلليل.
�سجن جنني وحتديداً الغرفة املخ�س�سة لاللتقاء بالنزالء، حيث اإن تلك الغرفة موجودة . 8

ممثلي  مع  احلديث  اأثناء  بالراحة  النزيل  و�سعور  ال�رشية  وفكرة  ين�سجم  ال  مكان  يف 
الهيئة.

لنزالء يف . 9 الطعام  عن  االإ�رشاب  من  عدة حاالت  عام 2013  الهيئة خالل  تابعت 
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الطبي  اجلانب  متابعة  يف  املهم  االأثر  ملتابعاتها  وكان  والتاأهيل،  االإ�سالح  مراكز 
للنزالء امل�رشبني، ومنها حتويلهم اإىل امل�ست�سفيات.

املخ�س�سة . 10 الغرفة  اأن  طولكرم  اإ�سالح  ملركز  الزيارات  خالل  من  للهيئة  تبني 
ال�سباك  اإنها حتوي جمرى تهوية دائمًا بني  الحتجاز االأحداث غري �سحية، حيث 
والباب الذي ينتفي معه حتقق الدفء خ�سو�سًا يف ف�سل ال�ستاء البارد، وقد قامت 
الهيئة بالطلب من اإدارة املركز حل امل�سكلة ومت التعاطي مع الهيئة يف هذا املجال على 

الفور، فقد الحظت الهيئة حل هذا االأمر يف الزيارة الالحقة.

املعي�سي . 11 بالو�سع  املتعلقة  االإ�سكاليات  من  العديد  حل  يف  مهم  دور  للهيئة  كان 
يف مراكز االإ�سالح والتاأهيل من حيث اإ�سالح احلمامات وتوفري الِفرا�س واالأغطية 

املنا�سبة يف ذلك.

التو�سيات:
االإ�سالح . 1 تقدم يف مو�سوع زيارة مرافق مراكز  اأي  انتهى عام 2013 دون حتقيق 

للتو�سل حلل لهذا املو�سوع، اإال  والتاأهيل، خ�سو�سًا الغرف، وقد �سعت الهيئة مراراً 
الهيئة وال�رشطة  اإبرامها بني  التفاهم املنوي  اتفاقية  اأن يتم و�سعها يف  اأنه مت االتفاق على 
الفل�سطينية برعاية بعثة ال�رشطة االأوروبية يف فل�سطني. وقد عقدت الهيئة عدة اجتماعات 
يف هذا املجال غري اأن عام 2013 قد انتهى دون حتقيق نتائج يف مو�سوع اتفاقية التعاون 

تلك، وكذلك مو�سوع زيارة املرافق. 

�رشورة تفعيل وتطبيق فكرة الزيارات الفجائية يف مراكز االإ�سالح والتاأهيل. . 2

�رشورة تفعيل الرقابة والتفتي�س الدوري من قبل اجلهات ذات العالقة ملراكز االإ�سالح . 3
والتاأهيل، وذلك بغر�س التفتي�س الق�سائي على تلك املراكز للتحقق من مدى التزام تلك 

املراكز بفاعلية قانون مراكز  االإ�سالح والتاأهيل.

والتاأهيل، . 4 االإ�سالح  مراكز  جميع  يف  الطبية  اخلدمات  توفري  على  العمل  �رشورة 
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قانون مراكز  باأحكام  دائم عماًل  ب�سكل  واأطباء وممر�سني  توفري عيادات طبية  خ�سو�سًا 
االإ�سالح والتاأهيل.

�رشورة القيام باإن�ساء مراكز اإ�سالح وتاأهيل تتوفر فيها ال�رشوط الالزمة من اأجل توفري . 5
ظروف معي�سية و�سحية مالئمة للنزالء.

�رشورة توفري م�ساغل وور�سات تدريب للنزالء من اأجل تاأهيل النزالء وحتقيق الغاية . 6
من وجود هوؤالء النزالء يف تلك املراكز.

املادة . 7 وتطبيق  النزالء  ملفات  البت يف  �رشعة  اأجل  من  قانونية  اآليات  اإيجاد  �رشورة 
املتعلقة بتخفي�س ثلث املدة االأمر الذي يقلل من عدد النزالء يف مراكز االإ�سالح والتاأهيل. 

ثانيًا- النظارات التابعة لل�رشطة:
وهي اأماكن التوقيف املوؤقتة التي تكون مدة التوقيف فيها ال تتعدى ال� 24 �ساعة، لذا فهي 

ال حتتاج اإىل متطلبات كتلك التي تتطلبها مراكز االحتجاز الدائمة.

تتواجد نظارات ال�رشطة يف كل حمافظات ال�سفة الغربية، وتتوزع على مراكز ال�رشطة، 
ال�رشطة يف كل  مديرية  يتبع  بدوره  والذي  فيه  املوجودة  املركز  ملدير  اإدارتها  وتتبع يف 

حمافظة من حيث االإ�رشاف واالإدارة والرقابة على عملها.

يوجد يف ال�سفة الغربية 30 نظارة تابعة لل�رشطة بدوائرها املختلفة، وهذه النظارات هي: 
نظارة �رشطة رام الله، نظارة �رشطة بريزيت، نظارة املباحث العامة يف رام الله، نظارة 
�رشطة  نظارة  القد�س،  �سواحي  �رشطة  نظارة  �سلفيت،  �رشطة  نظارة  قلقيلية،  �رشطة 
طوبا�س، نظارة �رشطة طمون، نظارة �رشطة املباحث يف اأريحا، نظارة �رشطة اأريحا، 
ونظارة  دورا،  �رشطة  ونظارة  حلم،  بيت  �رشطة  نظارة  القلعة،  اخلليل/  �رشطة  نظارة 
�رشطة االأحداث يف اخلليل، ونظارة �رشطة طولكرم. ويتم التن�سيق لزيارة تلك النظارات 
مع مدير عام ال�رشطة، من خالل ر�سالة خطية حتدد فيها املواعيد ويتم تعميمها من قبل 

مكتب مدير عام ال�رشطة على مديريات ال�رشطة املنت�رشة يف حمافظات ال�سفة الغربية.
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وت�ستند نظارات ال�رشطة يف عملية التوقيف اإىل قانون االإجراءات اجلزائية رقم )3( - 
ل�سنة 2001 الذي يحدد مدة التوقيف لدى ال�رشطة ب� 24 �ساعة، يتم بعدها اإخالء 
النظارات  وت�ستخدم  لذلك.  املعدة  والتاأهيل  االإ�سالح  مراكز  اإىل  النقل  اأو  ال�سبيل 
لتوقيف االأ�سخا�س الذين يتم القب�س عليهم مبوجب مذكرات قب�س وتوقيف �سادرة 
عن اجلهات الق�سائية املخت�سة ليتم حتويلهم بعد ذلك اإىل مراكز االإ�سالح والتاأهيل. 
اإال اأن الواقع العملي يف بع�س املواقع غري ذلك، حيث يتم احتجاز االأ�سخا�س يف 
تلك النظارات لفرتات متفاوتة قد ت�سل يف بع�سها اإىل اأ�سهر اأو اأكرث من ذلك كما 
هو احلال يف نظارة �رشطة قلقيلية ونظارة �رشطة �سلفيت، ونظارة �رشطة القلعة. يف 
حني جند اأن نظارة �رشطة اأريحا وغريها من النظارات تقوم بتحويل املوقوفني بعد املدة 
الهيئة لهذا املو�سوع، مت  اإىل مراكز االإ�سالح والتاأهيل. ولدى مراجعة  القانونية، 
الرد عليها مبوجب ر�سالة حتمل الرقم 408/15 بتاريخ 2013/2/28 باأن النظارات 
الثالث امل�سار اإليها تنطبق عليها االإجراءات املعمول بها يف مراكز االإ�سالح والتاأهيل 
من حيث احلقوق والواجبات. لذا ت�ستغرب الهيئة ذلك الرد وتعامل قيادة ال�رشطة مع 
تلك النظارات على اأنها اأماكن احتجاز دائمة، دون اتخاذ املقت�سى القانوين بتعديل 
قانون مراكز االإ�سالح والتاأهيل، وكذلك عدم اتخاذ االإجراءات العملية فيما يتعلق 
مبكان االحتجاز ذاته، فقد بقيت نظارة قلقيلية مثاًل تعاين االكتظاظ ملدة ثالثة اأعوام 

متتالية.

لفئات -  دائم  احتجاز  كمكان  فيها  النظارات  ا�ستخدام  يتم  حاالت  هناك  اأن  كما   
وكذلك  اخلليل،  يف  االأحداث  �رشطة  لنظارة  بالن�سبة  احلال  هو  كما  االأحداث 
نظارة االأحداث يف قلقيلية حيث ت�ستخدم كمكان احتجاز دائم لالأحداث. وهذا 
فيه خمالفة قانونية من حيث اأن املكان املخ�س�س لتوقيف واحتجاز االأحداث ال بد 
ال�سوؤون  الهيئة وزارة  ال�سوؤون االجتماعية. وقد خاطبت  قبل وزارة  اأن يكون من 
االجتماعية ب�رشورة وجود دور لرعاية االأحداث يف جنوب ال�سفة الغربية و�سمالها 
على غرار دار االأمل يف و�سط ال�سفة الغربية، ورغم ذلك مل ي�سل الهيئة اأي رد على 

ذلك.    
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كذلك تعاين بع�س النظارات من عدم وجود اأماكن خم�س�سة لالأحداث، خمالفة - 
بذلك االأمر القانوين الداعي اإىل �رشورة الف�سل بني املوقوفني، با�ستثناء نظارة �رشطة 
االأحداث يف اخلليل والتي كان مقرها �سابقًا كنظارة �رشطة اأحداث دورا التي نقلت 

اإىل اخلليل.     

تفتقد نظارات ال�رشطة اإىل احلد االأدنى من �رشوط االحتجاز، �سواء على م�ستوى - 
امل�ساحات اأو الظروف املعي�سية اأو ال�سحية، اإ�سافة اإىل اأن هذه النظارات تعاين من 
وعدم  الطبيعية  واالإ�ساءة  للتهوية  وانعدام  فيها  الرطوبة  ن�سبة  وارتفاع  امل�ساحة  �سيق 
ومن  الكريهة.  الروائح  انبعاث  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر  �سحية،  مياه  دورات  توفر 
اأبرز االأمثلة على ذلك نظارات �رشطة قلقيلية و�رشطة القلعة يف اخلليل. وكل تلك 
 24 ملدة  للتوقيف  باالأ�سل  ال�رشطة خم�س�سة  نظارات  كون  عن  ناجتة  االإ�سكاليات 
اأحياء  و�سط  تقع  النظارات  تلك  اأن  كما  دائمة.  احتجاز  كاأماكن  ولي�س  �ساعة، 
�سكنية مزدحمة، ما يوؤثر �سلبًا على حياة ال�سكان املجاورين لتلك النظارات، كما 
تفتقر لو�سائل احلماية املتطورة وتعتمد على و�سائل احلماية التقليدية عن طريق احلرا�سة 
اأنها تفتقد لو�سائل الرتفيه واالألعاب وال توجد م�ساحات من اجل  ال�سخ�سية، كما 
الفورة، كون التوقيف فيها قد حتول يف اأغلب االأحيان اإىل �سبه دائم لتجاوز املدة 
املن�سو�س عليها قانونًا وهي 24 �ساعة. ومن اأبرز االأمثلة على ذلك نظارة �رشطة القلعة 
ونظارة �رشطة قلقيلية ونظارة �رشطة اأحداث اخلليل. ويذكر هنا اأن هذه النظارات يف 
اأغلب االأحيان ال تخ�سع لرقابة واإ�رشاف اجلهات املخت�سة وفقًا للقانون، لالطالع 

على اأو�ساعها املختلفة. 

برز خالل عام 2013 اعتبار نظارة القلعة يف مدينة اخلليل مكانًا غري �سحي لتوقيف - 
املحتجزين، حيث يتم التوقيف فيها لفرتات طويلة، وهذا االأمر فيه خمالفة للقانون، 
حيث ي�سرتط التوقيف فيها ملدة ال تتجاوز ال� 24 �ساعة. وقد قامت الهيئة مبرا�سلة 
عليها  ينطبق  التي  االأماكن  من  باعتبارها  يفيد  رد  و�سلنا  اأنه  غري  ال�رشطة  عام  مدير 
اأحكام و�رشوط التوقيف الدائم كما هو احلال يف نظارة قلقيلية، رغم اأن امل�ساحة 
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التوقيف  ملركز  االأدنى  احلد  متطلبات  فيها  يوجد  االكتظاظ وال  وتعاين  �سيقة جداً 
الدائم وتعانى ظروفًا غري �سحية. 

كما الحظت الهيئة يف عام 2013 ومن خالل زياراتها ملراكز االحتجاز، وقوع - 
العديد من حاالت التعذيب يف نظارة �رشطة الظاهرية ونظارة �رشطة اخلليل، ومقر 
االأمن الوقائي يف بيت حلم، وقامت مبرا�سلة جهاز ال�رشطة، وجهاز االأمن الوقائي 
التعذيب،  ادعاءات  اأنكرت �سحة  التي و�سلت  الردود  اأن  االدعاءات، غري  بتلك 
بتاريخ 2013/2/21،  النمط بر�سالة  الداخلية حول هذا  وقد قامت مبرا�سلة وزير 

وقد و�سلها رد بت�سكيل جلنة حتقيق لهذا الغر�س.

الحظت الهيئة وجود اإخفاقات يف تعامل ال�رشطة مع االأحداث يف اأماكن التوقيف، - 
فال بد من تعامل �رشطة حماية االأ�رشة مع اأي حدث اأو طفل، وعدم تعامل ال�رشطة 
بر�سالة  املجال  هذا  يف  ال�رشطة  عام  مدير  مبرا�سلة  الهيئة  قامت  وقد  معهم.  العادية 
بتاريخ 2013/2/20 طالبت فيها ب�رشورة عر�س االأحداث على �رشطة االأحداث 
ولي�س على املباحث اجلنائية. وحتى تاريخه مل ي�سل الهيئة اأي رد على تلك املرا�سلة.    

تو�سيات خا�سة بالنظارات التابعة لل�رشطة: 
مراكز . 1 فيها  يوجد  ال  التي  املحافظات  والتاأهيل يف  لالإ�سالح  مراكز  اإن�ساء  �رشورة 

اإىل مراكز  ال�رشطة يف تلك املحافظات  اأجل عدم حتويل نظارات  اإ�سالح، وذلك من 
احتجاز دائمة، كما هو احلال يف قلقيلية و�سلفيت وطوبا�س.

للتاأكد من . 2 املعنية،  اجلهات  قبل  النظارات من  تلك  الق�سائي على  التفتي�س  �رشورة 
عدم وجود اأ�سخا�س حمتجزين لفرتات طويلة وعلى خالف االأحكام القانونية.

العمل على اإعادة تاأهيل و�سيانة تلك النظارات من حيث البنية التحتية ومعاجلة اأو�ساعها . 3
ال�سحية والبيئية، وذلك حلني اإن�ساء مراكز لالإ�سالح والتاأهيل يف تلك املحافظات التي 

تقع فيها تلك النظارات.
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اأق�سام . 4 �رشورة العمل وبال�رشعة الق�سوى من قبل اجلهات امل�سوؤولة على ا�ستحداث 
خا�سة باحتجاز الن�ساء واالأحداث اجلانحني، نظراً الحتجاز هوؤالء االأ�سخا�س يف ظروف 

غري اآمنة وغري �سحية من حيث مراعاة اخل�سو�سية االجتماعية والنف�سية لهذه ال�رشيحة.

الو�سائل . 5 على  تعتمد  الأنها  نظرا   النظارات  لهذه  احلماية  و�سائل  تعزيز  على  العمل 
التقليدية يف احلرا�سة ال�سخ�سية، كما اأنها تقع يف مناطق �سكنية مزدحمة، وذلك حلني 

اإن�ساء مراكز لالإ�سالح والتاأهيل.

�رشورة العمل على تاأهيل الطواقم االإدارية امل�رشفة على تلك النظارات وخ�سو�سًا اأنها . 6
ت�ستقبل ن�ساء واأحداثًا وحتتاج هذه ال�رشيحة اإىل رعاية من نوع خا�س.

�رشورة توفري عيادة للخدمات الطبية الع�سكرية يف تلك النظارات وعلى مدار ال�24 . 7
�ساعة على اأن تتوفر فيها جميع االأدوية.

القانونية . 8 املدة  القانون ومبا ال يتجاوز  التي ن�س عليها  التوقيف  �رشورة االلتزام مبدة 
االأق�سى  حدها  يف  �ساعة  ب�24  واملحددة  النظارات  تلك  يف  القانون  مبوجب  املمنوحة 

خ�سو�سًا املناطق التي فيها مركز لالإ�سالح والتاأهيل.

ثالثًا- مراكز االحتجاز التابعة لالأجهزة االأمنية:
الغربية خالل  ال�سفة  االأمنية، يف  لالأجهزة  االحتجاز  مراكز  تبعية  من حيث  احلال  بقي 
الفرتة التي يغطيها التقرير كما كان عليه خالل عام 2012. فقد با�رشت االأجهزة االأمنية 
الثالثة )االأمن الوقائي، واملخابرات العامة، واال�ستخبارات الع�سكرية( مهامها كاملعتاد، 

باعتبارها من اأفراد ال�سابطة الق�سائية.

1. مراكز االحتجاز التابعة جلهاز االأمن الوقائي:
الوقائي 10 مراكز، حيث يوجد مركز  االأمن  التابعة جلهاز  بلغ عدد مراكز االحتجاز 
فيها  يتم  للجهاز،  تتبع  الغربية  ال�سفة  حمافظات  من  حمافظة  كل  يف  للتحقيق  رئي�سي 
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توقيف املتهمني والتحقيق معهم ويتم االإ�رشاف على هذه املراكز مركزيًا من قبل االإدارة 
العامة للجهاز يف رام الله.

اأول ما تعانيه تلك املراكز هو عدم االإ�رشاف الق�سائي على املوقوفني فيها، هذا بعك�س 
احلال يف زيارات الهيئة وال�سليب االأحمر التي تتم ب�سكل دوري. اأما بالن�سبة للظروف 
القانونية فاإن تواجد املوقوفني يف تلك املراكز خمالف للقانون الذي ي�سرتط وجودهم يف 
مراكز االإ�سالح والتاأهيل، حيث حتولت تلك املراكز اإىل اأماكن احتجاز دائمة. ويعترب 
االحتجاز بهذه الطريقة، حجزاً حلرية ال�سخ�س ب�سكل تع�سفي االأمر الذي يخالف املواثيق 

واملبادئ الدولية حلقوق االإن�سان.  

كما هو احلال يف مراكز االإ�سالح والنظارات التابعة لل�رشطة، تتفاوت الظروف ال�سحية 
يف املراكز التابعة لالأمن الوقائي، حيث تتوافر ظروف �سحية يف مركز التوقيف املركزي 

)رام الله( يف حني تعاين بقية املراكز من ظروف �سحية متو�سطة اإىل جيدة.

باالأكل، حيث يقدم اجلهاز جميع  يتعلق  اإ�سكاليات فيما  اأي  للغذاء فال توجد  وبالن�سبة 
الكميات الكافية واملنوعة من الطعام، فلم ي�ستِك اأي نزيل من قلة الطعام اأو حرمانه منه، 

كما ي�سمح لالأهايل باإدخال االأطعمة لذويهم املعتقلني. 

اأما  بعد،  فيما  بها  وي�سمح  للتحقيق  االأوىل  االأيام  منعها يف  يتم  فعادة  للزيارة،  بالن�سبة 
بالن�سبة لالت�سال اخلارجي فيمنع يف االأيام االأوىل من االحتجاز وي�سمح بعد ذلك. ويف 

اأغلب االأحيان تكون زيارة املحامني ممنوعة.

اإال ب�سكل ب�سيط ومقيد يف حني تكاد  بالن�سبة للفورة والو�سائل الرتفيهية، فال تتوفر  اأما 
تكون منعدمة يف اأغلب املراكز، حيث ال يتم اإخراجهم من الزنازين.

وبخ�سو�س اخلدمات الطبية فهي متوفرة يف كافة مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لالأمن 
�سبه  ب�سكل  للنزالء  الطبيب  م�ساهدة  هو  نابل�س  الوقائي يف  مقر  مييز  ما  ولكن  الوقائي، 

يومي، نظراً لدوام الطبيب اليومي يف مقر �سجن جنيد.
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كما متيزت الفرتة التي يغطيها التقرير با�ستمرار �سيا�سة التوقيف لدى جهاز االأمن الوقائي، 
دون اتباع االإجراءات القانونية ال�سحيحة يف التوقيف، ودون عر�س االأ�سخا�س املوقوفني 
الدعاءات  وفقًا  تتم،  تلك  التوقيف  عمليات  اأغلب  وكانت  املخت�سة،  املحكمة  على 

املواطنني على خلفية �سيا�سية. 

ال�سفة  يف  الوقائي  االأمن  جلهاز  التابعة  والتحقيق  التوقيف  مبراكز  خا�سة  تو�سيات 
الغربية:

على . 1 العالقة  ذات  الق�سائية  اجلهات  من  املنتظم  الدوري  الق�سائي  التفتي�س  �رشورة 
اأو�ساع مراكز التحقيق والتوقيف واالطالع على االأو�ساع القانونية للموقوفني.

�رشورة التوقف الفوري عن االعتقال على خلفيات االنتماء ال�سيا�سي وحترمي االعتقال . 2
ال�سيا�سي داخل مناطق ال�سلطة الوطنية، �سواء يف ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة.

اإعادة تاأهيل البنية التحتية واخلدماتية من �سبكة مياه و�رشف �سحي وكهرباء، واإيجاد . 3
�ساحة للفورة يف جميع املراكز التابعة جلهاز االأمن الوقائي يف ال�سفة الغربية.

�رشورة ال�سماح جلميع املوقوفني بزيارة حماميهم وعائالتهم لهم وخ�سو�سًا يف فرتة . 4
التحقيق االأوىل.

ال�سماح للهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان باعتبارها ديوانًا للمظامل . 5 �رشورة العمل على 
وجهة رقابية باإجراء زيارات مفاجئة ملراكز االحتجاز والتوقيف التابعة جلهاز االأمن 

الوقائي يف حمافظات ال�سفة.

2.مراكز االحتجاز التابعة جلهاز املخابرات العامة:
مركز  يوجد  حيث  مركزاً،   11 العامة  املخابرات  جلهاز  التابعة  االحتجاز  مراكز  عدد 
رئي�سي للتحقيق يف كل حمافظة من حمافظات ال�سفة الغربية تتبع للجهاز، با�ستثناء اأريحا 
التي فيها مركز للتوقيف والتحقيق املركزي اإىل جانب مركز حتقيق وتوقيف اأريحا. حيث 



63

التقرير ال�سنوي  |  حول ال�سكاوى واأماكن التوقيف واالحتجاز 

يتم توقيف املتهمني يف تلك املراكز والتحقيق معهم، ويتم االإ�رشاف على هذه املراكز 
مركزيا من قبل االإدارة العامة للجهاز يف رام الله.

الو�سع القانوين: تعاين مراكز االحتجاز التابعة للمخابرات العامة من عدم قانونية توقيف 
الذي  للقانون  خمالفًا  املراكز  تلك  يف  املوقوفني  تواجد  يعترب  حيث  فيها،  االأ�سخا�س 
اأماكن  اإىل  املراكز  تلك  حتولت  فقد  والتاأهيل،  االإ�سالح  مراكز  يف  وجودهم  ي�سرتط 

احتجاز دائمة.

كما تلقت الهيئة عدداً من ال�سكاوى يدعي املواطنون فيها تعر�سهم للتعذيب على اأيدي 
اأفراد عاملني يف جهاز املخابرات العامة يف مناطق خمتلفة من ال�سفة الغربية. وقد تابعت 
الهيئة هذا املو�سوع من خالل املرا�سالت اخلطية وما نتج عنها من ردود اأغلبها منطية تنفي 

تعر�س االأ�سخا�س للتعذيب.  

املخابرات  جهاز  لدى  التوقيف  التقرير حاالت  يغطيها  التي  الفرتة  ا�ستمرت خالل  كما 
العامة، دون اتباع االإجراءات القانونية ال�سحيحة يف التوقيف، ودون عر�س االأ�سخا�س 
وفقًا  تتم،  تلك  التوقيف  عمليات  اأغلب  وكانت  املخت�سة،  املحكمة  على  املوقوفني 

الدعاءات املواطنني على خلفية انتماءاتهم ال�سيا�سية. 

كما ر�سدت الهيئة خالل عام 2013 قيام جهاز املخابرات العامة بعدم تطبيق قرارات 
حمكمة العدل العليا اخلا�سة باالإفراج عن املوقوفني لدى اجلهاز لعدم قانونية توقيفهم. وقد 
�سجلت الهيئة يف هذا املجال عدداً من ال�سكاوى يدعي امل�ستكون فيها اأن جهاز املخابرات 

العامة مل يفرج عنهم رغم ح�سولهم على قرارات االإفراج من حمكمة العدل العليا. 

ال يوجد اأدنى اإ�رشاف اأو رقابة على مراكز التوقيف التابعة جلهاز املخابرات اأو املوقوفني 
فيها، غري اأنه يتاح للهيئة وال�سليب االأحمر القيام بزياراتها التي تتم ب�سكل دوري، وتطلع 

على و�سع النزالء فيها. 

اأو�ساع  الفل�سطينية من  املخابرات  التابعة جلهاز  التوقيف والتحقيق  تعاين عدد من مراكز 
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�سحية ومعي�سية �سعبة، فاالأ�سل اأن تلك املراكز م�سممة لتكون اأماكن احتجاز موؤقتة، 
فاإنه ال بد من  اأو لفرتات طويلة،  اأ�سبحت ت�ستخدم كاأماكن احتجاز دائمة  اأما متى ما 
اخلدمات  توفري  �سعفًا يف  هناك  اأن  لوحظ  وقد  ومعي�سية خمتلفة.  �سحية  �رشوط  توافر 
الطبية، ففي الوقت الذي ال بد فيه من وجود طبيب مقيم اأو على االأقل ممر�س، وجدنا 
اأن هذا االأمر غري متوفر يف اأغلب مراكز التوقيف التابعة للمخابرات العامة. فمثاًل، لوحظ 
عدم وجود طبيب اأو ممر�س مناوب وال حتى طبيب يقوم بزيارات دورية لالطالع على 

اأو�ساع املحتجزين. 

للتوقيف  خم�س�سة  اأ�ساًل  هي  التوقيف  مراكز  فكون  الفورة،  مو�سوع  بخ�سو�س  اأما 
اأو زنازين، وال ي�سمح الأي من املوقوفني  املوؤقت، فهي غالبًا ما تكون غرفًا �سغرية، 
باخلروج منها كونه مكانًا للتحقيق اأ�ساًل، وهناك بع�س احلاالت يتم اإخراجهم منها مثاًل 
لال�ستحمام. وبخ�سو�س و�سائل الرتفيه، فكما �سبق وقلنا تعترب تلك املراكز اأماكن حتقيق 
وتوقيف موؤقت تفتقر لو�سائل الرتفيه املعروفة. مينع املوقوفون من زيارة االأهل خ�سو�سًا 

يف فرتة التحقيق االأوىل.

تو�سيات خا�سة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة جلهاز املخابرات الفل�سطينية يف ال�سفة 
الغربية:  

التوقف الفوري عن املعاملة القا�سية واملهينة للموقوفني، و�رشورة عدم تعري�سهم . 1
للتعذيب وال�سغط النف�سي واجل�سدي مهما كانت طبيعة التهمة.

على . 2 املوقوفني  جميع  عن  الفوري  االإفراج  و�رشورة  ال�سيا�سي  االعتقال  حترمي 
خلفيات �سيا�سية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

�رشورة ال�سماح جلميع املوقوفني بزيارة حماميهم وعائالتهم لهم وخ�سو�سًا يف . 3
فرتة التحقيق االأوىل.

ونقابة . 4 والق�ساء،  العامة  والنيابة  العدل  وزارة  من  الق�سائي  التفتي�س  �رشورة 
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املحامني ومنظمات حقوق االإن�سان وخ�سو�سًا العمل على ال�سماح للهيئة امل�ستقلة 
مفاجئة  زيارات  باإجراء  رقابية  وجهة  للمظامل  ديوانًا  باعتبارها  االإن�سان  حلقوق 
حمافظات  يف  الفل�سطينية  املخابرات  جلهاز  التابعة  والتوقيف  االحتجاز  ملراكز 
ال�سفة الغربية، لالطالع على ظروف املوقوفني ب�سكل دوري وحر دون اإعاقة.

مياه و�رشف �سحي وكهرباء، . 5 �سبكة  من  واخلدماتية  التحتية  البنية  تاأهيل  اإعادة 
واإيجاد �ساحة للفورة يف جميع املراكز التابعة جلهاز املخابرات يف ال�سفة الغربية. 

3. مراكز التوقيف واالحتجاز التابعة جلهاز اال�ستخبارات الع�سكرية:
يوجد يف ال�سفة الغربية نوعان من مراكز التوقيف التابعة جلهاز اال�ستخبارات الع�سكرية، 
االأول مراكز توقيف دائمة وهي تلك املوجودة يف كل من اأريحا ونابل�س، اإىل جانب 
ذلك هناك عدد من مراكز التوقيف املوؤقتة املوجودة يف جميع حمافظات ال�سفة الغربية، 
واملنت�رشة يف جميع حمافظات  اال�ستخبارات  التابعة جلهاز  التوقيف  مراكز  ي�رشف على 
ال�سفة الغربية م�سوؤول التحقيق ومدير اجلهاز يف كل حمافظة ويتبع اجلهاز مبا�رشة اإىل املقر 
الرئي�سي لقيادة اجلهاز يف رام الله، كما ي�رشف على مراكز التحقيق تلك املدعي العام 

الع�سكري وب�سورة منتظمة.

جهة التفتي�س الوحيدة على مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لال�ستخبارات الع�سكرية هي 
ظروف  على  االطالع  فيها  يتم  تفتي�سية  بزيارات  يقوم  حيث  الع�سكري،  العام  املدعي 
التوقيف اخلا�سة باملوقوفني وخ�سو�سًا املوقوفني من الع�سكريني. وال يوجد قانون وا�سح 

ينطبق على مراكز التوقيف الدائمة. 

الع�سكريني لدى  اإىل توقيف واحتجاز  القانونية: ال يوجد قانون وا�سح ي�سري  الظروف 
الوطنية  ال�سلطة  تعليمات �سادرة عن رئي�س  واإمنا هناك  الع�سكرية،  اال�ستخبارات  جهاز 
تفيد  االأمنية،  االأجهزة  جميع  على  تعميمها  ومت   ،2011/7/10 بتاريخ  الفل�سطينية 
جهاز  اإىل  جنائية  اأو  ع�سكرية  بتهم  املتهمني  الع�سكريني  جميع  بتحويل  التعليمات  تلك 
اال�ستخبارات الع�سكرية. كذلك هناك تعليمات �سادرة عن وزير الداخلية واالأمن الوطني 
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بتاريخ 2007/8/19، باإحالة الع�سكريني بخ�سو�س املخالفات اإىل جهاز اال�ستخبارات 
الع�سكرية، وقد مت تعميم تلك التعليمات على قادة االأجهزة االأمنية. 

اال�ستخبارات  جهاز  لدى  املوقوفني  فاإن  والتحقيق،  التوقيف  اإجراءات  بخ�سو�س  اأما 
الع�سكرية يتم توقيفهم وفقًا ملذكرة توقيف �سادرة عن املدعي العام الع�سكري ويتم متديد 
ويتم  الع�سكريني  من  ل�سنة 1979 وهم  الثوري  القانون  وفق  املتهمني  املواطنني  توقيف 
يتم توقيف متهمني مدنيني لدى مراكز  اأحيانًا  الع�سكري، ولكن  الق�ساء  عر�سهم على 
توقيف وحتقيق اال�ستخبارات علمًا اأن جهة االخت�سا�س يف ا�ستجوابهم وتوقيفهم يجب 
اأن تكون من اخت�سا�س جهاز ال�رشطة املدنية والنيابة املدنية، ليتم بعد ذلك عر�سهم على 

الق�ساء املدين باعتباره قا�سيهم الطبيعي كونهم مدنيني.

كما ا�ستمر خالل الفرتة التي يغطيها التقرير قيام جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية، بتوقيف 
التوقيف، ودون عر�س  ال�سحيحة يف  القانونية  االإجراءات  اتباع  املدنيني دون  عدد من 
االأ�سخا�س املوقوفني على املحكمة املخت�سة، وكانت اأغلب عمليات التوقيف تلك تتم، 

وفقًا الدعاءات املواطنني على خلفية �سيا�سية.

التهوية واالإ�ساءة واالأ�رشة  البيئية وال�سحية من مركز الآخر من حيث  تتفاوت الظروف 
واالأغطية. فمن املعلوم اأن تلك املراكز لي�ست خم�س�سة للتوقيف الدائم واإمنا املوؤقت، لذا 
فاإن التهوية واالإ�ساءة غالبًا ما تكون �سيئة، اأما بالن�سبة للفر�س واالأغطية فهي غالبًا جيدة. 

ق�سم  اإدارة  مع  التن�سيق  يتم  اأن  بعد  املحتجزين  اأبنائهم  بزيارة  املوقوفني  لعائالت  ي�سمح 
ب�سري  ي�رش  ال  مبا  الغربية  ال�سفة  يف  اال�ستخبارات  جلهاز  تتبع  التي  املراكز  يف  التحقيق 

التحقيق. اأما بخ�سو�س زيارة املحامي فاإنها ممنوعة يف اأغلب االأحيان.

اخلدمات الطبية متوفرة يف اأغلب مراكز التوقيف التابعة جلهاز اال�ستخبارات، ويتم حتويل 
املوقوفني املر�سى للمراكز احلكومية واخلدمات الطبية الع�سكرية يف حال ا�ستدعى االأمر 

ذلك، علمًا اأنه يوجد نق�س يف توفري بع�س االأدوية الغالية الثمن.
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تفتقر  اأنها  للفورة، كما  �ساحة  فيها  يوجد  اال�ستخبارات ال  التابعة جلهاز  املراكز  اأغلب 
لو�سائل الرتفيه وال يوجد يف اأغلبها األعاب ريا�سية. على اعتبار اأنها اأماكن توقيف موؤقتة 
والثاين يف  نابل�س  واحد يف  لالحتجاز،  دائمني  مركزين  هناك  اأن  دائمة، رغم  ولي�س 

اأريحا.  

الع�سكرية يف  التابعة جلهاز اال�ستخبارات  التوقيف والتحقيق  تو�سيات خا�سة مبراكز 
ال�سفة الغربية:

بالنظر لالإ�سكاليات املثارة يف مراكز االحتجاز التابعة لال�ستخبارات الع�سكرية فاإن الهيئة 
تو�سي مبا يلي: 

�رشورة توفري املياه وب�سكل دائم حيث تعاين اأغلب هذه املراكز من قلة املياه وانقطاعها . 1
خ�سو�سًا يف ف�سل ال�سيف الذي ت�ستخدم فيه الأغرا�س النظافة ال�سخ�سية ولتنظيف 

املركز اأي�سا.

�رشورة زيادة اأعداد الطواقم االإدارية امل�رشفة على اإدارة تلك املراكز وحمايتها، نظراً . 2
لالكتظاظ ال�سديد داخلها ب�سبب زيادة اأعداد النزالء فيها عن الطاقة اال�ستيعابية املعدة 

لها اأ�سال.

النزالء . 3 احتجاز  من  الغاية  يحقق  مبا  الريا�سة  واالألعاب  الرتفيه  و�سائل  توفري  �رشورة 
فيها.

تعاين هذه املراكز من عدم توفر العديد من االأدوية وخ�سو�سًا الغالية الثمن واالأجنبية، . 4
حيث يتم توفريها على نفقة املري�س اخلا�سة.

مراكز . 5 يف  املدنيني  املواطنني  وتوقيف  احتجاز  عن  الفوري  التوقف  �رشورة 
اال�ستخبارات و�رشورة حتويلهم اإىل جهة ال�سبط الق�سائي املخت�سة بتوقيف املتهمني 

املدنيني.
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العمل على اإعادة تاأهيل البنية التحتية واخلدماتية من �سيانة �سبكة الكهرباء واملاء و�سيانة . 6
اال�ستخبارات يف  التابعة جلهاز  والتوقيف  االحتجاز  ملراكز  ال�سحي  ال�رشف  �سبكة 

ال�سفة الغربية.

�رشورة ال�سماح للهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان باعتبارها ديوانًا للمظامل وجهة رقابية . 7
اال�ستخبارات  جلهاز  التابعة  والتوقيف  االحتجاز  ملراكز  مفاجئة  زيارات  باإجراء 
الع�سكرية يف حمافظات ال�سفة لالطالع على ظروف املوقوفني ب�سكل دوري وحر 

ودون اإعاقة. 
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البند الثاين

دور الهيئة يف الرقابة على اأماكن االحتجاز يف قطاع غزة

اأو�ساع ال�سجون ومراكز التوقيف يف حمافظات قطاع غزة خالل عام 2013

اأماكن االحتجاز  بتنفيذ )262( زيارة، �سملت جميع  الهيئة خالل عام 2013  قامت 
املوجودة يف حمافظات قطاع غزة، الدائمة واملوؤقتة التابعة اإىل كل من وزارة الداخلية، 
وجهاز ال�رشطة، باالإ�سافة اإىل موؤ�س�سة الربيع للرعاية االجتماعية »االإ�سالحية» التابعة اإىل 

وزارة ال�سوؤون االجتماعية.

املتواجدين يف مكاتبها »مكتب  الهيئة وحماميها  الزيارات بو�ساطة باحثي  وقد متت تلك 
الزيارات  لتلك  التن�سيق  اأن مت  بعد  الو�سط واجلنوب»، وذلك  وال�سمال، ومكتب  غزة 

الدورية وغري الدورية مع اجلهات امل�سوؤولة يف تلك املراكز. وذلك على النحو التايل:

نفذ مكتب غزة وال�سمال )152( زيارة من بني تلك الزيارات �سملت كال من )مركز - 
الكتيبة،  ومركز  اأن�سار  مركز  يف   – املركزي  ال�سجن   - والتاأهيل  لالإ�سالح  غزة 
ومركز اإ�سالح وتاأهيل �سمال غزة، ومركز التوقيف الرئي�س جلهاز االأمن الداخلي 
بغزة، وموؤ�س�سة الربيع للرعاية االجتماعية “االإ�سالحية بغزة”(. باالإ�سافة اإىل زيارات 
العبا�س، نظارة  التالية: )نظارة مركز �رشطة  ال�رشطة  النظارات املوجودة يف مراكز 
التفاح  ال�ساطئ، نظارة مركز �رشطة  ال�سجاعية، نظارة مركز �رشطة  مركز �رشطة 
البلد،  جباليا  �رشطة  )نظارة  وكذلك  غزة،  حمافظة  يف  تقع  وجميعها  والدرج، 
نظارة �رشطة جباليا املع�سكر، نظارة �رشطة بيت الهيا، نظارة �رشطة بيت حانون، 

نظارة �رشطة ال�سيخ زايد، وجميعها تقع يف حمافظة �سمال غزة(.
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كما نفذ مكتب الو�سط واجلنوب )110( زيارات �سملت كال من )مركز اإ�سالح - 
للرعاية  الربيع  وموؤ�س�سة  اجلنوبية،  املنطقة  وتاأهيل  اإ�سالح  مركز  الو�سطى،  وتاأهيل 
االجتماعية »االإ�سالحية» بغزة، كما ي�سارك يف زيارة مركز غزة لالإ�سالح والتاأهيل، 
ومركز التوقيف الرئي�س جلهاز االأمن الداخلي بغزة، باالإ�سافة اإىل زيارات النظارات 
التالية )نظارة مركز �رشطة رفح، نظارة مركز �رشطة  املوجودة يف مراكز ال�رشطة 
نظارة  البلح،  دير  �رشطة  مركز  نظارة  ال�رشقية،  �رشطة  مركز  نظارة  خانيون�س، 

�رشطة املع�سكرات الو�سطى(.

مالءمتها  ومدى  االحتجاز  اأماكن  اأو�ساع  على  االطالع  الزيارات  تلك  خالل  مت  وقد 
القانونية  اأو�ساعهم  النزالء فيها ومراقبة  اأو�ساع  القانون، وكذلك  للمعايري املطلوبة وفق 
والظروف املعي�سية االأخرى، ومت تلقي ال�سكاوى من املحتجزين، ويف نهاية كل زيارة 
ومتابعة  الهيئة  مالحظات  وعر�س  االأماكن  تلك  يف  امل�سوؤولني  مع  االجتماع  يتم  كان 
العديد من ال�سكاوى التي يتم تلقيها من النزالء مكتوبة اأو �سفهية، ثم يتم جتهيز التقارير 

املطلوبة املت�سمنة عر�س تلك االأو�ساع واملالحظات التي مت ت�سجيلها واملتابعات ب�ساأنها.

الظروف  موجودة يف كل  تزال  التي كانت وال  املعيقات  اأبرز  اأن  اإىل  االإ�سارة   وجتدر 
تتمثل يف عدم متكني الهيئة من القيام باأي من الزيارات املفاجئة لتلك املراكز، ما يوؤثر 
على تر�سيخ الدور الرقابي للهيئة كديوان مظامل على اأو�ساع املراكز واأو�ساع النزالء فيها 

ليكون دورها اأكرث جناعة وفاعلية.

حول مراكز االحتجاز يف قطاع غزة:
للقانون، كما  املنظمة وفقًا  يوجد يف قطاع غزة نوعان من مراكز االحتجاز والتوقيف 

توجد مراكز اأخرى غري منظمة وفقًا للقانون، وذلك على النحو التايل:
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املراكز الدائمة: مراكز االإ�سالح والتاأهيل

مركز االإ�سالح والتاأهيل – غزة »ال�سجن املركزي«:
االإ�سالح  مراكز  لقانون  وفقًا  املركزي«  »ال�سجن  بغزة  والتاأهيل  االإ�سالح  مركز  عمل 
غزة،  قطاع  حمافظات  يف  وحيد  ك�سجن   ،1998 لعام   6 رقم  »ال�سجون«  والتاأهيل 
واملن�سو�س عليه من بني �ستة مراكز لالإ�سالح والتاأهيل، يف حني تتوزع املراكز اخلم�سة 
االأخرى يف حمافظات ال�سفة الغربية. وظل املركز تابعًا للمديرية العامة ملراكز االإ�سالح 
والتاأهيل بغزة التي تتبع بدورها اإىل جهاز ال�رشطة، التابعة بدورها اإىل وزارة الداخلية يف 
احلكومة بغزة، وذلك حتى �سهر اأيار/ مايو من عام 2012، حيث تقررت تابعيته اإىل 
وزير الداخلية مبا�رشة. وظل املركز خم�س�سًا الإيداع النزالء، املوقوفني واملحكومني، 
يقع يف جممع  املركز  قطاع غزة، وكان  من جميع حمافظات  التهم،  وعلى خمتلف 
قبل  من  ال�رشايا  جممع  ا�ستهداف  وبعد  غزة،  مدينة  و�سط  الواقع  احلكومي  ال�رشايا 
نهاية عام 2008 وبداية عام  العدوان على غزة يف  االإ�رشائيلية خالل  احلربية  الطائرات 
2009، تعر�س املركز للتدمري كليًا، ما تطلب �رشورة العمل على توفري اأماكن احتجاز 

بديلة على وجه ال�رشعة.

 فبتاريخ 2009/3/1 مت اإن�ساء اأول مركز بديل لل�سجن املركزي ويقع يف جممع اأن�سار 
لالإ�سالح  اأن�سار(  )مركز  ب�  يعرف  واأ�سبح  غزة،  مدينة  غرب  الواقع  االأمنية  لالأجهزة 
والتاأهيل بغزة، ويودع فيه اأغلب املتهمني يف الق�سايا اجلنائية واملخدرات، كما ي�سم يف 
جزء خا�س منه ق�سمًا ك�سجن للن�ساء، كما قامت وزارة الداخلية باإن�ساء مركز ثان بتاريخ 
2010/9/1 تابع اإىل مركز اإ�سالح وتاأهيل »غزة«، ويقع بالقرب من املركز الرئي�س، 
ويعرف ب� )مركز الكتيبة( ويودع فيه املعتقلون ال�سيا�سيون واالأمنيون »املتهمون بالتج�س�س» 

وعدد من املتهمني بق�سايا جنائية اأكرث خطورة.

املراكز يف  اآخر من  باإن�ساء عدد  بغزة  الداخلية  اأوقات الحقة ومتفرقة قامت وزارة  ويف 
بغزة، �سواء  الرئي�س  املركز  لتخفيف االكتظاظ على  املختلفة يف قطاع غزة  املحافظات 
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الواقع يف مركز اأن�سار اأو الكتيبة، ولكّن اأّيا من تلك املراكز التي مت تاأ�سي�سها مل يكن قد 
تاأ�س�س ك�سجن، واإمنا كان عبارة عن اأحد املباين احلكومية التي كانت موجودة يف كل 

حمافظة، متت مواءمته بقدر االإمكان، وجاءت تلك املراكز كالتايل:

مركز اإ�سالح وتاأهيل املنطقة اجلنوبية:
املنطقة  وتاأهيل  اإ�سالح  مركز  باإن�ساء  بغزة  الداخلية  وزارة  قامت   2010/6/1 بتاريخ 
من  النزالء  فيه  يودع  خانيون�س،  حمافظة  يف  خانيون�س،  مدينة  غرب  ويقع  اجلنوبية، 

�سكان املحافظات اجلنوبية يف قطاع غزة )حمافظتي رفح وخانيون�س(.

مركز اإ�سالح وتاأهيل املحافظة الو�سطى:
بتاريخ 2012/1/1 قامت وزارة الداخلية باإن�ساء مركز اإ�سالح وتاأهيل املحافظة الو�سطى 
ويقع �سمال مدينة دير البلح و�سط القطاع، يف حمافظة الو�سطى، ويودع فيه النزالء من 
�سكان حمافظة الو�سطى )دير البلح – الن�سريات – الربيج – املغازي (. ومت خالل عام 

2013 ت�سييد طابق ثان يف املركز نف�سه للتو�سعة.

مركز اإ�سالح وتاأهيل �سمال غزة:
قطاع  �سمال  وتاأهيل  اإ�سالح  مركز  باإن�ساء  الداخلية  وزارة  قامت   2011/6/1 بتاريخ 
غزة، ويقع يف بلدة بيت الهيا، يف حمافظة �سمال غزة، ويودع فيه النزالء من �سكان 

حمافظة �سمال غزة )جباليا – بيت حانون – بيت الهيا(.

وقد قامت الهيئة خالل عام 2013 بتنفيذ زياراتها الدورية، وغري الدورية - دون عوائق 
لزياراتها  الهيئة  تنفيذ  العامة قد عرقلت  املديرية  اأن كانت  بعد  املراكز  تلك  اإىل  تذكر - 
الدورية اإىل املراكز التابعة لها منذ اأول كانون الثاين/ يناير من عام 2011 وحتى ت�رشين 

االأول/ اأكتوبر من عام 2012.

ال�رشطة،  العاملني والعامالت من �سباط واأفراد  اإدارة كل مركز عدد من  ي�رشف على 
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يتبعون اإىل املديرية العامة ملراكز االإ�سالح والتاأهيل بغزة، التي تتبع بدورها مبا�رشة اإىل 
وزارة الداخلية يف احلكومة بغزة، بعد اأن ظلت تتبع حتى �سهر اأيار/ مايو عام 2012 اإىل 

اإدارة ال�رشطة التي تتبع بدورها اإىل وزارة الداخلية.

املراكز  تلك  العامل يف  الطاقم  الهيئة ومالحظاتها، عدم متتع  وتبني من خالل زيارات 
بالكفاءة املطلوبة، اأو اخلربة الالزمة الإدارة مثل تلك املراكز. على خالف املدراء القائمني 
اإدارة تلك املراكز الذين يتمتعون باخلربات املعقولة التي ت�ساهم يف �سريورة العمل  على 

اليومي.

اأق�سام ال�سجن واأعداد النزالء: تتكون املراكز من عدد من االأق�سام، وبع�سها من عدد 
من الغرف، يتم توزيع النزالء فيها، باالإ�سافة اإىل ق�سم عبارة عن زنازين انفرادية.

االأو�ساع القانونية للنزالء: يتم ا�ستقبال النزالء يف جميع مراكز االإ�سالح والتاأهيل يف 
اأو املحكمة املخت�سة بعد  اأوامر �سادرة بداية عن النيابة العامة،  حمافظات غزة بناء على 
بناء على حكم ق�سائي �سادر عن حمكمة  ا�ستقبالهم  يتم  اأو  توقيفهم ح�سب االأ�سول، 

خمت�سة.

خالل  اأنف�سهم،  النزالء  ومن  النزالء،  عائالت  من  ال�سكاوى  من  العديد  الهيئة  تلقت 
مقابلتهم يف اأثناء الزيارات التي نفذتها خالل عام 2013، متحورت حول عدم توقيفهم 
ح�سب االأ�سول القانونية، حيث اأفاد عدد منهم باأن توقيفهم مت مبوجب قرارات �سادرة 
عن جهات ال متلك �سالحية التوقيف وفقًا للقانون، كما تلقت العديد من ال�سكاوى من 

النزالء حول عدم �رشعة البت يف ق�ساياهم.

وقد الحظت الهيئة من خالل مقابلة العديد من النزالء اأنهم ال يتلقون اأي م�ساعدة قانونية، 
تتعلق مبلفات ق�ساياهم، وتقدمي اال�ست�سارات الالزمة لهم بهذا اخل�سو�س، من قبل اأي 
النزالء  للكثري من  ال�سعبة  االقت�سادية  الظروف  اإىل  يرجع  الغالب،  جهة، وذلك، يف 

وعدم قدرتهم على توكيل حمام.
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املادة م/25 من قانون مراكز االإ�سالح والتاأهيل، على وجه  اأوردت  النزالء:  ت�سنيف 
بالقدر  النزالء داخل املركز، ويتم توزيعهم على كافة االأق�سام  التف�سيل عملية ت�سنيف 

الذي ت�سمح به ظروف كل مركز.

ووفقًا لذلك، يجب اأن يتم الف�سل بني النزالء املحكومني واملوقوفني، والنزالء على خلفية 
الدعاوى احلقوقية، واملوقوفني من غري ذوي ال�سوابق ومن ذوي ال�سوابق. وجاءت املادة 

59 من القانون خم�س�سة لظروف احتجاز املحكوم عليه باالإعدام. 

ال  والتاأهيل،  لالإ�سالح  غزة  مراكز  داخل  النزالء  بني  والف�سل  الت�سنيف  عملية  اأن  اإال 
القانون، والتي من �ساأنها حتقيق  اإليها  اأ�سار  التي  الت�سنيف  الدقيق مبعايري  تعك�س االلتزام 

الهدف املق�سود من وراء الن�س القانوين.

املحكومني  بني  الغرف،  داخل  النزالء  بني  مربر،  غري  اختالط،  يوجد  اأنه  تبني  فقد 
واملوقوفني، اأو بني املتهمني بتهم خطرية وغريهم من النزالء على خلفية دعاوى حقوقية 

»النفقة اأو الديون«، اأو بني النزالء من ذوي ال�سوابق وغريهم من غري ذوي ال�سوابق. 

كما يوجد اختالط بني النزالء على خلفية انتمائهم ال�سيا�سي وغريهم من النزالء املوقوفني 
اأو املحكومني على خلفية تهم جنائية عادية.

تلقت الهيئة العديد من �سكاوى النزالء ال�سفهية اأثناء الزيارة حول االختالط داخل الق�سم 
اإدارة  قبل  العقاب من  من  اخللط كنوع  ياأتي هذا  واأحيانًا  اآخرين دون مربر،  نزالء  مع 

املركز ح�سب ادعاء النزالء.

اأنه ال يوجد يف  و�سع اللوائح واالأنظمة: تبني من خالل الزيارات التي نفذتها الهيئة، 
داخل  وواجباتهم  النزالء  حقوق  تو�سح  معلنة،  مكتوبة،  اأنظمة  اأو  لوائح  اأي  املراكز 
املركز، وخ�سو�سًا حول اآلية تقدمي �سكوى النزيل اإىل اإدارة ال�سجن، وفقًا ملا ن�س عليه 

القانون.

فيها  تتوافر  طبية  عيادة  »اأن�سار»  غزة  مركز  يف  يوجد  واملعي�سية:  ال�سحية  اخلدمات 
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التجهيزات الطبية ال�رشورية، ويتواجد فيها طبيب وممر�س، ويقوم الطبيب بزيارة النزالء 
بغر�س االإ�رشاف ال�سحي. و�سيدلية توزع االأدوية للمر�سى. كما مت خالل عام 2013 
عيادة  اأي  فيه  يوجد  ال  »الكتيبة«  مركز  يزال  ال  االأ�سنان. يف حني  لطب  عيادة  افتتاح 

ويعتمد يف ذلك على نقل املر�سى من النزالء اإىل العيادة يف مركز اأن�سار.

كما توجد غرفة كعيادة يف مركز اجلنوب بها طبيب مقيم مدة 6 �ساعات يوميًا، و�سيدلية 
�سغرية ال توفر ما هو الزم ب�سورة دائمة. كما يوجد يف مركز الو�سطى ومركز �سمال 
غزة عيادة يقيم فيها ممر�س، ويوجد طبيب من اخلدمات الطبية الع�سكرية ليوم واحد يف 

االأ�سبوع. اأو عند ال�رشورة.

الالزمة  خ�سو�سًا  املراكز  تلك  يف  االأدوية  توفر  عدم  من  للهيئة  النزالء  ا�ستكى  وقد   
النزالء من  ا�ستكى  اخلا�سة، كما  نفقتهم  ل�رشائها على  ي�سطرهم  ما  املزمنة،  لالأمرا�س 
عدم عيادتهم ب�سورة يومية، وعدم اال�ستجابة - يف الوقت املنا�سب- ملن هم يف حاجة 

لعمليات جراحية تقت�سي حتويلهم اإىل امل�ست�سفيات باملدينة.

املركز  مدير  اإىل  النزالء  املر�سى من  الدورية عن حالة  التقارير  تقدمي  يتم  اأنه  يتبني   ومل 
مت�سمنًا تو�سياته بهذا اخل�سو�س، وتفقد اأماكن نوم النزالء والتثبت من حالتهم ال�سحية 
�سحية  بيئة  وجود  ل�سمان  القانون،  حدده  ملا  وفقًا  وذلك  الالزمة،  املعاجلات  وتقدمي 

مقبولة ملعي�سة النزالء. 

كما يوجد يف باقي املراكز املوجودة يف باقي املحافظات عيادات، ولكنها غري جمهزة مبا 
يلزم من احتياجات املر�سى من النزالء.

تبني يف هذا االإطار العديد من االإ�سكاليات التي تعاين منها تلك املراكز، وذلك ح�سب 
الهيئة،  مالحظات  خالل  ومن  الزيارة،  اأثناء  للهيئة  مقابلتهم  خالل  النزالء  �سكاوى 

)با�ستثناء ق�سم الن�ساء( على النحو التايل:

االكتظاظ: ال تزال م�سكلة االكتظاظ هي االأبرز يف اأغلب اأق�سام املراكز، حيث توجد 
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بع�س التجهيزات يف الغرفة الواحدة، عبارة عن عدد من االأ�رشة، غري كافية لعدد النزالء 
املوجودين فيها، حيث يتم �سغلها من قبل عدد منهم، يف حني يفرت�س العدد االآخر منهم 
اأر�س الغرفة، وقد ا�ستكى النزالء من االكتظاظ على عدة م�ستويات، منها ما يحدث 
ب�سبب جتاوز العدد يف بع�س الغرف، حيث ال تتوفر اأ�رشة الأكرث من ن�سف هذا العدد، 
وما ينجم عن ذلك من اأ�رشار �سحية كثرية، خ�سو�سًا تلك املتعلقة باإ�سابات العظام، 
الفح�س  اإجراء  يتم  اجللدية، يف حني ال  االأمرا�س  االأمرا�س خ�سو�سًا  انت�سار  وكذلك 

الطبي الدوري لهم، وتقدمي العالج املنا�سب ويف الوقت املنا�سب.

كما ال تتوافر النظافة الالزمة للفرا�س واالأغطية، اأو و�سائل تهويتها، وعدم متكن النزالء 
من ن�رشها بعد اأن يقوموا بغ�سلها باأنف�سهم داخل الغرف، وكذلك عدم وجود اأي مكان 

خم�س�س لتخزين املالب�س واحلاجيات اخلا�سة بهم. 

الغرفة  يف  حديدية«  »نافذة  من  اأكرث  وجود  من  الرغم  على  الالزمة:  ال�سحية  التهوية 
الواحدة، اإال اأنه ب�سبب �سغر الفتحات داخل تلك النوافذ وو�سعيتها، ال تدخلها اأ�سعة 
احلرارة خ�سو�سًا يف  وارتفاع  الرطوبة،  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  ما  الهواء،  اأو  ال�سم�س 
ف�سل ال�سيف، وعلى الرغم من اأنه توجد يف بع�س الغرف مراوح للتهوية �سمح باإدخالها 
من قبل االأهل، اإال اأنه وب�سبب االكتظاظ تظل تفتقر اإىل التهوية الالزمة، كذلك يعاين 

النزالء من الربودة ال�سديدة يف ف�سل ال�ستاء.

داخل  اخلا�سة  وباأدواتهم  ال�سخ�سي  ح�سابهم  على  بالطبخ  النزالء  قيام  اإىل  باالإ�سافة   
الغرف، في�ساهم ذلك يف زيادة �سوء التهوية وانبعاث الروائح الكريهة.

كما اأن وجود احلمام داخل الغرف ي�ساهم، ب�سكل كبري، يف انت�سار الروائح الكريهة، 
ما يوؤثر على اجلهاز التنف�سي للنزالء.

مل تتمكن الهيئة من ح�رش دقيق الأعداد املر�سى من النزالء، ولكن تبني وجود عدد من 
احلاالت من بينهم حتتاج اإىل رعاية طبية دورية خا�سة مثل مر�سى ال�سكر والقلب ومر�سى 
جانب  اإىل  ذلك  النف�سية،  ال�سحة  مر�سى  جانب  اإىل  الوبائي،  والكبد  التنف�سي  اجلهاز 
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ع�رشات احلاالت امل�سابة باأمرا�س موؤقتة كاالأمرا�س اجللدية، واآالم العظام، وغريها.

وقد ا�ستكى هوؤالء املر�سى اأثناء زيارة الهيئة من عدم توفر العناية ال�سحية الالزمة لهم، 
وعدم تلقي العالج الالزم يف الوقت املنا�سب، وعدم توفر االأدوية الالزمة للعالج يف حال 
مت عر�سهم على الطبيب، ويف كثري من احلاالت يتم توفري االأدوية الالزمة للعالج من 
قبل عائالت النزالء اأنف�سهم، واأنه يف بع�س احلاالت التي يقرر الطبيب يف املركز حتويلها 
اإىل العيادات اخلارجية لعمل التحاليل املطلوبة للعالج، تتاأخر النتائج ب�سورة كبرية توؤثر 
�سلبًا على الو�سع ال�سحي للمري�س الذي يقت�سي حتويله اإىل امل�ست�سفى الإجراء العمليات 

اجلراحية الالزمة دون تاأخري.

وجبات الطعام: ا�ستكى عدد من النزالء من عدم كفاية الكمية املكونة لوجبات الطعام 
عدد  تخ�سي�س  املثال  �سبيل  على  يتم  حيث  اليوم،  خالل  لهم  تقدميها  يتم  التي  الثالثة 
من اأرغفة �سغرية يوميًا للنزيل، وت�ستمل وجبتا االإفطار والع�ساء على اأ�سناف من اجلنب 
والبي�س واحلالوة واملرتديال، ويتم توزيع وجبة الغداء املكونة من الطعام املطبوخ واأرز 
يتلقونه من  اأ�سا�سي على ما  النزالء ب�سكل  اأ�سبوعيًا، ويعتمد  الدجاج، ثالث مرات  مع 

عائالتهم خالل الزيارة االأ�سبوعية.

 مياه ال�رشب: الحظت الهيئة توفر املياه ال�ساحلة لل�رشب، يف حني ا�ستكى عدد من النزالء 
من عدم توفر املياه ال�ساخنة الالزمة لال�ستحمام ب�سورة م�ستمرة، ما يحرمهم من عملية 
اال�ستحمام على النحو الذي اأ�سار اإليه القانون حتديداً بهذا اخل�سو�س )مرتني يف االأ�سبوع 
�سيفًا على االأقل، ومرة واحدة يف ال�ستاء على االأقل »وكذلك» اأن يغ�سل يديه وقدميه 

مرتني يف اليوم �سباحًا وم�ساًء(.

اإدارات املراكز بع�س مواد  التنظيف داخل غرفهم، وتوزع  النزالء بعملية  النظافة: يقوم 
التنظيف على كل غرفة. وقد لوحظ تطور م�ستوى النظافة خالل عام 2013 يف تلك 

املراكز.

الفورة: يوجد يف كل مركز مكان خم�س�س للفورة، وتختلف مدتها من مركز اإىل اآخر 
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الثاين من عام  الن�سف  ال�سيانة خالل  اإجراء عملية  املثال بعد  الكتيبة على �سبيل  »فمركز 
2013 اأ�سبح اأكرث نظافة والعدد اأكرث مواءمة، كما يخ�س�س مكان منا�سب للفورة التي 

تتم ب�سكل يومي ملدة �ساعتني. 

اأدوات خم�س�سة  اأو  اخلدمات الريا�سية والرتفيهية: ال تتوافر داخل املركز اأي م�ساحات 
ملمار�سة الريا�سة اأو الرتفيه، كما ال يتم تنظيم اأي اأن�سطة خا�سة بذلك، با�ستثناء »مركز 

الو�سطى« حيث يوجد مكان خم�س�س للعب كرة الطائرة.

اأو  اخلدمات الت�سغيلية والتدريب املهني: ال يوجد يف املراكز اأي برامج خا�سة بالت�سغيل 
مهنة  اأو  حرفة  النزالء  اإك�ساب  بغر�س  القانون،  عليه  ن�س  ما  املهني، ح�سب  التدريب 

مفيدة ت�ساعدهم بعد اإطالق �رشاحهم على ك�سب عي�سهم.

اخلدمات التعليمية والتثقيفية: ال يوجد يف تلك املراكز اأي برامج تعليمية اأو تثقيفية حقيقية، 
اأن�سار  مركز  من  كل  يف  االأمية  ملحو  برنامج  افتتاح  )با�ستثناء  االأمية،  حمو  برنامج  اأو 
اأية مواد  اأو  اأي كتب  توفري  يتم  العام( كما ال توجد مكتبة، كما ال  والكتيبة، خالل 
تثقيفية اأخرى، كما ال يتم ال�سماح باإدخال ال�سحف اليومية، وتقت�رش اخلدمات املقدمة 
باإدخال  اإدارة املركز  ال�سيا�سي، وقد �سمحت  التوجيه  التي ينفذها  الدينية  على الدرو�س 

اأجهزة تلفزيون وراديو لعدد من النزالء على نفقتهم اخلا�سة.

االت�سال مع العامل اخلارجي:

العائلة،  لزيارة  نزيل  لكل  اأ�سبوع  كل  واحدة  مرة  زيارة  تخ�سي�س  يتم  العائلية:  الزيارة 
ويوجد مكان خم�س�س للزيارة يف كل من مركز اأن�سار والكتيبة، يف حني اأن الزيارة يف 
مركز اجلنوب مثاًل تتم خالل يومي االثنني والثالثاء من كل اأ�سبوع، وبح�سب النزالء 

فاإن مدتها 7 دقائق فقط.

لالت�سال مع ذويهم  النزالء  ي�ستعمله  املركز هاتف عمومي  يوجد يف  الهاتفي:  االت�سال 
مرة واحدة يف االأ�سبوع، ويتم حتديدها ب�سورة دورية، ويتم �رشاء بطاقة االت�سال على 
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نفقتهم اخلا�سة. وقد ا�ستكى عدد من النزالء للهيئة من ق�رش مدة االت�سال »اأقل من دقيقة 
واحدة« يف معظم املرات.

كما ال يتم ال�سماح للنزالء باإدخال ال�سحف اليومية واملجالت، كما توجد اأجهزة راديو 
اأو تلفزيون يف حاالت قليلة، على نفقة النزالء، ما يجعل اأغلب النزالء يف �سبه عزلة عن 

العامل اخلارجي.

التفتي�س على املركز من قبل اجلهات املخت�سة: لوحظ من خالل زيارات الهيئة للمراكز، 
ومقابلة عدد من النزالء خالل عام 2013، عدم قيام اجلهات املخت�سة، التي ذكرها 
العليا  املحكمة  ق�ساة  اأو  وكالئه  اأو  العام  النائب  والتاأهيل،  االإ�سالح  مراكز  قانون 
دورية يف  زيارات  وتنفيذ  املركز  اإىل  بالدخول  اخت�سا�سه،  دائرة  واملركزية، كل يف 
فيه،  النزالء  واأو�ساع  املركز  اأو�ساع  لتفقد  الق�سائي، وذلك  التفتي�س  بغر�س  اأي وقت 
نزيل،  لكل  واالأوراق(  ال�سجالت  )�سحة  القانونية  االإجراءات  �سالمة  من  والتحقق 
القانوين  االأ�سا�س  للنزالء، من حيث  القانونية  باللوائح واالأو�ساع  االإدارة  التزام  ومدى 
�سكاوى  وتلقي  املخت�سة،  الق�سائية  اجلهات  ال�سادرة عن  االأحكام  وتنفيذ  لوجودهم، 

النزالء، والظروف املعي�سية االأخرى )فح�س طعام النزالء كمًا ونوعًا(.

ووفقًا للقانون ذاته، مل يتبني قيام كل من وزير الداخلية ووزير العدل اأو مندوب عنهما 
�سجل خا�س،  وتدوينها يف  املقرتحات  اأو  املالحظات  وت�سجيل  لتفقده  املركز  بدخول 
مفت�سني  وتعيني  االجتماعية  ال�سوؤون  وزير  مع  بالتن�سيق  الداخلية  وزير  قيام  وكذلك 

واأخ�سائيني اجتماعيني لدرا�سة حالة كل نزيل النف�سية واالجتماعية.

وح�سب عدد من النزالء، متت زيارات حمدودة، قام بهام كل من النائب العام، ووزير 
الداخلية ووزارة العدل واأع�ساء من املجل�س الت�رشيعي.

اإال اأن الهيئة خل�ست من خالل متابعاتها اإىل اأن تلك الزيارات غري منتظمة وال تتم ب�سورة 
دورية، وتكون يف الغالب ذات طابع �سكلي، ومل يتبني اأنه قد مت اتخاذ اأي اإجراءات 

قانونية خالل تلك الزيارات، اأو نتيجة لها. 



80

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"

كما قامت اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر بزيارات دورية للمراكز ح�سب اأ�سول العمل 
لديها.

على  للمراكز  الدورية  امليدانية  بالزيارات  االإن�سان  امل�ستقلة حلقوق  الهيئة  قامت  يف حني 
النحو امل�سار اإليه.

اخلال�سة:
يعاين مركز غزة لالإ�سالح والتاأهيل احلايل »�سجن غزة املركزي« واملراكز التابعة له، من 

العديد من االإ�سكاليات، تربز كالتايل:

ملا  املراكز، وفقًا  توافرها يف مثل هذه  الواجب  ال�رشوط  االأدنى من  توافر احلد  - عدم 
ذلك  ويرجع  مبوجبه،  املركز  يعمل  الذي  والتاأهيل  االإ�سالح  مراكز  قانون  يف  ورد 
ب�سكل اأ�سا�سي اإىل الظروف التي تعر�س لها املركز »�سجن غزة املركزي« بعد تدمريه 
على  العمل  �سعوبة  وا�ستمرار   2009 عام  منذ  غزة  على  االإ�رشائيلي  العدوان  خالل 
االآخر  واملركز  اأن�سار«  ب�سجن  »املعروف  اجلديد  اإن�ساء مركز غزة  تطوير  االنتهاء من 
التابع له »املعروف ب�سجن الكتيبة« واملراكز االأخرى، وذلك ب�سبب الظروف الراهنة، 
واحل�سار امل�ستمر على غزة، الذي مينع مبوجبه دخول اأي مواد للبناء، واأي م�ستلزمات 

اأخرى الإقامة مركز يتواءم مع هذا القانون.

- عدم توفر امل�ساحات الكافية يف املركز، ما ينق�س من قدرته اال�ستيعابية، ويت�سبب يف 
الف�سل بني  املركز من  اإدارة  الغرف، وبحيث ال متكن  النزالء داخل  اكتظاظ  عملية 

النزالء على الوجه ال�سحيح.

يف  املوجودة  املختلفة،  ال�رشطة  مراكز  مدراء  قيام  اإىل  اخلال�سة  هذه  توؤدي  كما   -
تتجاوز  ملدة  لديهم  النظارات  املوقوفني يف  من  عدد  اأكرب  باحتجاز  غزة،  حمافظات 

القانون قبل اأن يتاح حتويلهم اإىل تلك املراكز.

- عدم توافر م�ساحات خم�س�سة ملمار�سة الريا�سة اأو الرتفيه، اأو الفورة، اأو الإقامة ور�س 
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للت�سغيل والتاأهيل.

- عدم توافر البيئة ال�سحية املنا�سبة للنزالء، وعدم توافر امل�ستلزمات الالزمة يف العيادة 
االأدوية  توفر  وعدم  دائم،  ب�سكل  وممر�سني  متخ�س�سني  اأطباء  توفري  وعدم  الطبية، 

الالزمة، لتوفري بيئة �سحية منا�سبة للنزالء.

- غياب عملية الرقابة والتفتي�س الق�سائي املنظم والدوري على ال�سجن املركزي، من قبل 
اجلهات التي حددها القانون، وفق االأ�سول.

التو�سيات:
• وفق 	 وتاأهيل  اإ�سالح  كمركز  مالءمة  اأكرث  بناء  اإن�ساء  على  وقت  اأقرب  يف  العمل 

املعايري الدولية املعمول بها، ليتمكن معه النزالء من التمتع باحلدود الدنيا من احلقوق 
فرتة وجودهم يف  االآدمية خالل  يحفظ كرامته  ومبا  القانون،  عليها يف  املن�سو�س 
املركز، ومبا ي�سمن تاأهيله ملوا�سلة احلياة واالندماج داخل املجتمع بعد االإفراج عنه.

• للنزالء يف 	 الالزمة  التالية  اخلدمات  توفري وحت�سني  وباأق�سى �رشعة ممكنة على  العمل 
املركز املوجود حاليًا:

o  اإعداد ن�رشات تت�سمن حقوق النزالء وواجباتهم، وتزويدها لكل نزيل لدى اإيداعه
املركز، وو�سع اللوائح الالزمة الأنظمة املركز يف االأماكن املنا�سبة و�سمان متكني 

جميع النزالء من االطالع عليها ب�سهولة.

o  و�سع �سندوق ل�سكاوى النزالء، ومتكينهم من و�سع �سكواهم بي�رش، يف وقت
حمدد من اليوم، و�سمان و�سولها اإىل اجلهة املعنية دون تاأخري.

• العمل على تاأهيل طاقم جميع العاملني يف املركز، وفقا ملا يجب توافره يف مثلهم من 	
العاملني يف هذه االأماكن، وفقًا للمعايري الدولية واملحلية.

• اأطباء خمت�سني مبن 	 باإن�ساء عيادة �سحية، وتوفري  توفري اخلدمات ال�سحية الالزمة، 
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نفقة  على  الالزمة  لالأدوية  و�سيدلية  مقيمون،  وممر�سون  النف�سيون،  االأطباء  فيهم 
ال�سلطة القائمة.

• زيادة عدد الغرف احلالية ملعاجلة االكتظاظ داخل الغرف ونتائجه ال�سلبية.	

• تخ�سي�س م�ساحة منا�سبة لق�ساء الفورة، واإعطاء النزالء فرتة معقولة خاللها.	

• اإعداد برنامج متكامل خا�س مبحو االأمية للنزالء داخل املراكز، واإن�ساء مكتبة ورفدها 	
بالكتب والن�رشات واجلرائد. 

• يومية، 	 ب�سورة  الريا�سية  التمارين  ملمار�سة  خم�س�سة  م�ساحات  توفري  على  العمل 
وتوفري املعدات اخلا�سة بذلك.

• اإعداد برامج تدريب مهني للنزالء للتعليم، وتوفري االأجهزة واملعدات الالزمة لذلك.	

• ت�سنيف النزالء مبا يتالءم مع روح الن�س الوارد يف القانون، لتحقيق الغر�س منه. 	

• خالل 	 من  تلقيها،  على  القادرين  غري  من  للنزالء  الالزمة  القانونية  امل�ساعدة  توفري 
التن�سيق مع اجلهات الر�سمية كوزارة العدل وغري الر�سمية كنقابة املحامني وموؤ�س�سات 

حقوق االإن�سان. 

• املخت�سة، 	 اجلهات  قبل  من  الق�سائي  التفتي�س  بغر�س  دورية  زيارات  تنفيذ  �رشورة 
للنزالء  املعي�سية  للنزالء، والظروف  القانونية  االأو�ساع  ملتابعة  القانون،  املحددة يف 
وتدوين نتائج كل زيارة واملالحظات الناجتة عنها يف �سجل خا�س ل�سمان االلتزام مبا 
ورد يف قانون مراكز االإ�سالح والتاأهيل، ول�سمان متكني اجلهات املعنية من االطالع 

عليها.

مراكز االحتجاز املوؤقتة: النظارات التابعة جلهاز ال�رشطة املدنية:
تتواجد النظارات التابعة لل�رشطة يف جميع حمافظات غزة، حيث توجد يف كل مركز 
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ال�رشطة يف كل  اإىل مديرية  يتبع بدوره  اإىل مدير املركز، الذي  اإدارتها  �رشطة، وتتبع 
حمافظة.

املوجودة يف  ال�رشطة  نظارة، موزعة على جميع مراكز  وتتواجد يف قطاع غزة )17( 
حمافظات قطاع غزة موزعة يف حمافظات )غزة، و�سمال غزة، والو�سطى، وخانيون�س، 

ورفح(. ح�سب ما ورد بالتف�سيل اأعاله.

وقد قامت الهيئة خالل عام 2013 بتنفيذ زياراتها الدورية اإىل جميع تلك النظارات، 
بالتن�سيق مع مدراء مراكز ال�رشطة، دون اأية عوائق تذكر.

وتعترب تلك النظارات االأماكن املخ�س�سة الحتجاز املواطنني ملدة موؤقتة يحددها القانون، 
ويتم احتجاز املوقوفني فيها للتحقيق معهم، من قبل اجلهات الق�سائية املخت�سة، وتعمل 
وفقًا لقانون االإجراءات اجلزائية رقم 3 لعام 2001، حيث يتم االحتجاز فيها، بداية، 
من قبل ماأموري ال�سبط الق�سائي ملدة يجب اأال تتجاوز 24 �ساعة، يتم خاللها عر�س 
املوقوف على النيابة العامة لتوقيفه مدة 48 �ساعة، ثم يتم التوقيف لدى املحكمة املخت�سة 
ح�سب االأ�سول، ثم يتم نقل املوقوفني اإىل ال�سجن املركزي ح�سب مقت�سيات الو�سع 

القانوين للموقوف.

�رشطة  مركز  ونظارة  البلد،  جباليا  �رشطة  مركز  نظارة  غزة:  �سمال  حمافظة  نظارات 
جباليا املع�سكر، ونظارة مركز �رشطة بيت الهيا، ونظارة مركز �رشطة بيت حانون، 
زايد خالل  ال�سيخ  تدمريها مع مركز �رشطة  )التي مت  زايد  ال�سيخ  ونظارة مركز �رشطة 

العدوان، ومت نقلها اإىل نظارة مركز �رشطة بيت الهيا(.

نظارة مركز �رشطة املدينة، وال�سجاعية، ونظارة مركز �رشطة  نظارات حمافظة غزة: 
ال�سيخ ر�سوان، ونظارة مركز �رشطة ال�ساطئ، ونظارة مركز �رشطة الدرج والتفاح، 
ونظارة مركز �رشطة العبا�س )التي مت تدمريها مع املركز ومت نقلها معه اإىل اإحدى ال�سقق 

ال�سكنية باملدينة(.
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مركز  ونظارة  الو�سطى،  املع�سكرات  �رشطة  مركز  نظارة  الو�سطى:  حمافظة  نظارات 
�رشطة دير البلح، ونظارة مركز �رشطة الن�سريات.

نظارات حمافظة خانيون�س: نظارة مركز �رشطة خانيون�س، ونظارة مركز �رشطة القرى 
ال�رشقية. ونظارة مركز �رشطة القرارة.

نظارات حمافظة رفح: نظارة مركز �رشطة رفح.  

 قامت الهيئة خالل عام 2013 بتنفيذ زياراتها الدورية اإىل جميع تلك النظارات، بالتن�سيق 
مع مدراء املراكز، دون اأية عوائق تذكر.

وعلى الرغم من اأن النظارات التابعة لل�رشطة تعمل مبوجب قانون االإجراءات اجلزائية لعام 
2001، حيث يحدد مدة توقيف ال�سخ�س من قبل ال�رشطة »24 �ساعة« يتم خاللها عر�سه 
على النيابة العامة ونقله اإىل ال�سجن املركزي اأو اإخالء �سبيله. لكن تبني من الواقع القائم 
من خالل زيارات الهيئة الدورية لتلك النظارات اأنه ال يتم - يف اأغلب االأحيان - االلتزام 
مبا ورد يف القانون، بحجة عدم توافر الطاقة اال�ستيعابية املنا�سبة الأعداد النزالء يف �سجن 
غزة املركزي، واملراكز التابعة له التي ت�سم جميع النزالء من خمتلف حمافظات قطاع 
غزة، وقام امل�سوؤولون عن تلك النظارات البديلة بالعمل فيها كمراكز توقيف �سبه دائمة، 
وبالتايل اأ�سبحت هذه النظارات ت�سكل عبئًا على مراكز ال�رشطة التي تتبعها تلك النظارات 
من حيث قدرة كل نظارة على ا�ستيعاب اأعداد املحتجزين املتزايدة، وتتم موا�سلة احتجاز 
املوقوفني فيها لفرتات تتجاوز تلك املدة وت�سل يف اأغلب احلاالت اإىل عدة اأ�سهر، خالل 
االإفراج  حتى  النظارات  تلك  داخل  فرتة حمكوميتهم  يق�سون  واآخرون  توقيفهم،  فرتة 
عنهم، وكذلك عدم قدرة ال�رشطة على توفري احلد االأدنى من اخلدمات املعي�سية الواجب 

توافرها وتقدميها للنزالء املحتجزين وفقًا للقانون.

كما يتم اأي�سًا احتجاز االأطفال »االأحداث« يف هذه النظارات مع غريهم من املحتجزين 
البالغني، ولفرتات تتجاوز املدة املحددة قانونًا قبل اأن يتم نقلهم اإىل موؤ�س�سة الربيع للرعاية 
االجتماعية »االإ�سالحية« يف مدينة غزة واملخ�س�سة الإيداع االأحداث، وقد تلقت الهيئة 
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ع�رشات ال�سكاوى على خلفية احتجاز االأطفال مع البالغني يف تلك النظارات.

قامت الهيئة مبتابعة االأو�ساع القانونية واملعي�سية لتلك النظارات واالإ�سكاليات التي تعاين 
منها، وذلك مبخاطبة امل�سوؤولني يف وزارة الداخلية وقيادة ال�رشطة ومدراء هذه املراكز 
هذه  يف  القائم  الو�سع  حول  الهيئة  مالحظات  على  اإطالعهم  ومت  معهم،  واالجتماع 
القانوين،  غري  الو�سع،  هذا  ا�ستمرار  جتاه  البالغ  قلقها  عن  مراراً  وعربت  االأماكن، 
وغري االإن�ساين، الذي يعانيه النزالء، على الرغم من تقدير الهيئة لكل الظروف ال�سعبة 
والعراقيل التي تواجهها احلكومة يف غزة نتيجة التدمري الناجم عن العدوان االإ�رشائيلي الذي 
ا�ستهدف عدداً منها، مثال نظارة مركز �رشطة العبا�س ونظارة مركز �رشطة ال�سجاعية، 
اأ�سعف قدرة اجلهات  ما  �سنوات،  منذ  امل�ستمر على قطاع غزة  نتيجة احل�سار  وكذلك 

امل�سوؤولة على اأداء مهامها على الوجه املطلوب املبني يف القانون.

وطالبت الهيئة مراراً تلك اجلهات، املخت�سة واملعنية، بالعمل يف اأ�رشع وقت ممكن على 
ت�سويب هذه االأو�ساع.

االإ�سكاليات املتعلقة باملراكز املوؤقتة »النظارات«:
القانونية  باالأو�ساع  تتعلق  عدة،  اإ�سكاليات  من  »النظارات«  االأماكن  هذه  كافة  تعاين 

للمحتجزين، والظروف املعي�سية االأخرى.

ماأموري  قبل  من  النظارات  يف  املوقوفني  احتجاز  يتم  النظارات:  يف  القانوين  الو�سع 
ال�سبط الق�سائي، وفقًا لقانون االإجراءات اجلزائية رقم 3 لعام 2001، الذي حدد مدة 
التوقيف املنوط مباأمور ال�سبط الق�سائي التقيد بها بحيث ال تتجاوز مدة 24 �ساعة، يتم 
خاللها عر�س املوقوف على النيابة العامة ليتم متديد التوقيف ملدة 48 �ساعة اأخرى، ثم 
يتم حتويله اإىل مركز غزة لالإ�سالح والتاأهيل »ال�سجن املركزي«، ويتم التمديد الالحق 

اأمام قا�سي املحكمة املخت�سة وفق القانون.

اإال اأنه تبني من مالحظات الهيئة خالل الزيارات التي نفذتها لتلك النظارات، ومن خالل 
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»االأغلبية  اأن   2013 عام  خالل  فيها،  املحتجزين  من  عدد  من  تلقتها  التي  ال�سكاوى 
اأثناء التوقيف والتفتي�س  العظمى من احلاالت« مل يتم االلتزام معها مبا ورد يف القانون، 
التوقيف يف عدد من احلاالت، من قبل جهة غري خمولة بذلك  واالحتجاز، حيث مت 
قانونًا، وكثرياً ما مت جتاوز مدة التوقيف املحددة، وال يتم االلتزام بالعر�س على النيابة 
مركز  الدائمة،  االحتجاز  اأماكن  اإىل  املوقوفني  حتويل  يتم  وال  املحددًة،  املدة  خالل 
�سهور، وهذا  تتجاوز عدة  ملدة  النظارات  االحتجاز يف  وتوا�سل  والتاأهيل،  االإ�سالح 
يعني اأن املوقوف مي�سي مدة حمكوميته بكاملها يف النظارة حتى االإفراج عنه نهائيًا، ومثل 

تلك االأماكن التي يتم التعامل معها ك�سجون.

يف  النزالء  مقابلة  خالل  من  الهيئة  ومالحظات  الهيئة  تلقتها  التي  ال�سكاوى  خالل  من 
النظارات املختلفة، تبني اأنه قد تعر�ست االأغلبية العظمى منهم للتعذيب اأو �سوء املعاملة 
على اأيدي اأفراد من ال�رشطة وعلى االأخ�س من اأفراد املباحث العامة ومكافحة املخدرات، 

اأثناء احتجازهم اأو اأثناء التحقيق معهم.

اأماكن  النظارات  تلك  يف  يوجد  ال  اأنه  الهيئة،  نفذتها  التي  الزيارات  خالل  من  وتبني 
املحتجزين  مع  »االأحداث«  االأطفال  توقيف  يتم  حيث  االأحداث،  الحتجاز  خم�س�سة 
بها، يف  االجتار  اأو  املخدرات  بتعاطي  متعلقة  تهم  اأو  بتهم خطرية  واملتهمني  البالغني، 
نظارة واحدة، وقد تلقت الهيئة �سكاوى من قبل العديد من هوؤالء االأحداث، اأو من 
عائالتهم، حول احتجازهم يف غري االأماكن املخ�س�سة ملثلهم، وحول تعر�سهم للتعذيب 
على اأيدي اأفراد من جهاز املباحث ومكافحة املخدرات داخل النظارات يف تلك املراكز.

كما تبني من خالل الزيارات التي نفذتها الهيئة، ومقابلة عدد من املوقوفني، عدم قيام 
بزيارة هذه  العدل«  اأو وزير  الداخلية  اأو وزير  الق�ساة  اأو  العامة  »النيابة  امل�سوؤولة  اجلهات 
على  واالطالع  الق�سائي،  التفتي�س  بغر�س  وذلك  القانون،  عليه  ن�س  ما  وفق  االأماكن 
االأو�ساع القانونية والظروف املعي�سية االأخرى للنزالء، با�ستثناء زيارات حمدودة قامت 

بها بع�س هذه اجلهات وب�سورة غري دورية، وتكون »يف جمملها« ذات طابع �سكلي.
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الظروف املعي�سية االأخرى للموقوفني يف النظارات:
النظارات من االكتظاظ، نتيجة ل�سيق امل�ساحة املكون  اأغلب  القدرة اال�ستيعابية: تعاين 
املحتجزين،  اأعداد  ا�ستيعاب  على  منها  الكثري  قدرة  عدم  يف  يت�سبب  ما  املكان،  منها 
جتاوز العدد )260( موقوفًا يف بع�س النظارات وفق اآخر زيارة للهيئة يف كانون االأول/ 
دي�سمرب 2013، مثال نظارة مركز �رشطة رفح و)100( موقوف يف نظارة مركز �رشطة 

خانيون�س.

زيارتهم  اأثناء  للهيئة  املحتجزين  من  عدد  �سكاوى  وتلقيها  الهيئة،  مالحظات  وح�سب 
ومقابلتهم، تبني التايل:

• اأر�سي غري مالئم »بال وغري 	 النظارات، ويوجد فرا�س  للنوم داخل  اأ�رشة  ال توجد 
نظيف وكذا االأغطية«. ويف اأحوال اأخرى يت�سارك نزيالن الفر�سة الواحدة، مثال 

نظارة �رشطة رفح.

• االإنارة، 	 وقلة  ال�سم�س،  اأ�سعة  ب�سبب عدم دخول  الالزمة،  ال�سحية  للتهوية  تفتقر 
وتعاين من الرطوبة الدائمة، و�ساعف امل�سكلة وجود احلمام »دورة املياه« داخل تلك 
النظارة يف العديد من هذه االأماكن، باالإ�سافة اإىل انت�سار الروائح الكريهة ب�سورة 

دائمة. 

• وجبات الطعام، يتم تقدمي ثالث وجبات يوميًا، تكون عادة من الطعام املعد الأفراد 	
ال�رشطة، وتغلب عليها االأطعمة املحفوظة، ويعتمد املوقوفون على االأطعمة التي يتم 

اإدخالها من عائالتهم. وتتوافر مياه �ساحلة لل�رشب.

• عدم وجود مكان خم�س�س لال�ستحمام، كما ال تتوفر دائمًا املياه ال�ساخنة لال�ستحمام 	
وتزداد يف ف�سل ال�سيف.

• ال يوجد عيادة طبية يف املكان، ويقوم طبيب بالزيارة، اأ�سبوعيًا ويتم حتويل احلاالت 	
املر�سية اإىل امل�ست�سفيات القريبة عند احلاجة.
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• يف 	 الهاتفي  باالت�سال  وي�سمح  االأ�سبوع،  يف  مرتني  اأو  مرة  للعائلة  زيارة  تخ�س�س 
ظروف معينة.

• بع�س 	 يف  النزالء  من  عدد  مكوث  من  الرغم  على  للفورة،  مكان  تخ�سي�س  عدم 
النظارات ملدد تتجاوز ثالثة اأ�سهر، اأو اأي مكان ملمار�سة اأي نوع من الريا�سة البدنية، 
اأو الرتفيه، كما ال يتم توفري اأي و�سيلة ملعرفة ما يحدث يف العامل اخلارجي »راديو، 

تلفزيون، �سحف اأو كتب«.

تقع بع�س النظارات و�سط اأحياء �سكنية، ما يوؤثر على احلياة اليومية لل�سكان املجاورين، 
وعدم توفر و�سائل حماية لتلك النظارات.

التو�سيات:
االحتجاز  ظروف  ومواءمة  لالحتجاز،  موؤقتة  كاأماكن  النظارات  جتهيز  على  العمل   -
واإن�سانيتهم، وتعزيز و�سائل احلماية  املحتجزين  فيها مبا يحفظ كرامة  املعي�سية وال�سحية 

لهذه االأماكن، خ�سو�سًا اأن اأغلبها تقع يف مناطق �سكنية مزدحمة.

- االلتزام باملعايري القانونية لدى عملية التوقيف من قبل ماأموري ال�سبط اأو النيابة العامة، 
وعدم جتاوز املدة املحددة قانونًا للتوقيف، ونقلهم اإىل املراكز املحددة لالحتجاز الدائم.

- العمل على تاأهيل جميع العاملني امل�رشفني على النظارات، مبا ي�سمن احرتام احلقوق 
القانونية واالإن�سانية للمحتجزين.

- �رشورة توفري و�سائل للرتفيه وم�ساحات واأجهزة ملمار�سة الريا�سة، وتخ�سي�س مكان 
للفورة، على االأخ�س يف االأماكن املوجودة حاليًا والتي يتم التوقيف فيها ملدة طويلة.

- �رشورة تخ�سي�س اأماكن يف تلك النظارات الحتجاز االأطفال االأحداث، وااللتزام 
باملعايري اخلا�سة التي و�سعها القانون ملثل هذه الفئة العمرية.

النظارات وفقًا لدورهم الذي ن�س عليه  بالتفتي�س على  - �رشورة قيام اجلهات املخت�سة 
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القانون، وب�سورة دورية للتاأكد من تطبيق القانون، ومراقبة مدى احرتام حقوق االإن�سان 
وم�ساءلة  االأماكن،  هذه  على  القائمني  قبل  من  النظارات،  تلك  داخل  للمحتجزين 

وحما�سبة من يثبت ارتكابه الأي خمالفة.

مراكز االحتجاز غري املنظمة مبوجب القانون، التابعة لالأجهزة االأمنية:
اإىل جهاز  املركز  »يتبع  قانون  اأي  منظم مبوجب  واحد غري  مركز  غزة  قطاع  يوجد يف 
االأمن الداخلي« ويعمل على احتجاز املواطنني يف اأماكن التوقيف التابعة له املوجودة يف 
املحافظات، ثم يتم نقلهم اإىل مركز التوقيف الرئي�س الوحيد الواقع يف غرب مدينة غزة، 
اإىل وزارة  بدوره  اجلهاز  ويتبع  القانون،  فيه ملدد طويلة، على خالف  االحتجاز  ويتم 
الداخلية يف احلكومة بغزة. وقد قامت الهيئة خالل عام 2013 بتنفيذ زياراتها اإىل املركز 
دون عوائق تذكر، بعد اأن مت حل وجتاوز اإ�سكالية منع زيارة الهيئة التي توا�سلت منذ عام 

2009 حتى نهاية عام 2012.

هذا املركز غري منظم وفقًا لقانون مراكز االإ�سالح والتاأهيل ل�سنة 1998 وال يتبع مديريتها 
 2001 ل�سنة  اجلزائية  االإجراءات  قانون  وفق  اأ�سا�سية«  »ب�سورة  يعمل  ال  كما  العامة، 
الغربية وقطاع غزة، واإمنا يعمل املركز  ال�سلطة الوطنية يف ال�سفة  اأرا�سي  املعمول به يف 
الت�رشيعي  املجل�س  قبل  اإقراره من  الذي مت  الع�سكري  املحاكمات  اأ�سول  قانون  مبوجب 
بغزة ون�رشه، منذ عام 2008، ومل تتم، وفقًا للحالة الفل�سطينية الراهنة من االنق�سام، 
على  تاريخه  منذ  �رشيانه  يقت�رش  وبالتايل  الوطنية،  ال�سلطة  رئي�س  قبل  من  عليه  امل�سادقة 

قطاع غزة.

يتم التوقيف يف مركز االأمن الداخلي، وفقًا لقانون االإجراءات الع�سكرية 2008 امل�سار 
اإليه، حيث يتم التوقيف مدة 48 �ساعة، ثم يتم عر�س املوقوف على النيابة الع�سكرية، 
نقل  يتم  ثم  �سهور،   3 اإىل  ت�سل  متتابعة  مدة  التوقيف،  لتمديد  الع�سكرية  املحكمة  ثم 

املوقوفني بعد انتهاء التحقيق معهم اإىل مركز غزة لالإ�سالح والتاأهيل.

ويتم تقدمي جميع املوقوفني ممن يتم احتجازهم »مدنيني اأو ع�سكريني« لدى جهاز االأمن 
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الداخلي اإىل املحاكم الع�سكرية بغزة، التي تعمل مبوجب قانون اأ�سول املحاكمات الثوري 
لعام 1979، وهو القانون الذي كان وال يزال حمل انتقاد من قبل الهيئة، كونه ال ياأتي 

�سمن املنظومة الق�سائية املعمول بها يف اأرا�سي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

يقوم جهاز االأمن الداخلي باحتجاز املواطنني على خلفية �سيا�سية، اأو اأمنية، اأو على اأي 
ق�سايا اأخرى خمتلفة »مالية«، يف املركز التابع له، ويتم التحقيق معهم، وبعد انتهاء فرتة 
التحقيق يتم حتويلهم اإىل مركز غزة لالإ�سالح والتاأهيل، يف حني ي�ستمر احتجاز عدد من 
املوقوفني يف املركز نف�سه لفرتات جتاوزت املدة املحددة قانونًا قد ت�سل اإىل عدة �سهور، 
ال�سماح  يتم  اأن  دون  ولكن  لالحتجاز،  دائم  املركز كمكان  ت�سنيف  معه  ي�ستدعي  ما 
لعائالت املحتجزين بزيارتهم ب�سورة دورية منتظمة، ودون ال�سماح ملحاميهم بزيارتهم، 

ح�سب االأ�سول.

كما يقوم جهاز االأمن الداخلي با�ستدعاء بع�س املواطنني اإىل مقرات االأمن التابعة له يف 
التحقيق  يتم  اأن  دون  �ساعات،  لعدة  احتجازهم  ويتم  غزة،  قطاع  املناطق يف  خمتلف 
معهم حول اأي تهمة، ثم يطلب منهم احل�سور يف اليوم التايل، واأحيانًا يتكرر االحتجاز 
على النحو ال�سابق، وقد ي�ستمر ذلك مدة ت�سل اإىل عدة اأ�سابيع، ما يعترب هذه االإجراءات 
اأخرى ممن يتم  القانون، ويف حاالت  التع�سفي للحرية، وعلى خالف  اإطار احلجز  يف 
ا�ستدعاوؤهم يتعر�س اأ�سحابها لالعتداء بال�رشب املربح واملعاملة الالاإن�سانية واالإهانة داخل 

املقر، وذلك وفق العديد من ال�سكاوى التي تلقتها الهيئة منهم اأو من عائالتهم.

اأن مركز توقيف جهاز االأمن الداخلي مل يكن معداً كمكان لالحتجاز، وبالتايل يفتقر 
اإىل احلد االأدنى من ال�رشوط والتجهيزات الواجب توافرها يف اأماكن االحتجاز الدائمة 
اأو املوؤقتة، ويتكون املركز من )15( زنزانة، بداخلها دورة املياه، ويتم احتجاز موقوف 
واحد اأو موقوفني اأو ثالثة يف الزنزانة االنفرادية الواحدة، و)8( غرف كزنازين جماعية.

 يوجد مكان خم�س�س للفورة، وتتم الفورة ب�سورة غري منتظمة لبع�س املحتجزين ملدة 
دقائق حمدودة، يف حني اأن عدداً منهم ال ي�سمح له اإطالقًا باخلروج من الزنزانة يف اأي 
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من االأوقات، والأي �سبب من االأ�سباب، ويتم تقدمي 3 وجبات من الطعام يوميًا، كما 
مياه  املركز  يف  وتتوافر  العائلية،  الزيارات  بع�س  خالل  املطبوخ  الطعام  باإدخال  ي�سمح 

�ساحلة لل�رشب، كما تتوافر مياه لال�ستحمام.

االأو�ساع ال�سحية: يوجد يف املركز عيادة طبية متوا�سعة مع طبيب واحد مقيم وممر�س، 
االأدوية،  بع�س  ويوجد  املركز،  دخولهم  لدى  املحتجزين  على  الطبي  الك�سف  ويتم 
واأحيانًا يتم اإدخالها على نفقة االأهل، ويقوم الطبيب مبتابعة احلاالت املر�سية ح�سب كل 

حالة.

االت�سال مع العامل اخلارجي: يتم ال�سماح بزيارة العائلة لبع�س املحتجزين مرة واحدة كل 
اأ�سبوعني ملدة 20 دقيقة، ويتم ال�سماح اأحيانًا لهم باالت�سال الهاتفي بذويهم، وال يوجد 
اأي برامج اأو خدمات ريا�سية اأو تعليمية اأو تثقيفية، اأو ترفيهية، وال يتم اإدخال اجلرائد 
اليومية، ما ي�سع املوقوفني يف عزلة عما يدور يف العامل اخلارجي، وقد اأفاد عدد منهم 
للهيئة اأنهم مل يعر�سوا على اأي جهة ق�سائية منذ توقيفهم الذي ا�ستمر عدة �سهور، ومن 
بني املحتجزين عدد من املعتقلني على خلفية �سيا�سية، اأفادوا للهيئة اأنه مل يتم عر�سهم على 

اأي جهة ق�سائية، ومل يتم توجيه اأي تهمة حمددة لهم. 

وقد تلقت الهيئة �سكاوى العديد من عائالت املحتجزين، اأو منهم بذاتهم بعد نقلهم من 
املركز، اأو بعد اإخالء �سبيلهم، حول انتهاك احلق يف اإجراءات عادلة، اأثناء االحتجاز 
لدى اجلهاز، وموا�سلة احتجازهم خالفًا للقانون، على الرغم من مرور عدة اأ�سهر على 
توقيفهم، وكذلك عدم متكينهم من زيارة عائالتهم ب�سورة دورية اأو منتظمة، كما مل 
ي�سمح ملحاميهم بزيارته ح�سب االأ�سول، وحول عدم متكينهم من تلقي اخلدمة ال�سحية 
تعر�سهم  حول  وكذلك  املنا�سب،  العالج  لتلقي  امل�ست�سفى  اإىل  وحتويلهم  ال�رشورية، 
للتعذيب واإ�ساءة املعاملة اأثناء االحتجاز، وخالل التحقيق معهم، كما مت االعتقال على 

خلفية االنتماء ال�سيا�سي.

التفتي�س الق�سائي: اأفاد للهيئة عدد ممن متت مقابلتهم اأنه مل تقم اأي جهة بزيارتهم، ممن 
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خولهم القانون بذلك، كالنيابة العامة اأو الق�ساة، بغر�س التفتي�س الق�سائي على اأو�ساع 
وتقوم  للقانون.  وفقًا  توافرها  الواجب  االأخرى  املعي�سية  والظروف  القانونية  املوقوفني 

اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر بتنفيذ زيارات دورية وفق اآلية عملها. 

التو�سيات:
�رشورة االإ�رشاع يف اإقامة مكان موائم لالحتجاز املوؤقت لدى جهاز االأمن الداخلي، - 

القانونية  االأو�ساع  من حيث  احلرية،  من  املحرومني  ملعاملة  الدنيا  احلدود  فيه  تتوفر 
للمحتجزين والظروف املعي�سية االأخرى.

�رشورة اإخ�ساع هذا املركز لقانون ينظم عمله، كغريه من اأماكن التوقيف املوؤقتة، - 
اأو الدائمة.

لها وعر�سهم -  وفقًا  املوقوفني  ومعاملة  القانونية،  االإجراءات  بكافة  االلتزام  �رشورة 
حددها  التي  باملدة  يتعلق  وفيما  االخت�سا�س،  �ساحبة  املدنية  واملحاكم  النيابة  على 
بزيارة عائالتهم وحماميهم  لهم  االأماكن، وال�سماح  للتوقيف يف مثل هذه  القانون 

ح�سب االأ�سول.

اأو -  القا�سية  املعاملة  اأو  التعذيب،  اأ�سكال  اأي �سكل من  الفوري عن ممار�سة  التوقف 
املهينة للمحتجزين.

�رشورة التوقف عن االعتقال على خلفية �سيا�سية، والتوقف عن اإحالة املدنيني اإىل - 
الق�ساء الع�سكري.

�رشورة تنفيذ زيارات دورية بغر�س التفتي�س الق�سائي من قبل اجلهات املخت�سة التي - 
ذكرها القانون، ومراجعة االأو�ساع القانونية للموقوفني، ل�سمان احرتام االإجراءات 

القانونية العادلة اأثناء التوقيف والتحقيق.

�سمان توافر الظروف ال�سحية والرتفيهية واملعي�سية االأخرى جلميع املحتجزين.- 

اخل�سو�س، -  بهذا  الدولية  للمعايري  وفقًا  املركز،  هذا  يف  العاملني  وتاأهيل  تدريب 
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ل�سمان احرتام حقوق املحتجزين فيه.

تفعيل -  ل�سمان  للمركز  املفاجئة  زياراتها  تنفيذ  من  الهيئة  متكني  على  العمل  �رشورة 
دورها ب�سورة ناجعة كديوان مظامل يف مراقبة اأو�ساع املركز واملحتجزين فيه.

موؤ�س�سة الربيع للرعاية االجتماعية »االإ�سالحية«:
تعترب موؤ�س�سة الربيع للرعاية االجتماعية »االإ�سالحية« املكان الوحيد يف قطاع غزة الذي 
يتم فيه اإيداع االأطفال »ممن تقل اأعمارهم عن 18 عامًا« ومن جميع حمافظات قطاع غزة، 

وت�سم املوقوفني واملحكومني وعلى خمتلف التهم، وتقع يف مدينة غزة.

ي�سار اإىل اأن املوؤ�س�سة قد اأعيد بناوؤها عند قيام ال�سلطة الوطنية، ومت اإن�ساوؤها مبا يتالءم مع 
املعايري الدولية ذات العالقة وب�سورة منوذجية، وت�رشف وزارة ال�سوؤون االجتماعية على 

املوؤ�س�سة، ويتبع جميع العاملني فيها للوزارة.

تبني اأن اأغلب االأطفال الذين يتم توقيفهم، قبل اأن يتم نقلهم اإىل املوؤ�س�سة، يحتجزون يف 
االأماكن التي يتم فيها احتجاز البالغني يف خمتلف مراكز التوقيف، النظارات املوجودة 
يف مراكز ال�رشطة، وجنم عن ذلك خمالفات قانونية واآثار �سلبية على االأطفال املوقوفني.

عوائق،  اأية  دون  املوؤ�س�سة  اإىل  �سهرية  دورية  بزيارات  عام 2013  الهيئة خالل  قامت 
ومتكنت من االطالع على ظروف املوؤ�س�سة واالأطفال فيها، ومت تلقي �سكاواهم وت�سجيل 
املالحظات، وتقدمي اال�ست�سارات القانونية، ومن ثم االجتماع مع مدير املوؤ�س�سة ملتابعة 

تلك الق�سايا للتو�سل اإىل حلول ب�ساأنها.

ووفق اآخر زيارة قامت بها الهيئة يف كانون االأول/ دي�سمرب 2013، مت ت�سجيل التايل:

فقط.  )5( حمكومني  بينهم  من  نزياًل(   30( املوؤ�س�سة  االأحداث يف  االأطفال  عدد  بلغ 
ويالحظ اأن عدد االأطفال يف فرتات االإجازة املدر�سية ي�سل اإىل »70 » نزياًل، ما يت�سبب 

باالكتظاظ داخل املوؤ�س�سة.
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املوؤ�س�سة،  مدير  اإىل  باالإ�سافة  بينهم  من  موظفًا،   33 املوؤ�س�سة  يف  العاملني  عدد  بلغ   
نف�سي،  واأخ�سائي  اجتماعيني  اأخ�سائيني  و5  �سلوك  مراقبا  يوجد  االإدارة،  وموظفو 
ومعلم  اأملنيوم،  ومعلم  جنارة  ومعلم  االأمية،  وحمو  االأ�سا�سي  للتعليم  ومعلم  وممر�س، 
ريا�سة، ومعلم ر�سم، وفني لتعليم اخلياطة، وفني لتعليم الغ�سيل والكّي، وطباخون، 

وموظف �سيانة.

لقانون  وفقًا  العامة،  النيابة  من  باأمر  »احلدث«  الطفل  توقيف  يتم  القانونية:  االأو�ساع 
م�ست�سفى  عن  �سادر  طبي  بتقرير  مدعومًا   ،2001 لعام   3 رقم  اجلزائية  االإجراءات 
االأوراق يف  اإرفاق جميع تلك  باحلدث، ويتم  الهوية اخلا�سة  حكومي معتمد، وبطاقة 

امللف اخلا�س به. 

ولدى قيام ال�رشطة باحتجاز الطفل يتم اإبالغ مراقب ال�سلوك يف املنطقة التي يقيم فيها، 
يتم  ثم  ومن  له،  املوجهة  بالتهمة  اخلا�س  النموذج  تعبئة  ويتم  فيها،  توقيفه  يتم  التي  اأو 
حتويله اإىل موؤ�س�سة الربيع يف غزة، ثم يتم عر�سه على النيابة العامة، ثم املحكمة لتمديد 

التوقيف، اأو للمحاكمة.

اإال اأنه يف كثري من احلاالت مل يتم االلتزام باملعايري املن�سو�س عليها يف القانون، ومت جتاوز 
املدة التي حددها القانون »24 �ساعة« ملاأموري ال�سبط و48 �ساعة للنيابة العامة« للتوقيف 
يف مركز ال�رشطة، وي�ستمر احتجاز الطفل احلدث عدة اأ�سابيع يف النظارة مع غريه من 

البالغني، قبل اأن يتم نقله اإىل املوؤ�س�سة بو�ساطة ال�رشطة املدنية. 

وخالل الزيارات الدورية التي تقوم بها الهيئة للموؤ�س�سة، ووفقًا لل�سكاوى التي تلقتها من 
عدد من االأطفال النزالء اأو من عائالتهم، تبني اأن اأغلبهم قد تعر�سوا للتعذيب اأو للمعاملة 
القا�سية، من قبل اأفراد من املباحث اجلنائية اأثناء توقيفهم يف النظارات التابعة لتلك االإدارة 
املوجودة يف مراكز ال�رشطة، واأن اأغلبهم مت احتجازهم لفرتة تتجاوز املدة املحددة قانونًا 
البالغني من  اأكرث من �سهر، ومت احتجازهم خاللها مع  اإىل  و�سلت يف بع�س احلاالت 
غريهم من املحتجزين، الذين مت توقيفهم على خلفية جرائم كربى، اأو خمدرات، قبل 
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اأن يتم حتويل الطفل احلدث املوقوف اإىل املوؤ�س�سة بغزة.

التجاوزات واالنتهاكات،  ال�سكاوى متحورت حول هذه  العديد من  الهيئة  تلقت  وقد 
خالل مقابلة الهيئة لهم اأثناء الزيارات. 

اخلدمات ال�سحية: توجد يف املوؤ�س�سة عيادة طبية »غرفة �سغرية«، يتواجد فيها ممر�س يقوم 
بفح�س املر�سى منهم ويو�سي بتحويل احلاالت اإىل طبيب يف م�ست�سفى ال�سفاء باملدينة، 
ويتم حتويل احلاالت املر�سية من بينهم التي حتتاج اإىل موا�سلة العالج يف امل�ست�سفى، اأو 
الإجراء لعمليات اجلراحية الالزمة. اأما الك�سف الطبي على جميع االأطفال قبل و�سولهم 

املوؤ�س�سة فيتم من خالل اأحد امل�ست�سفيات احلكومية ويرفق التقرير مع ملفه.

النظافة: تعترب عملية النظافة والتنظيف داخل املوؤ�س�سة جيدة، وتتوفر املياه النظيفة لل�رشب، 
وكذلك املياه ال�ساخنة لال�ستحمام يوميًا.

اأنها جيدة املحتوى،  الطعام يوميًا، ولوحظ  يتم تقدمي 3 وجبات من  الطعام:  وجبات 
حيث تتكون من اخل�سار الطازج املطبوخ والدجاج واللحوم، والفواكه.

�سباحًا   8 من  متتد  ومفتوحة  )اجلمعة(  اأ�سبوعية  لزيارة  يوم  تخ�سي�س  يتم  االأهل:  زيارة 
حتى 5 م�ساء، كما يتم ال�سماح بزيارات منزلية لبع�س النزالء يف منا�سبات خمتلفة، وفق 

االأ�سول. 

اخلدمات التعليمية والثقافية: يوجد يف املوؤ�س�سة معلمون للتعليم االأ�سا�سي ولربنامج حمو 
للرتبية  ومعلمون  االأملنيوم«،  واأعمال  النجارة  »تعليم  املهني  للتدريب  ومعلمون  االأمية، 

البدنية والرتبية الفنية.

اخلدمات الريا�سية والرتفيهية: تتوافر يف املوؤ�س�سة العديد من املالعب اخلا�سة بكرة القدم، 
يتم  لالأطفال،  الرتفيهية  احلفالت  من  العديد  تقام  كما  ال�سلة،  وكرة  الطائرة،  وكرة 

تنظيمها بالتعاون مع موؤ�س�سات غري حكومية.



96

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان "ديوان املظامل"

التفتي�س: يقوم مدير الدفاع االجتماعي يف وزارة ال�سوؤون االجتماعية وكذلك نائب مدير 
عام الرعاية االجتماعية م�سوؤول املراكز االجتماعية يف الوزارة، بزيارات دورية تفقدية 
حقوق  موؤ�س�سات  من  والعديد  الزيارات،  ببع�س  العام  النائب  يقوم  كما  للموؤ�س�سة، 

االإن�سان، واللجنة الدولية لل�سليب االأحمر.

التو�سيات: 
�رشورة العمل، يف اأقرب وقت، على اإ�سدار قانون متطور خا�س باالأحداث. - 

الالزمة -  واالإمكانيات  الدعم  وتوفري  وزيادة عددهم،  ال�سلوك،  مراقبي  دور  تفعيل 
لعملهم.

االأطفال -  من  املوقوفني  ل�سوؤون  متخ�س�سة  ك�رشطة  ال�رشطة،  من  اأفراد  تخ�سي�س 
االأحداث.

املوجودة -  بهم  اخلا�سة  االأحداث  حمكمة  عمل  وتفعيل  لالأحداث،  نيابة  تخ�سي�س 
عمليًا داخل املوؤ�س�سة.

للجانب -  خ�سو�سًا  متخ�س�سني،  اأطباء  وتوفري  املوؤ�س�سة،  داخل  طبية  عيادة  اإن�ساء 
النف�سي لدى االأطفال االأحداث. 

باالألعاب -  وتزويدها  االأطفال،  اأعمار  مع  تتنا�سب  التي  الكتب  حتتوي  مكتبة  اإن�ساء 
املنا�سبة.

تكثيف الزيارات التي تقوم بها وزارة ال�سوؤون االجتماعية اإىل املوؤ�س�سة.   - 

انتهى


