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 الفصل األول

  0202نسان من واقع شكاوى الهيئة خالل العام أنماط انتهاكات حقوق ال 

 مقدمــة

كديوان  نسانقوم به الهيئة المستقلة لحقوق ال سيتم الحديث في هذا الفصل حول الدور الهام الذي ت
التي رصدت نتهاكات ث هنا منصب على ال سيكون الحدي، لذا للمظالم، من خالل تلقي الشكاوى ومتابعتها

وفي ذات الوقت سيتم تقييم الدور الذي تقوم به المؤسسات . يئة من واقع الشكاوى التي تلقتهامن قبل اله
وتعاطيها وتعاملها مع شكاوى الهيئة، من ناحية ومن الناحية األخرى مدى جدية  المدنية واألمنية الرسمية

 .في حماية حقوق النسان تلك المؤسسات

استمرار عدد من أنماط االنتهاكات المرصودة  0202للهيئة من خالل الشكاوى التي تلقتها خالل العام تبين 
ن كانت بوتيرة متفاوتة ومن أبرز تلك االنتهاكات ما جاء في المرتبة األولى وهو . خالل األعوام السابقة، وا 

ن نسبة كبيرة منها كانت على خلفية االعتقال التعسفي دون اتّباع اإلجراءات القانونية السليمة، وتبين أ
سياسية، يليه في المرتبة الثانية، انتهاكات الحقوق الوظيفية للموظف العام، وفي المرتبة الثالثة انتهاك حق 

سيتم التطرق أخرى  المواطن في السالمة الجسدية من خالل االعتداء الجسدي والمعنوي، إلى جانب انتهاكات
 .إليها الحقا  

تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، واالعتداء على حرياته  0202شكوى خالل العام ( 8303) الهيئةفقد تلقت 
العامة، سواء أكانت من األجهزة المدنية أم األمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية 

وبالمقابل . طاع غزةشكوى في ق( 333)شكوى في الضفة الغربية، و( 0492)كان من بينها . وقطاع غزة
( 449)شكوى في الضفة الغربية، و( 0994)شكوى، من بينها ( 8990) 0224تلقت الهيئة خالل العام 

بنسبة  0224عن العام  0202وفي هذا الصدد تبين زيادة عدد الشكاوى في العام  .شكوى في قطاع غزة
 (الملحق بهذا التقرير 5و 0انظر الشكل رقم ) %.00مقدارها 
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ف تلك الشكاوى من حيث الجهة المشتكى عليها، تبين أن هناك نوعين من الجهات المشتكى عليها وبتصني
في الضفة  0202األولى الجهات المدنية، والثانية الجهات األمنية، وقد بلغ عدد الشكاوى المدنية خالل العام 

من إجمالي عدد %( 03) شكوى، حيث تمثل الشكاوى في هذا المجال ما نسبته( 0231)الغربية وقطاع غزة 
تبين أنها %( 92)، التي كانت تبلغ ما نسبته 0224وبمقارنة هذه النسبة مع العام الماضي . الشكاوى

شكوى ( 0614)وبالمقابل بلغ عدد الشكاوى األمنية . انخفضت على حساب ارتفاع نسبة الشكاوى األمنية
من إجمالي عدد الشكاوى %( 60)لمجال ما نسبته ، وتمثل الشكاوى في هذا ا0202تلقتها الهيئة خالل العام 

، تبين ارتفاعها عن العام السابق، الذي 0224وبمقارنة هذه النسبة مع العام . في الضفة الغربية وقطاع غزة
 (بهذا التقرير انالملحق 8و 2انظر الشكل رقم ) %(.12)كانت نسبة الشكاوى األمنية فيه 

 من خالل المكاتبات للجهات المشتكى عليها، وفي هذا اإلطار وّجهتقامت الهيئة بمتابعة تلك الشكاوى، 
للجهات ذات العالقة بالشكاوى، سواء رسائل أصلية أو  0202رسالة خطية خالل العام ( 8630) الهيئة

( 0889)رسالة، ومن مكاتبها في قطاع غزة ( 0993)تذكيرية، فمن خالل مكاتبها في الضفة الغربية أرسلت 
ردودا  خطية على تلك المخاطبات، بلغ  الهيئة وقد تلقت (الملحق بهذا التقرير 1ر الشكل رقم انظ) رسالة،
، تبين أن عدد 0224وبمقارنة ذلك مع العام . ردود خالل الفترة التي يغطيها التقرير( 0924)عددها 

ة، وتلقت في قطاع غز ( 552)منها في الضفة الغربية و( 0201)رسالة خطية، ( 0511)المخاطبات كان 
ردا  ( 31)ردا  على مخاطبات في الضفة الغربية، و( 303)ردود، منها ( 429)بالمقابل خالل الفترة نفسها 

وعلى الرغم من ارتفاع عدد  (الملحق بهذا التقرير 3و  6انظر الشكل رقم ) .على مخاطبات في قطاع غزة
الردود الخطية التي تلقتها الهيئة إال أنها ما زالت تتلقى ردودا  نمطية، خاصة من قبل األجهزة األمنية التي 
في الكثير من األحيان ال تجيب على مطالبات الهيئة أو تنكر ما ورد في ادعاءات المواطنين دون اتخاذ أي 

ءات، وللتغلب على ذلك لجأت الهيئة إلى تضمين المخاطبات النصوَص إجراء للتأكد من صحة تلك االدعا
القانونية التي تم انتهاكها، إال أن ذلك لم يغير من األمر شيئا ، بل على العكس من ذلك حيث استمرت الردود 

 .    النمطية

، قدرت 0202لعام وبمقارنة بسيطة بين عدد الشكاوى والرسائل والردود في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل ا
، وفي قطاع غزة كانت النسبة %(20)النسبة المئوية للردود بالمقارنة مع عدد الرسائل في الضفة الغربية بـ 
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قدرت نسبة الردود بالمقارنة مع عدد الرسائل في الضفة  0222وخالل العام %(. 8)في الموضوع ذاته 
الملحق  4انظر الشكل رقم )%(.0252)ذاته ، وفي قطاع غزة كانت النسبة في الموضوع %(10)الغربية 

 (بهذا التقرير
 

، حيث سيتم 0202من واقع الشكاوى التي تلقتها خالل العام  الهيئةوفيما يلي أبرز االنتهاكات التي سجلتها 
التطرق لها مرتبة وفقا  لعدد االنتهاكات المسجلة، حيث سيتم التطرق في كل جزئية منها إلى االنتهاكات 

 (الملحق بهذا التقرير 02انظر الشكل رقم ). المسجلة في الضفة الغربية، ومن ثم في قطاع غزة
 

 0202انتهاكات حقوق النسان في األراضي الفلسطينية من واقع الشكاوى خالل عام : البند األول
 

ونظرا  الستمرار . تتضمن الشكاوى انتهاكا  أو عدة انتهاكات في الوقت ذاته ألي حق من الحقوق والحريات
قطاع غزة، فقد األوضاع السائدة والخالفات السياسية وما نتج عنها من تعزيز االنقسام بين الضفة الغربية و 

وفقا  لما كان الحال عليه في  0202استمرت االنتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني خالل العام 
 . 0224العام 

 :0202وقد برزت االنتهاكات التالية للحقوق والحريات العامة من واقع الشكاوى الواردة للهيئة خالل العام 

 

 خلفيـة علـى التعسـفي العتقـال) عادلـة قانونية إجراءات في الحق انتهاك مجال في المواطنين شكاوى: أولا 
 (:سياسية

ن كان بوتيرة متفاوتة ةأنه استمر خالل األعوام الثالث االنتهاكالالفت للنظر في هذا  فقد ظهر . السابقة، وا 
كومة الفلسطينية من خالل الشكاوى والمتابعات التي قامت بها خالل تلك األعوام، تمسك كل من الح ،للهيئة

فكال . تبرر تلك اإلجراءات غير القانونية والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بحجج   ،في الضفة الغربية
 .    قد خالفوا القانون بارتكابهم جرائم تمس األمن والنظام ان تعتبران أن المعتقلين لديهميالحكومت
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حق المواطن في إجراءات  فإنها لمتابعة الشكاوى، ووفقا  للقانون والتصنيف المعتمد لدى الهيئة في دليل
 : على التفريعات أو الجزئيات التاليةيشتمل قانونية عادلة 

 أو جدي، غير أو باطل اتهام أو اتهام الئحة دون أو توقيف مذكرة دون يتم ما وهو التعسفي، االعتقال .أ 
 .محاكمة دون التوقيف أو الصلح، قاضي أو العامة النيابة على عرضه دون

 .سياسية خلفية على االعتقال .ب 
 .المحكمة قبل من محام   تعيين أو محام   توكيل في الحق .ج 
 .والمحامي األهل زيارة في الحق .د 
 .اإلدانة ثبوت حين إلى البراءة أساس على المعاملة في الحق .ه 

عليها في من خالل هذا التصنيف يظهر أن أي اعتقال يتم دون مراعاة اإلجراءات القانونية المنصوص 
 .انتهاكا  لحق ذلك المواطن في اإلجراءات القانونية العادلة دالقوانين المرعية في هذا المجال يع

ويظهر ذلك في الشكاوى التي وردت إلى  ،استمر هذا النوع من االنتهاكات خالل الفترة التي يغطيها التقرير
أثناء الزيارات ألماكن التوقيف  ،االنتهاكاتخالل تلك الفترة، أو من خالل توثيق باحثيها لتلك الهيئة 

وصل عدد  الهيئة،فوفقا  آلخر معطيات الشكاوى لدى . واالحتجاز التابعة لألجهزة األمنية في الضفة الغربية
وتحديدا  االعتقال  ،، التي احتوت على انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلةيهاالشكاوى المسجلة لد

في الضفة الغربية وفي  00/0202شكوى حتى نهاية شهر ( 0332)خلفية سياسية  التعسفي واالعتقال على
وقد تمت . شكوى في قطاع غزة( 800)شكوى في الضفة الغربية، و( 0554)سجلت حيث  ،قطاع غزة

المخابرات العامة و األمن الوقائي، )عمليات االعتقال في الضفة الغربية على أيدي األجهزة األمنية المختلفة، 
وفي قطاع غزة تمت االعتقاالت على أيدي جهاز األمن الداخلي التابع لوزارة (. ستخبارات العسكريةواال

 (الملحق بهذا التقرير 00انظر الشكل رقم ) .الداخلية

هذا االنتهاك من خالل الوسائل المتبعة لديها، فقد خاطبت األجهزة األمنية، وأشارت إلى  الهيئة لقد تابعت
لمخالفته القوانين الوطنية كالقانون األساسي وقانون اإلجراءات  ؛التوقيف أو االعتقالعدم قانونية ذلك 
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الجزائية الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي كفلت حق المواطن في إجراءات عادلة عند القبض 
 . ، وحظرت االعتقال التعسفيهاوبعد هاوالتوقيف وقبل المحاكمة وأثناء

على مكاتباتها بهذا الشأن، أن االعتقال المشار إليه حسب  للهيئةل الردود التي وصلت لوحظ من خالو 
نما تم وفقا  للقانون التهام الموقوفين بجرائم خطيرة تمس "دعاءات األجهزة األمنية ا لم يكن ألسباب سياسية، وا 

 (الملحق بهذا التقرير 01انظر الشكل رقم )".األمن والنظام العام

 

، بعقد سلسلة من االجتماعات مع األجهزة األمنية ووزارة الداخلية للحث على احترام القانون الهيئةكما قامت 
 0464األساسي وقانون أصول المحاكمات الجزائية، والتأكيد على عدم قانونية قانون العقوبات الثوري لسنة 

 .، المنطبق في كل من الضفة الغربية وقطاع غزةتهودستوري

عرض المدنيين على القضاء العسكري، فقد  مسألةفي  يلمس أي تغيير، ولم 0202ى العام ورغم ذلك، انقض
في انتهاك حق ( واالستخبارات العسكرية ،المخابرات العامةو األمن الوقائي، ) ةاستمرت األجهزة األمنية الثالث

ا  لقانون العقوبات المواطن في إجراءات قانونية عادلة من خالل عرض المدنيين على القضاء العسكري وفق
 (الملحق بهذا التقرير 06انظر الشكل رقم ). 0464الثوري للعام 

 

وتوزيعها على األشهر في كل من  0202وفيما يلي جدول يبين عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل العام 
 :الضفة الغربية وقطاع غزة

 

 الرقــم

 

 الشـهــر

 غـــــزة الضفـــة

 عدم صحة اإلجراءات أمني اإلجراءاتعدم صحة  أمنـي

 18 20 021 010 كانون ثاني  .0
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 10 12 62 002 شباط  .0

 08 10 018 022 آذار  .1

 18 22 002 010 نيسان  .1

 08 12 002 062 أيار  .2

 02 12 002 021 حزيران  .2

 01 22 88 010 تموز  .6

 02 16 026 020 آب  .8

 02 18 021 022 أيلول  .2

 12 22 028 000 تشرين أول  .02

 08 82 002 011 تشرين الثاني  .00

 02 11 012 080 كانون أول  .00

 103 416 3551 0312 المجموع  .01

 المجموع، و شكوى( 0621) 0202 العام خالل األمنية األسباب لشكاوى الكلي المجموعأن  ،الجدولهذا يبين 
 .شكوى( 0882) 0202 العام خاللالقانونية في التوقيف  اإلجراءات صحة لعدم الكلي

حول االعتقاالت السياسية، ومن خالل الرسائل الموجه لألجهزة األمنية المختلفة  الهيئةومن واقع ما رصدته 
 :يأتيفي هذا الشأن، فقد تبين لها ما  للهيئة ومن واقع الردود التي وصلت ،حول تلك االنتهاكات

 التابعة التوقيف مراكز في احتجزوا ،قانونية غير بصورة الغربية الضفة في اعتقالهم تم ممن العديد إن .أ 
 أي أو العامة النيابة على بعرضهم تحتجزهم التي الجهات تقم لم بحيث الفلسطينية، األمنية لألجهزة
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 المحتجزين، لتفقد المراكز، هذه بزيارة األحيان أغلب في العامة النيابة تقم لم كما. مختصة محكمة
 الموقوفين من هاذات الفئة توقيف تم غزة قطاع وفي. ملفاتهم ومراجعة اعتقالهم، ظروف على طالعواال
 العطّ لال زيارتها من 0202 العام خالل الهيئة منعت التي الداخلي، األمن واحتجاز توقيف مراكز في

 . فيها المعتقلين وأوضاع أوضاعها على
 االعتقال عمليات كافة نإ حيث واالعتقال، والتوقيف القبض عمليات في القانونية اإلجراءات تراع لم .ب 

 المدنية العامة النيابة على العرض ودون توقيف، مذكرة صدور دون كانت الهيئة رصدتها التي والتوقيف
 09 مرور بعد مدنية قضائية جهة أي أو المدنية النيابة على العرض عدم وكذلك ،المختصة باعتبارها

 .قانونية اتهام الئحة توجيه دون وكذلك اإلفراج، أو االعتقال تمديد أجل من االعتقال لحظة على ساعة
 الجزائية المحاكمات أصول قانون في عليها المنصوص القانونية لإلجراءات االعتقاالت معظم افتقرت .ج 

 تم أشخاص من ،الهيئة عليها حصلت التي اإلفادات جميع خلت حيث والتفتيش، والتوقيف القبض عند
 مذكرات أو وثائق أي إبراز بعدم باالعتقال تقوم التي الجهات قيام إلى اإلشارة من ذويهم، من أو اعتقالهم
 الليل ساعات في تمت التي االعتقاالت من عددا   هناك أن كما التفتيش، أو باالعتقال تسمح مكتوبة
 أي ذويه أو المعتقل تسليم يتم لم األشياء بعض مصادرة فيها تمت التي الحاالت بعض وفي. المتأخرة

 . بعضها ومصادرة المنازل بمحتويات العبث االعتقال عمليات بعض رافق كما المصادرة، يفيد سند
 العسكرية، النيابة على عرضهم بعد العسكري، القضاء ذمة على المعتقلين توقيف األحيان أغلب في تم .د 

 اإلجراءات لقانون وفقا   العسكري القضاء على عرضهم تم مدنيين نو الموقوف يكون األحيان أغلب وفي
 . المدنيين وليس العسكريين لمحاكمة القانون ذلك وجد الذي الوقت في. 0464 للعام الثوري

 

وقــد زاد هــذا األمــر تعقيــدا ، صــدور العديــد مــن القــرارات مــن محكمــة العــدل العليــا بــاإلفراج عــن الموقــوفين علــى 
في أغلب األحيان تـرفض التنفيـذ، أو تنفـذ اعتبار أن توقيفهم كان غير قانوني، غير أن األجهزة األمنية كانت 

ن كانت تلك األجهزة قد نفذت بعـض  هوتعيد اعتقال الشخص ذات ،القرار أمام مكان االحتجاز بتهمة جديدة، وا 
شـكاوى لمـواطنين الفـي هـذا المجـال عـددا  مـن  الهيئـةوقـد تلقـت . القرارات بعد شهور مـن صـدور قـرار اإلفـراج

الوقـائي أو جهـاز المخـابرات بتنفيـذ قـرارات محكمـة العـدل العليـا الخاصـة بـاإلفراج  يدعون فيها عدم قيام األمن
وقد قامت الهيئة بالتعليق على تلك الحاالت بشكل متكرر في تقارير االنتهاكات الشـهرية الصـادرة عـن . عنهم
المــواطن شــكوى : ، ومــن األمثلــة علــى الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة فــي هــذا المجــال0202خــالل العــام  الهيئــة

العـدل العليـا  محكمـة صـدر قـرارقد محمود جميل علقم، الموقوف لدى جهاز األمن الوقائي في الظاهرية، و 
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وشـكوى المـواطن عـدنان سـليمان أبـو جـارور، الموقـوف لـدى جهـاز . بـالفرا  عنـه 6/00/0202بتـاري  
 . بحقه 02/00/0202العليا بتاري  العدل األمن الوقائي في أريحا، وصدر قرار محكمة 

تنفيذهم  ، موضوع عدم تنفيذ األجهزة األمنية عن تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا أو امتناعالهيئةلقد تابعت 
عدم تنفيذ قرارات المحاكم مسا  خطيرا  بهيبة القضاء الفلسطيني، ومسا  واضحا  بالمادة  الهيئة، وقد اعتبرت لها
التي تشير إلى اعتبار االمتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم جريمة  ،من القانون األساسي الفلسطيني (021)

 .يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة العامة إذا كان المتهم موظفا  عاما  

رئيس الوزراء إلى هذا الموضوع من خالل الرسائل والمتابعات المركزية، فقد بعثت برسالة  الهيئةوقد تابعت 
كما . تطالبه بضرورة قيام األجهزة األمنية بتنفيذ تلك القرارات 02/6/0202يخ الدكتور سالم فياض بتار 

من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومدير عام جهاز األمن الوقائي  بمراسلة كل   الهيئةقامت 
حق أشخاص اللواء زياد هب الريح برسائل خاصة تطالبهم بتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا الصادرة ب

غير . 02/6/0202موقوفين لدى جهازي المخابرات العامة واألمن الوقائي، وقد كانت تلك الرسائل بتاريخ 
 .بوتيرة مختلفة 0202أن هذا النمط من االنتهاكات بقي مستمرا  حتى نهاية العام 

ش على أماكن االحتجاز التي في هذا المجال إلى عدم قيام النيابة العامة بدورها في الرقابة والتفتي يشار أيضا  
يتم توقيف المعتقلين بشكل تعسفي فيها، وهي في غالب األحيان أماكن التوقيف التابعة ألجهزة األمن الثالثة، 

 .  األمن الوقائي، المخابرات العامة واالستخبارات العسكرية

 ةاألجهزة األمنية الثالثبرز تحويل األشخاص الموقوفين لدى  0202ويشار في هذا الصدد، أنه خالل العام 
صدار األحكام و واألجهزة العاملة في قطاع غزة،  ،في الضفة الغربية محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية وا 

القضائية بحقهم، التي قد تصل في بعض األحيان إلى الحبس لمدة عامين، كما هو الحال في وضع 
 0/4/0224العسكرية في مدينة رام اهلل منذ  الموقوف لدى جهاز االستخبارات ،المواطن شريف وليد غانم

وحالة المواطن مأمون إحسان عبد . 00/0/0202رغم صدور قرار محكمة العدل العليا باإلفراج عنه بتاريخ 
وحكم عليه من  80/00/0224الموقوف لدى جهاز األمن الوقائي في مدينة نابلس منذ تاريخ  ،اهلل عاشور

  . 02/0/0202رغم صدور قرار من محكمة العدل العليا بتاريخ  ،مدة عامينقبل المحكمة العسكرية بالسجن ل
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 :العمومية بالوظيفة المتعلقة الحقوق انتهاك حول المواطنين شكاوى: ثانياا 

تواصلت خالل الفترة التي يغطيها التقرير شكاوى المواطنين حول انتهاك الجهات الرسمية الحقوق المتعلقة 
فقد تلقت . للهيئةبالوظيفة العمومية وقد احتلت تلك االنتهاكات المرتبة الثانية من واقع الشكاوى التي وصلت 

لعاملين والعامالت، ممن عملوا في مؤسسات خالل الفترة التي يغطيها التقرير الشكاوى حول حقوق ا الهيئة
وتراوحت تلك الشكاوى بين إنهاء العقود األولية المبرمة بين الوزارة والموظف، التي تكون . السلطة الفلسطينية

رواتب لعدم االلتزام بما يسمى بقرارات الحكومة المتعلقا  بوقف  اإلجراءوقد يكون . لحين إتمام التعيين
 . الشرعية، أو وقف الحصول على حقوق وظيفية أخرى

ووفقا  للشكاوى المسجلة لدى الهيئة في مجال انتهاك الحق في تقلد الوظائف العامة والحقوق المالية والوظيفية 
انتهاك في معظم مجاالت  (0222)للموظف العام، فقد تجاوزت االنتهاكات المسجلة في تلك الشكاوى 

 .الوظيفة العامة

شكوى ( 922)لهيئة بشأن الحق في تقلد الوظيفة العامة بشكل عام ما يقارب ل الواردةبلغ عدد الشكاوى وقد 
تعلق بممارسة سياسة ي ا  انتهاك( 52: )اآلتيةفي الضفة الغربية وقطاع غزة، تضمنت تلك الشكاوى االنتهاكات 

حقوق الحول االنتقاص من  ا  انتهاك( 811)والنزيه في التوظيف، في الضفة الغربية،  التمييز والتنافس
وتركزت تلك  ،الوظيفة العامة، كتأخير الترقيات، أو اإلحالة إلى التقاعد، أو االنتقاص من الحقوق المالية

ن الوظيفة العامة في حين بلغ عدد االنتهاكات المتعلقة بالفصل التعسفي م. االنتهاكات في الضفة الغربية
 .تركزت كذلك في الضفة الغربية انتهاكا   (048)

تابعين للحكومة في رام اهلل  العاملين في الوظيفة العمومية في قطاع غزةكما استمرت األغلبية الساحقة من 
    .والتي تقوم بدفع رواتبهم الشهرية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير

كما استمرت وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة األوقاف، خالل الفترة التي يغطيها التقرير، بتكرار حاالت 
وكذلك استمر توقيف إجراءات التعيين من قبل ديوان الموظفين بناء  على شرط السالمة . الفصل من الخدمة

. ظيفة العامة خالل الفترة التي يغطيها التقريراألمنية، ذلك الشرط الذي تم تكريسه في عمليات التعيين في الو 
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للتعيين في الوظيفة العامة تم  (األمن الوقائي والمخابرات العامة) فكل شخص لم توافق عليه األجهزة األمنية
 وقف إجراءات تعيينه، أو تم تسطير قرار فصله من الوظيفة التي يشغلها

ن الحكومة إالقول  يمكنناالتي وصلت من الجهات الرسمية، وبمراجعة تلك الشكاوى وتحليلها، وتحليل الردود 
. الفلسطينية في الضفة الغربية قد اعتمدت موافقة األجهزة األمنية كشرط هام للتوظيف في القطاع العام

 : ما يأتي لها لهيئة خالل السنوات الثالث األخيرة يتبينإلى اوبمقارنة الردود التي وصلت 

دود الوزارات المعنية، رغم قلتها، تشير إلى أن وقف الرواتب والفصل من ، كانت ر 0223خالل العام  -
الخدمة كان ألسباب عدم االلتزام بقرارات الحكومة الشرعية وفقا  للجنة األمنية في مجلس الوزراء 

 .آنذاك
، كانت الردود تأتي من الوزارات المعنية بأن سبب الفصل كان بقرار من ديوان 0224وخالل العام  -

ن بإمكان المرشح مراجعة األجهزة األمنية، أوظفين العام لعدم موافقة األجهزة األمنية على تعيينه، و الم
 .للعمل على إزالة المنع األمني عنه لغرض التعيين

، فقد كانت الردود، وهي في هذا الشأن كثير، بأن سبب عدم التعيين، أو 0202أما خالل العام  -
وظيفة التي تقدم إليها، كان بقرار من ديوان الموظفين العام لعدم تجاوز دور المرشح في التعيين لل

استكمال المرشح لمسوغات التعيين في الوظيفة العامة، أو لعدم موافقة األجهزة األمنية على تنسيبه 
قيام الوزارة المعنية بإجراء الفحص األمني للمرشح  0202ومن ناحية أخرى برز خالل العام ، للتعيين

األمر الذي يضمن سريان إجراءات التعيين . للمنافسة في مسابقة التعيين للوظيفة الشاغرةقبل دخوله 
 .     في ديوان الموظفين العام دون أي إعاقة

 

نها حول مبررات عدم التعيين، يتبين أ هاوبالمحصلة النهائية، وعلى الرغم من اختالف أنماط الردود وأشكال
فمن خالل . موافقة األجهزة األمنية على التعيين في الوظائف العامة نحصر في شرط السالمة األمنية، أوت

إفادات المشتكين تبين أنه يتم استبعاد طلبات التوظيف، أو التنافس على التوظيف في الوظائف العامة بسبب 
 انظر) .جهزة األمنية هو التوجه السياسين أن سبب رفض األو عدم موافقة األجهزة األمنية، وأفاد المشتك

 (الملحق بهذا التقرير 00الشكل رقم 
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 : لها اآلتي تبينشرط السالمة األمنية ل الهيئةوبمراجعة  -
 تشير التي المدنية الخدمة قانون من 09 للمادة واضحة مخالفة واعتماده الشرط ذلك إقرار في أن -

 األمنية، للسالمة شرط أي من خالية المادة تلك جاءت فقد العامة، الوظيفة في التعيين شروط إلى
 .الجهة هذه ماهية تحديد عدم ذلك إلى أضف

 في يثبت فلم القانون، في الواردة التأديبية والعقوبات اإلجراءات إلى تلك الفصل قرارات تشر لم -
 من أي   خدمات إنهاء تستدعي تأديبية إجراءات أو سلوكإلى  إشارة أي التعيين إلغاء قرارات

 من وسلوك سيرة حسن على للهيئة المشتكين جميع حصل فقد ذلك، من العكس على بل الموظفين،
 .المدنية الخدمة قانون اشترطه ما وهو المختصة، الجهات

 الملتحقين المواطنين بحق اتخاذها تم إجراءات من عليها بني وما أعاله السابقة القرارات تعتبر -
 خطة تضمنتها التي التوجهات مع القرارات تلك لتناقض :أوال   وذلك قانونية، غير العامة بالوظيفة
 بالوظيفة الترشيد في إيجابي ا توجه ا تشكل التي العامة، بالوظيفة يتعلق فيما الثالثية الحكومية التنمية
 الرسمية والمؤسسات للوزارات المجال يتيح وبما المتوافرة، والمادية المالية والمواردَ  يتالءم بما العامة،
 يتم أن شريطة القطاع، هذا في المقنعة والبطالة الوظيفي للتضخم منعا   اعة،ونج بفاعلية العمل
 والتشريعات األساسي القانون أحكام إلى باالستناد مهنية، أسس على العامة الوظيفة سلك في الترشيد

 اإلنسان حقوق احترام يكفل وبما التمييز، أشكال من شكل أي ودون العالقة، ذات الفلسطينية
 . وتعزيزها الفلسطيني

 المتعلقة المدنية الخدمة قانون من( 69-16) من المواد منطوق المذكورة القرارات خالفت وقد -
 إجراءات سلوك إلى إشارة أي تلك التعيين إلغاء قرارات في يثبت فلم التأديبية، والعقوبات باإلجراءات

 .المشتكين من أي خدمات إنهاء تستدعي تأديبية
 الباب ألحكام واضحة مخالفة األمنية، السالمة شرط إعمال في االستمرار يعد نهائية، محصلةوك -

 والقضاء، القانون أمام سواسية الفلسطينيين أن اعتبر الذي الفلسطيني، األساسي القانون من الثاني
 .    اإلعاقة أو السياسي، االنتماء أو الجنس، بسبب بينهم التمييز عدم ويجب

شكوى لمعلمين ُفصلوا من وظائفهم ( 048)حتى تاريخ إعداد هذا التقرير نحو  الهيئةي هذا الصدد تلقت ف
على الهيئة لملفات قضايا المعلمين المفصولين، أخذت  الهيئةوضمن متابعات .على خلفية انتمائهم السياسي
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بإلزام على قرار تمهيدي  الهيئةملف ا من هذه الملفات لمحكمة العدل العليا، وقد حصلت ( 59)عاتقها حمل 
الجهة المستدعى ضدها ببيان األسباب الموجبة إلصدار القرار المطعون فيه، وبيان األسباب المانعة من 

وقد كان من المتوقع إصدار . إصدار القرار موضوع الدعوى وفقا  لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
، من خالل هيئة عامة تشمل 06/0/0202 أحكام نهائية في هذه القضايا خالل جلسة يوم األربعاء بتاريخ

أو بمعنى  ،الهيئة الفردية والزوجية لمحكمة العدل العليا، إال أنه تم تأجيل البت في القرار إلى وقت الحق
 .  أجل غير مسمىإلى  ،أصح

فــــي الــــدعوى المقدمــــة بتــــاريخ  0202بــــالترافع لــــدى محكمــــة العــــدل العليــــا خــــالل العــــام  الهيئــــة كمــــا اســــتمرت
كافـة اإلجـراءات، بمـا فـي ذلـك رفـع  الهيئـة دللطعن في شرط السالمة األمنية، وذلك بعد اسـتنفا 01/00/0224

تفيــد باعتمــاد شــرط الســالمة  هــاالمراســالت لمجلــس الــوزراء ووزارة التربيــة والتعلــيم العــالي، وقــد كانــت الــردود كل
  .  األمنية

القــانون األساســي، وتحديــد ا الفقــرة  ة األمنيــة ألحكــاماسـتندت الهيئــة فــي الئحــة الــدعوى إلـى مخالفــة شــرط الســالم
التــي أكــدت علــى حــق الفلســطينيين فــي تقلــد الوظــائف العامــة علــى أســاس مبــدأ تكــافؤ ( 01)الرابعــة مــن المــادة 
التــي أشــارت إلــى أن شــروط التعيــين للعــاملين فــي الوظيفــة العموميــة يجــب أن تكــون وفقــا  ( 31)الفــرص، والمــادة 

 .للقانون

مـن قـانون الخدمـة المدنيـة، ( 09)اسـتندت الئحـة الـدعوى إلـى مخالفـة شـرط السـالمة األمنيـة لحكـم المـادة كما 
ومـن الجـدير ذكـره أن هـذه المـادة لـم تـأت علـى ذكـر  1التي نصت علـى شـروط التعيـين فـي الوظيفـة العموميـة،

 .تطلبات التعيينشرط السالمة األمنية باعتباره شرط ا من الشروط الالزم توافرها الستكمال م

، من خالل الئحة الدعوى التي تقدمت بها، على قرار تمهيدي، من محكمة العدل العليا الهيئةوقد حصلت 
يقضي بإلزام مجلس الوزراء الفلسطيني، ورئيس ديوان الموظفين، ووزيرة التربية والتعليم ببيان األسباب 

                                                            
من عمره  ةأتم الثامنة عشر  -0 أن يكون فلسطينيا   -0: تيهي على النحو اآلمن قانون الخدمة المدنية ف( 09)أما شروط التعيين وفقا  لنص المادة   1
غير محكوم عليه بجناية أو  -5متمتع ا بكافة حقوقه المدنية،  -9أن يكون خالي ا من األمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من أداء وظيفته  -8

 . جنحة مخلة باألمانة والشرف
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قرار نهائي من قبل محكمة العدل العليا إللغاء حين إصدار إلى الموجبة إلصدار قرار السالمة األمنية، 
  .الهيئةمتطلب شرط السالمة األمنية محل الطعن الذي تقدمت به 

 التوقيف أثناء والتعذيب القاسية والمعاملة المعاملة، سوء حول المواطنين شكاوى: ثالثاا 
 

بالتعذيب وسوء المعاملة المرتبة  لهيحتل انتهاك الحق في السالمة الجسدية وحماية الجسد من التعرض 
فقد تواصلت الهيئة خالل الفترة التي . 0202المرصودة لدى الهيئة خالل العام  االنتهاكاتالثالثة ضمن 

 ،يغطيها التقرير بتلقي الشكوى التي تحوي االنتهاكات الواقعة على حق اإلنسان في األمان الشخصي
نسانية أثناء اال حتجاز أو التوقيف أو التحقيق من قبل الجهات المختصة، فقد بلغ والمعاملة بصورة الئقة وا 

شكوى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ( 830) 0202عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل العام 
وبالمقابل كان . شكوى سجلت ضد جهازي األمن الداخلي والشرطة في قطاع غزة( 002)كان من بينها 

( 59: )شكوى توزعت على األجهزة األمنية على النحو التالي( 010)ة من تلك الشكاوى نصيب الضفة الغربي
شكوى ضد جهاز ( 60)ضد جهاز المخابرات العامة، شكوى ( 82)شكوى ضد جهاز األمن الوقائي، 

وبتحليل تلك الشكاوى تبين أنها تحوي . شكاوى ضد جهاز االستخبارات العامة( 1)الشرطة المدنية، 
انتهاكا ، وحول التعرض  (816)حول تعرض األشخاص المحتجزين أو الموقوفين للتعذيب : ات التاليةاالنتهاك

انتهاكا ، وكذلك حول تعرض األشخاص للعنف أو  (63)لسوء المعاملة أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية 
أو أكثر في الوقت  ا  واحد ا  انتهاكا ، علما  أن أي شكوى قد تحوي انتهاك (019)الضغط الجسدي أو المعنوي 

من خالل الشكاوى التي وصلتها،  الهيئةوكذلك، تعتبر تلك االنتهاكات هي التي سجلتها ووثقتها . هذات
تلقيها العديد من اإلفادات حول بعد ويتوقع أن يكون العدد الحقيقي لتلك االنتهاكات أكثر من ذلك، خصوصا  

 .متابعة تلك اإلفادات لدى الجهات المنتهكة في األجهزة األمنيةعلى التعذيب من أشخاص لم يرغم أي منهم 
 (الملحق بهذا التقرير 09انظر الشكل رقم )

وفقا  للشكاوى  ،بحق المعتقلين أو الموقوفين لتشمل الممارسة هماتنوعت أنماط التعذيب وسوء المعاملة ووسائل
الشتم، واإلجبار على الوقوف لفترات طويلة، والضغط النفسي و  ،واإليذاء الجسدي ،الضرب: للهيئةالمقدمة 
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ة، والتعليق في السقف، وتغطية الرأس وعصب العينين، والوضع في زنزانة معتمة لفترات كوالشبح، والفل
 . طويلة، والعزل االنفرادي، والتهديد، وكذلك سكب الماء البارد على جسم المحتجز بعد تجريده من مالبسه

راتها الدورية لمراكز التوقيف واالحتجاز، شكاوى يدعي المواطنون فيها تعرض ، خالل زياالهيئةكما تلقت 
وكذلك لدى جهاز األمن الوقائي وجهاز المخابرات  ،في نظارات الشرطة المدنية بأقسامها المختلفة ،بعضهم
 (الملحق بهذا التقرير 00انظر الشكل رقم ) .للتعذيب أو سوء المعاملة العامة

  :0202جدول يبين عدد الشكاوى وتوزيعها على األجهزة األمنية وعلى األشهر خالل العام  ليي فيما

 غزة/ األمن الداخلي استخبارات ضفة/ شرطة مخابرات عامة أمن وقائي الشهر

 08 - 0 0 0 كانون ثاني

 01 - 2 0 - شباط

 01 - 1 1 1 آذار

 02 - 00 0 0 نيسان

 00 - 0 2 2 آيار

 02 1 2 2 0 حزيران

 2 - 2 - 2 تموز

 2 0 00 1 0 آب

 02 - 2 0 1 أيلول

 01 - 6 1 01 تشرين أول
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 12 - 0 0 00 تشرين الثاني

 02 0 2 1 2 كانون األول

 002 2 60 12 21 المجموع

 

 العام خالل غزة وقطاع الغربية الضفة في التعذيب شكاوى لعدد العام المجموع: من واقع الجدول يتبين
 فيكون الغربية، الضفة في شكوى( 161)و غزة قطاع في شكوى( 222) :التالي النحو على كانت 0202
شكوى في ( 162) :ذيبمجال التع في 2222وقد كان عدد الشكاوى خالل العام  .شكوى( 181: )المجموع

 00انظر الشكل رقم ) .شكوى( 121)شكوى في الضفة الغربية، فيكون اإلجمالي هو ( 161)قطاع غزة، و
 (الملحق بهذا التقرير

خالل زياراتها الدورية لمراكز االحتجاز والسجون التابعة الشكاوى من المواطنين من عدد  الهيئة تلقتكما 
وكذلك الشكاوى . األمن الوقائي والمخابرات العامةلألجهزة األمنية في الضفة الغربية، خاصة لدى جهازي 

، أو من كانوا معتقلين لدى األمن الداخلي في غزة، بعد خروجهمالتي تتلقاها الهيئة من األشخاص الذين 
وقد  .من زيارة أماكن االحتجاز التابعة لألمن الداخلي 0202سبب منع الهيئة خالل العام خالل ذويهم، ب

اإلهانة والشتائم واأللفاظ  :حيث كان منهاالهيئة تلقتها  في الشكاوى التي هتعددت صور التعذيب وأنماط
على كرسي  مع ربط اليدين إلى الخلف وقوفا  " الشبح"البذيئة، والضرب على أنحاء مختلفة من الجسد، و

من الخلف  واللكم بواسطة اليدين، والركل باألرجل، والشبح مقيدا   ،صغيرة لفترات مختلفة، والصفع على الوجه
. من النوم من خالل إصدار أصوات مزعجة إلى جانب سحب الفراشومن ثم الربط بباب الزنزانة، والحرمان 

ساءة المعاملة بحسب الشكاوى المذكورة أثناء التحقيق مع الموقوفين على  وقد تمت أغلب عمليات التعذيب وا 
 .هم إلى حركة حماس أو غسيل األموال، أو اقتناء سالح دون ترخيصئتهم انتما

بعد زياراتها الدورية لمراكز التوقيف واالحتجاز، تعرض العديد  الهيئةدتها كما تظهر التقارير الدورية التي أع
التوقيف والتحقيق التابعة للمخابرات العامة  ومراكز التوقيف التابعة لألمن الوقائي مراكزمن الموقوفين في 
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الملحق بهذا  05انظر الشكل رقم ) .إلى سوء المعاملة والتعذيب وتعرضهم لالعتداء الجسدي الفلسطينية
 .(التقرير

 

 

 :القضاء ألحكام الرسمية الجهات احترام عدم حول المواطنين وىشكا: رابعاا 

كل من لم ينفذ تلك  أنأشار القانون األساسي الفلسطيني إلى أن أحكام القضاء الفلسطيني واجبة التنفيذ، و 
 .بالحبس والعزل من الخدمة متى كان موظفا  عموميا  يعاقب األحكام 

من الشكاوى يدعي المواطنون فيها عدم قيام الجهات الرسمية المختلفة  ا  وفي هذا الصدد تلقت الهيئة عدد
تركزت غالبيتها  ،انتهاكا  ( 030)بتنفيذ القرارات القضائية الخاصة بهم، حيث سجلت الهيئة في هذا المجال 
يذ قرارات مالية وحقوقية ألشخاص حول اإلفراج عن أشخاص معتقلين لدى األجهزة األمنية، إلى جانب تنف

 .وقد تركز هذا االنتهاك ضد األجهزة الحكومية العاملة في الضفة الغربية .2صدرت تلك القرارات لصالحهم
وبالرجوع إلى الشكاوى التي تلقتها الهيئة في هذا المجال، ووفقا  للردود التي وصلتها على المتابعات التي 

 : قامت بها يظهر ما يلي

داية ماطلت األجهزة األمنية المختلفة في تنفيذ العديد من قرارات محكمة العدل العليا التي في الب -
صدرت طاعنة بإجراءات التوقيف التي مارستها األجهزة األمنية، وعرضها لألشخاص المعتقلين على 

المتعددة أن  فقد اعتبرت محكمة العدل العليا في قراراتها. النيابة العسكرية ومن ثم المحاكم العسكرية
عرض المدنيين على القضاء العسكري غير قانوني، حيث ال بد من مراعاة قانون أصول المحاكمات 

 .الجزائية في هذا الصدد
قامت األجهزة األمنية في ردودها على مخاطبات الهيئة حول تنفيذ قرارات المحاكم باإلشارة إلى عدد  -

أن إلى لتفاف على قرارات المحاكم، باإلشارة التي ظهرت وكأنها ا ،من المبررات غير الواضحة

                                                            
  www.ichr.ps للمزيد راجع التقارير الشهرية حول انتهاكات حقوق اإلنسان المنشورة على موقع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان  2

http://www.ichr.ps/
http://www.ichr.ps/
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الجهاز األمني قد أفرج عن الشخص ولكن لوجود قضية أخرى مسجلة بحقه تم إعادة اعتقاله في 
 .هااللحظة نفس

ظهر في عدد من الشكاوى قيام جهاز أمني معين باعتقال أشخاص بعد اإلفراج عنهم من قبل جهاز  -
التي تم اإلفراج عنه فيها، أو في اليوم التالي  هافي اللحظة ذاتأمني آخر، وقد يكون ذلك االعتقال 

 .أو الذي بعده، وقد تكون التهمة الموجهة له عند الجهاز الثاني هي التي حقق فيها الجهاز األول
ظهر من خالل الردود التي وصلت للهيئة، إصرار األجهزة األمنية على أن النيابة العسكرية والقضاء  -

بمحاكمة األشخاص المحتجزين لديهم، معتبرين أن قانون  تانالمختص تانجهالعسكري هما ال
ن كان المحتجز  0464العقوبات الثوري للعام   .ن مدنيينو قانون دستوري وا 

 
ونتيجة لذلك، قامت الهيئة بإجراء العديد من المتابعات المركزية، حيث قامت بمراسلة قيادات األجهزة األمنية 
ووزارة الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، تطالبهم بتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا، ورغم ذلك انتهى العام 

   .           ، وهناك عدد من القرارات ما زالت لم تنفذ0202

     
 :ضدهم حقها استعمال في الرسمية الجهات تعسف حول المواطنين شكاوى: خامساا 

   
احتوت على انتهاك الجهات الرسمية  وىشك( 822)تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير ما يقارب 

مقارنة  .لحقوق المواطن الفلسطيني في مجاالت مختلفة، وقد اعتبرت تلك الجهات متعسفة في استعمال حقها
تبين أنها موزعة بين الضفة  0202للعام  وبالرجوع إلى الشكاوى .0224شكوى خالل العام ( 006)مع 

تلك الشكاوى على إجراءات تعسفت الجهات  حيث اشتملتكبير، الغربية وقطاع غزة، بنسب متقاربة إلى حد 
 . الرسمية في استعمال حقها فيها، وقد تنوعت تلك الجهات بين األمنية والمدنية

ومن األمثلة على ذلك، قيام الجهات األمنية بالتفتيش دون إذن قانوني، ومصادرة ممتلكات وأموال نقدية 
 ومصادرة بطاقات شخصية وجوازات سفر وبطاقات تأمين صحي بعضهم، لمواطنين، وكذلك إلغاء رخص

 .  لبعضهم اآلخر
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 :الحياة في الحق انتهاك حول المواطنين شكاوى: سادساا 

تركز انتهاك الحق في الحياة في مناطق قطاع غزة، في حين لم تسجل أي شكوى في الضفة الغربية خالل 
شكوى ( 12)مقارنة مع خالل العام في قطاع غزة  شكوى( 00) الهيئة، وفي هذا الصدد تلقت 0202العام 

: على النحو التالي 0202وقد توزعت الشكاوى خالل العام . في الضفة الغربية وقطاع غزة 0222في العام 
حول الوفاة نتيجة سوء استخدام السالح، وشكوى واحدة حول الوفاة نتيجة اإلهمال الطبي، إلى شكوتين 

كام باإلعدام بحق مواطنين، تم تلقيها من مواطنين محكومين باإلعدام شكوى حول صدور أح( 02)و
أحكام باإلعدام بحق مواطنين ( 2)تنفيذ  0202ولقد تم خالل العام . متواجدين حاليا  في سجن غزة المركزي

 .3في غزة، من بينهم عدد من مقدمي تلك الشكاوى

 

 : الجمعيات وتشكيل السلمي التجمع في الحق انتهاك حول المواطنين شكاوى: سابعاا 

حول انتهاك الحق في التجمع السلمي  شكوى( 90)عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة  0202بلغ خالل العام 
شكوى وفي ( 03)موزعة في الضفة الغربية إلى . 0222شكوى في العام ( 16)مقارنة مع  وتشكيل الجمعيات

شكوى ( 01)شكوى حول انتهاك الحق في التجمع السلمي، و( 08)تضمنت وقد . شكوى( 01)قطاع غزة 
 . حول انتهاك الحق في تشكيل الجمعيات

 

 :والقامة والسفر التنقل حرية في الحق انتهاك حول المواطنين شكاوى: ثامناا 

تركز هذا االنتهاك في قطاع غزة، فقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة في  0202لوحظ خالل العام 
مقارنة كل ذلك، . شكاوى في الضفة الغربية( 8)شكوى في قطاع غزة و( 62)شكوى، منها ( 68)قطاع غزة 

الشكاوى حول منع  تمحورت تلك. في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 0222شكوى في العام ( 10)مع 

                                                            
 16 السبع، إبراهيم ومحمد حانون، بيت من عاماً، 08فريح، أبو سالمة ناصر) تم تنفيذ حكم إعدام المواطنين 02/1/0202بتاريخ  3

 عاماً، 10جندية، صابر عامر) المواطنين إعدام حكم تنفيذ تم 08/2/0202 وبتاريخ. معادية جهة مع بالتخابر إدانتهم بعد( رفح من عاماً،

 . العمد بالقتل إدانتهم بعد غزة، مدينة من وجميعهم ،(عاماً  02 جحا، سعيد ورامي عاماً، 12 الشوبكي، حرب ومطر
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المواطنين من قطاع غزة من التنقل والسفر، أو وضع قيود على حرية التنقل والسفر واإلقامة، دون أمر 
وذلك " جهاز الشرطة وجهاز األمن الداخلي" قضائي، من قبل أفراد من أجهزة األمن التابعة لوزارة الداخلية

سفر إلى الضفة الغربية، أو عبر معبر رفح الحدودي لل" إيرز"أثناء مرور المواطنين عبر معبر بيت حانون
كما قامت وزارة الداخلية في رام . للسفر إلى مصر، أو مصادرة جوازات السفر الخاصة بالعديد من المواطنين

اهلل برفض طلبات تقدم بها مواطنون من سكان قطاع غزة بغرض الحصول على جواز السفر أو تجديده، 
 .زارة تزويد قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر منذ فترة تزيد على العامينعلى إثر استمرار منع الو 

 

 :شكاوى المواطنين حول انتهاك الحق في الرعاية الصحية: تاسعاا 

شكوى في مجال الحق في الرعاية الصحية، ( 22) 0202خالل العام  الهيئةبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها 
 .0222شكوى في العام الماضي ( 11)الغربية وقطاع غزة مقارنة مع وقد توزعت تلك الشكاوى في الضفة 

( 16)تمحورت تلك الشكاوى حول انتهاك الحق في الحصول على الخدمة الطبية الالزمة وبالمساواة بواقع 
 . انتهاكات( 1)انتهاكا ، وحول الصحة العامة بـ( 02)انتهاكا ، والمسئولية عن األخطاء الطبية بـ 

 

 الجهات العامة التي تركزت عليها الشكاوى خالل الفترة التي يغطيها التقرير: نيالبند الثا
 

بالمقارنة مع العام  0202قلت النسبة التي تلقتها الهيئة من الشكاوى ضد الجهات المدنية خالل العام 
وصلت من العدد اإلجمالي لعدد الشكاوى، في حين %(  12) 0222، فقد كانت النسبة خالل العام 0222

زيادة وهذا التراجع في نسبة الشكاوى ضد المؤسسات المدنية قابله  %(.08)إلى  0202النسبة خالل العام 
وهذا األمر يشير بصورة أو أخرى اقتراب . في نسبة الشكاوى األمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

لألجهزة األمنية من خالل إطالق العنان  إلى النظام البوليسيالحكومة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 
   .بالطريقة التي تراها مناسبة في حقوق اإلنسان الفلسطيني في شطري الوطن للتصرف
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 :الجهات المدنية :أولا 
في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة  "الوزارات والمؤسسات العامة"وردت الشكاوى ضد الجهات المدنية 

وذلك بسبب استمرار الوضع الراهن القائم في أراضي السلطة الوطنية وحالة االنقسام السياسي المتواصل منذ 
وما نجم عنه من وجود سلطتين قائمتين في الضفة وغزة، أدى إلى ازدواجية في عمل  0226منتصف العام 

 .والتي تقدم خدماتها للمواطنين المؤسسات التي يعمل فيها المواطنون

 الوزراء مجلس. 0

( 082)ضد مجلس الوزراء مقارنة مع  0202شكوى خالل العام ( 09) الهيئةتلقت  :في الضفة الغربية -
، تركز غالبيتها حول المطالبة بصرف مستحقات مالية لموظفين، أوالمطالبة بحقوق 0224شكوى في العام 

وشكاوى حول  .وظيفية أخرى، والمطالبة بصرف مستحقات العاملين الذين أنهيت عقودهم منذ أكثر من عام
يم، وشكاوى تتعلق بالحق في الملكية بعدم صدور قرارات استمالك، إضافة إلى الحق في قيام الحق في التعل

بعدد من المتابعات للشكاوى  الهيئةوقد قامت  .مجلس الوزراء بالواجب القانوني المفروض بموجب القانون
دا  من الردود عد، وتلقت رسالة أصلية وتذكيرية( 09)التي وصلت ضد مجلس الوزراء، فقد قامت بإرسال 

 .والمواطن للهيئةصنف جزء كبير منها على أنها مرضية 

شكاوى، تركزت ( 6)ضد مجلس الوزراء في رام اهلل  0202خالل العام  الهيئةتلقت  :في قطاع غزة -
بإعادة صرف الرواتب التي تم وقف صرفها، على إثر االنقسام السياسي الذي وقع  غالبيتها حول المطالبة

، الخاصة بالموظفين الحكوميين، المدنيين والعسكريين، من قطاع غزة، وذلك 0226العام منذ منتصف 
بمتابعة تلك الشكاوى مع رئيس مجلس الوزراء، دون تحقيق  الهيئةوقد قامت " بحجة عدم االلتزام بالشرعية"

 .نتيجة مرضية

 الداخلية وزارة. 0
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( 54)ضد وزارة الداخلية، مقارنة مع  0202عام شكوى خالل ال( 16)الهيئة تلقت : في الضفة الغربية -
، تركز غالبيتها على انتهاك الحق في السالمة الجسدية نتيجة سوء استخدام السالح، 0224شكوى في العام 

وتعسف وزارة الداخلية في استعمال السلطة ضد المواطنين، وحق المواطن في الحصول على الخدمة العامة 
المواطن في السكن، وحق المواطن في الحصول على جواز سفر يمكنه من  والعيش في بيئة نظيفة، وحق

 .  التنقل بحرية، وأخيرا  الحق في المشاركة في تقلد الوظائف العامة

ضد وزارة الداخلية، فقد قامت بإرسال  للهيئةبعدد من المتابعات للشكاوى التي وصلت  الهيئةوقد قامت 
. والمواطن للهيئةصنف جزء كبير منها على أنها مرضية ردودا   وتلقت، العديد من الرسائل أصلية وتذكيرية

بالعديد من المتابعات الميدانية مع الوزارة بين اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولين في  الهيئةكما قامت 
منية مراسلة وزارة الداخلية بعدد من الشكاوى المسجلة ضد األجهزة األ 0202وقد برز خالل العام . الوزارة

التابعة لها، ولكن في هذه الطائفة من الرسائل كانت ردود وزارة الداخلية منصبة على إبالغ الهيئة فقط برد 
الجهاز األمني الذي وصلها على شكوى الهيئة، وكانت الهيئة تأمل من وزارة الداخلية بأن تكون أكثر إيجابية 

 .   إلى جانب حقوق المواطن الفلسطيني

 

( 600)مقارنة مع ، ضد وزارة الداخلية 0202خالل العام  شكوى( 22) الهيئةتلقت  :غزةفي قطاع  -
المسجلة ضد األجهزة األمنية في قطاع  0224، حيث كانت الشكاوى خالل العام 0224شكوى في العام 

نية وتم فقد سجلت وزارة الداخلية كجهة مد 0202غزة تسجل ضد وزارة الداخلية كجهة أمنية، أما خالل العام 
تركزت أغلب تلك الشكاوى حول تسجيل الشكاوى ضد األجهزة األمنية بمعزل عن وزارة الداخلية وذلك للدقة، 

انتهاك الحق بالحياة، والتعرض للتعذيب واالعتداء الجسدي والمعنوي والمعاملة القاسية والمهينة أثناء 
غالق مقراتها ومصادرة مقتنياتها، التوقيف، االعتقال على خلفية سياسية، اإلعتداء على الجمعيا ت األهلية، وا 

باإلضافة إلى الشكاوى المتعلقة باالعتداء على الحق في التجمع السلمي ومنع المواطنين من تنظيم مسيرات 
 .سلمية أو مهرجانات احتفالية في عدة مناسبات، واعتقال أو استدعاء القائمين عليها
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العديد من   شكاوى التي وصلت ضد وزارة الداخلية، فقد قامت بإرسالبعدد من المتابعات لل الهيئةوقد قامت 
الرسائل األصلية والتذكيرية إلى وزير الداخلية بغزة، ومن بينها المراسالت التي تم توجيهها بصفته الجهة 

رة الداخلية العليا كمسؤول تتبع إليه األجهزة األمنية بغزة، كما تم  توجيه العديد من الرسائل إلى مراقب عام وزا
جاءت في مجملها نمطية، تنفي . ردودا  عن وزارة الداخلية في غزة الهيئةوقد تلقت . حول تلك الشكاوى

، الهيئةبموجبه ادعاءات أصحاب تلك الشكاوى، كما تم تلقي العديد من الردود الشفهية على استفسارات 
عالم  زة بتشكيل لجان للتحقيق في تلك االدعاءات، عن قيام وزارة الداخلية بغ الهيئةحول تلك االدعاءات، وا 

إال أنه لم يتم اإلعالن عن نتائج أي من تلك التحقيقات، أو عن أي إجراءات تم اتخاذها ضد مرتكبي تلك 
 .االنتهاكات لضمان عدم تكرارها، ولم يتم تحقيق نتيجة مرضية

ر الداخلية برام اهلل، حول الشكاوى رسائل أصلية وتذكيرية إلى وزي( 028)توجيه  0202كما تم خالل العام 
الواردة على وزارة الداخلية، التي تمحورت غالبيتها حول منع األجهزة األمنية في رام اهلل إصدار أو تجديد 

ردود حول تلك الشكاوى من بينها ردان عن ( 1)وتلقت الهيئة . جوازات السفر لمواطنين من قطاع غزة
   .لها بنتيجة مرضيةالمخابرات العامة، ولم تكن في مجم

 المالية وزارة. 3

مقارنة مع  شكوى في الضفة الغربية وقطاع غزة،( 005)ضد وزارة المالية  0202خالل العام  الهيئةتلقت 
( 18)شكوى في الضفة الغربية و( 005)إلى  0202وقد توزعت الشكاوى خالل العام . 0222العام ( 022)

غالبيتها، بعد أن تم وقف رواتب العديد من الموظفين سواء  في الضفة وقد تركز . شكوى في قطاع غزة
، وكذلك شكاوى حول دفع "الحكومة الشرعية"الغربية أو في قطاع غزة، بحجة عدم االلتزام بما يسمى بقرارات 

مستحقات مالية للمواطنين، وتسوية الرواتب، والمطالبة بتصويب األوضاع الوظيفية كاحتساب العالوات 
مهنية وعالوة األقدمية، وصرف الرواتب التقاعدية أو تعديلها، وصرف المستحقات المالية مقابل العمل على ال

بند البطالة، وصرف سلف على الرواتب، وصرف المبالغ التي أقرها مجلس الوزراء عن هدم المنازل من قبل 
نها التعسف في استخدام إلى جانب ذلك احتوت الشكاوى على عدد من االنتهاكات م. قوات االحتالل

 .السلطة، الحق في احترام أحكام القضاء، والحق في الحصول على الوثائق الرسمية
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العديد بإرسال  الهيئةبعدد من المتابعات للشكاوى التي وصلت ضد وزارة المالية، فقد قامت  الهيئةوقد قامت 
. والمواطن للهيئةبيتها على أنها مرضية صنفت في غال ردودا   ، وتلقتمن الرسائل األصلية منها والتذكيرية

بالعديد من المتابعات الميدانية مع الوزارة بين اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولين في  الهيئةكما قامت 
 . الوزارة

على الشكاوى عدد من الردود النمطية التي تشير، خصوصا  في موضوع  للهيئةومن بين الردود التي وصلت 
لى أن المواطن المشتكي غير ملتزم بقرارات الحكومة الشرعية تارة، ومن بين الردود كذلك أن وقف الرواتب، إ

وزارة المالية ملتزمة بالخطط الهيكلية اإلدارية، وأن العالوات المطلوبة في الشكاوى، مرهونة بموافقة وزير 
تنادها إلى أي إجراءات أيضا ، جاءت في مجملها غير مرضية واتسمت بالنمطية، واتضح عدم اس. المالية

عدم "أن اإلجراءات تمت من قبل مجلس الوزراء وكانت بسبب "قانونية، حيث اقتصر مفادها على تكرار 
 "".االلتزام بالشرعية

 :الصحة وزارة. 4

( 000)مقارنة مع ضد وزارة الصحة  0202شكوى خالل العام ( 34) الهيئةتلقت  :في الضفة الغربية
حول موظفي وزارة الصحة، وكانت أبرز الشكاوى : األول: ، تركز غالبيتها في جانبين0222شكوى في العام 

فقد تعلق بتقديم الخدمات لألشخاص، والمطالبة بتغطية : أما الثاني. في هذا الجانب حول الحقوق الوظيفية
في قضايا نفقات العالج، والتقصير في تقديم الخدمة الصحية، التحويالت الطبية الخارجية، والتحقيق 

اإلهمال الطبي، وعدم استقبال المستشفيات لحاالت مرضية، والمطالبة بإصدار تأمين صحي، وتوفير األدوية 
 . الالزمة، وتوفير طواقم طبية للعيادات والمستشفيات

 

عدد من الرسائل ما بمتابعة الشكاوى التي وصلت إليها ضد وزارة الصحة، فقامت بإرسال  الهيئةوقد قامت 
 الهيئةكما قامت . والمواطن للهيئةصنفت في غالبيتها على أنها مرضية  ردودا   ، وتلقتصلية وتذكيريةبين أ

 .بالعديد من المتابعات الميدانية مع الوزارة بين اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولين في الوزارة
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شكوى، ( 02)ضد وزارة الصحة  0202خالل العام  الهيئةبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها : في قطاع غزة -
وتركزت تلك الشكاوى، حول ادعاء أصحابها بتقصير وزارة الصحة . 0222شكاوى العام ( 11)مقارنة مع 

في تقديم الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، والمطالبة بالتحقيق في الوفيات المشتبه بها التي حدثت في 
لخطأ الطبي واإلهمال في المؤسسات الصحية في قطاع غزة، وحول عمل المستشفيات، والناجمة عن ا

التحويالت الطبية للعالج بالخارج، والحصول على التأمين الصحي، وحول بطاقات التأمين الصحي الخاصة 
 .بالموظفين العسكريين لدى السلطة، وعلى الشهادات والتقارير الطبية الالزمة

عدد من الرسائل  ى التي وصلت لها ضد وزارة الصحة، فقامت بإرسالبمتابعة الشكاو  الهيئةوقد قامت 
ردود أفيد خاللها للهيئة أنه تم تشكيل لجان  إلى وزير الصحة في حكومة غزة، وتلقت األصلية والتذكيرية

للتحقيق حول ما ورد في تلك الشكاوى، وتبين من نتائج في غالبية تلك التحقيقات عدم وجود أي تقصير أو 
 .من قبل الوزارة إهمال

 :العالي والتعليم التربية وزارة .5

شكوى ( 004)ضد وزارة التربية والتعليم العالي  0202خالل العام  الهيئةتلقت  :في الضفة الغربية -
تركزت معظم الشكاوى على وزارة التربية والتعليم العالي في . 0224شكوى في العام ( 036)مقارنة مع 

من الشكاوى  (%42)األول، يتعلق بالشؤون الوظيفية، وحقوق الموظف العام، وقد احتلت ما نسبته : جانبين
أو وقف  ،وقد كان أبرز القضايا في مجال الوظيفة العامة موضوع الفصل التعسفي. المقدمة ضد الوزارة

عدم و المطالبة بدفع مستحقات مالية، و ين، والمطالبة باحتساب سنوات الخدمة كسنوات خبرة، إجراءات التعي
أما الثاني، فقد تعلق . النقل الوظيفي التعسفيو تنفيذ قرارات المحاكم،  وعدم التعيين في سلك التربية والتعليم،

التحقيق في و الرسوم الجامعية، بالخدمات التي تقدمها الوزارة، كالمطالبة بصرف المنح الدراسية، وتغطية 
وقد احتوت شكاوى المواطنين ضد هذه . واالعتراض على المناهج التدريسية. التعرض للعنف داخل المدارس

الحق في الحصول على خدمة عامة، الحق في المشاركة في تقلد الوظائف العامة : الوزارة االنتهاكات التالية
ل والمراهقين وحمايتهم من االستغالل ألطفاالعام، وحقوق ا وحقوق شاغليها، والحقوق األخرى للموظف
 .    االجتماعي واالقتصادي وحمايتهم من اإليذاء
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ضد وزارة التربية والتعليم العالي، وتراوحت  للهيئةبعدد من المتابعات للشكاوى التي وصلت  الهيئةوقد قامت 
بالنمطية وبصيغة  غالبيتها تسماهذا الشأن ردود تلك المتابعات بين إرسال رسائل أصلية وتذكيرية، ووصلها ب

التنسيب للتعيين كان لعدم موافقة األجهزة األمنية، أو أن عدم  إنهاءن، أن ين التاليتيال تخرج عن الصيغت
بالعديد من  الهيئةكما قامت . التعيين كان بقرار من ديوان الموظفين لعدم استكمال مسوغات التعيين

 .مع الوزارة بين اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولين في الوزارةالمتابعات الميدانية 

شكوى مقارنة مع ( 00)ضد وزارة التربية والتعليم العالي  0202خالل العام  الهيئةتلقت  :في قطاع غزة -
( 1)في غزة، و شكاوي ضد وزارة التربية والتعليم العالي( 3)موزعة إلى . 0224شكوى في العام ( 01)

تمحورت تلك الشكاوى حول الحصول على الوثاق . في رام اهلل ضد وزارة التربية والتعليم العاليشكاوي 
 .الرسمية، الشهادات التعليمية، وعدم معادلة الشهادات الجامعية

ضد وزارة التربية والتعليم العالي، وتراوحت  إليهابعدد من المتابعات للشكاوى التي وصلت  الهيئةوقد قامت 
إلى وزير التربية والتعليم العالي بغزة، وعقدت العديد من ، رسائل أصلية وتذكيرية تلك المتابعات بين إرسال

ولم تتلق الهيئة أي ردود بشأنها حتى . االجتماعات مع بعض المسئولين في الوزارة، وتم مناقشة تلك الشكاوى
رسائل أصلية وتذكيرية إلى وزيرة التربية والتعليم العالي في ( 2) بإرسال الهيئةوقامت . 0202نهاية العام 

ردود مكتوبة، مفادها أنه تم اتّباع ما ورد في قانون التعليم العالي بشأن تلك ( 1) الهيئةرام اهلل، وتلقت 
 .الشكاوى، ولم يتحقق من خاللها أي نتيجة مرضية

 

 

 :الجتماعية الشؤون وزارة. 6

شكوى مقارنة ( 38)ضد وزارة الشؤون االجتماعية  0202خالل العام  الهيئةتلقت  :في الضفة الغربية -
مع وزارة الشؤون االجتماعية  الهيئة، وتعلقت غالبية الشكاوى التي تابعتها 0224شكوى في العام ( 96)مع 

التثبيت في الوظيفة العامة، والحصول على األول في مجال الحقوق الوظيفية، كالتعيين أو : على جانبين
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والجانب الثاني، حول الخدمات كاعتماد حاالت . الترقيات أو االعتراض على التسكين على الهيكلية
وقد احتوت الشكاوى المقدمة ضد هذه الوزارة على االنتهاكات . اجتماعية ضمن برنامج الوزارة المختلفة

والحق في المشاركة في تقلد الوظائف العامة وحقوق شاغليها، والحق  التعسف في استعمال السلطة،: التالية
وقد . في الضمان االجتماعي، وحق المواطن في األمان على شخصه من االعتداء الجسدي أو المعنوي

ضد وزارة الشؤون االجتماعية، وتراوحت تلك  للهيئةبعدد من المتابعات للشكاوى التي وصلت  الهيئةقامت 
. والمواطن للهيئةصنفت على أنها مرضية  عليها ردودا   ، وتلقترسائل أصلية وتذكيريةين بإرسال المتابعات ب
بالعديد من المتابعات الميدانية مع الوزارة بين اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولين في  الهيئةكما قامت 

 .الوزارة

) شكوى، مقارنة مع( 02)االجتماعية  ضد وزارة الشؤون 0202خالل العام  الهيئةتلقت  :في قطاع غزة -
تركزت حول مطالبة أصحابها بالحق في الضمان االجتماعي، واعتماد  .0222شكوى في العام ( 01

مواطنين كحاالت اجتماعية للحصول على اإلعانة المعيشية، وتوفير التأمين الصحي للمعاقين، وشكوى حول 
 .لمهني التابع للوزارةاعتداء مدير ومعلم على طالب في مركز التدريب ا

بمتابعة تلك الشكاوى بتوجيه رسالتين إلى وزير الشؤون االجتماعية في غزة، وعقدت عدة  الهيئةقامت 
اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الوزارة، وتم مناقشة الشكاوى وتم التوصل في العديد منها إلى نتيجة 

 . مرضية

 :المحلي الحكم وزارة. 7

شكوى، مقارنة مع ( 88)ضد وزارة الحكم المحلي،  0202خالل العام  الهيئةتلقت  :الغربيةفي الضفة  -
، تركزت حول أمور خدمية تتوالها الهيئات المحلية والبلديات التي تشرف عليها 0224شكوى في العام ( 10)

لعامة وحقوق شاغلي وزارة الحكم المحلي، وكذلك أمور وظيفية تتعلق بالحق في المشاركة في تقلد الوظائف ا
تلك الوظائف، وكذلك الحقوق الوظيفية للعاملين في الوظائف العامة وتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا لعدد 
من المواطنين، واعتراض المواطنين وعدد من مجالس الهيئات المحلية على تدخل وزارة الحكم المحلي بعدد 

ضد وزارة الحكم  للهيئةالمتابعات للشكاوى التي وصلت  بعدد من الهيئةوقد قامت . من شؤونهم الداخلية
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صنفت في العديد منها  ردودا   ، وتلقترسائل أصلية وتذكيرية المحلي، وتراوحت تلك المتابعات بين بإرسال
بالعديد من المتابعات الميدانية مع الوزارة بين  الهيئةكما قامت . والمواطن للهيئةعلى أنها غير مرضية 

 .فية واجتماعات مع مسؤولين في الوزارةاتصاالت هات

شكوى مقارنة مع ( 01)وزارة الحكم المحلي بغزة  ضد 0202خالل العام  الهيئةتلقت  :في قطاع غزة -
، وردت تلك الشكاوى على وزارة الحكم المحلي كجهة مسئولة فيما يتعلق بالشكاوى 0222شكاوى العام ( 02)

شكاوى، موجهة ضد ( 2)وقد ورد باإلضافة إلى تلك الشكاوى . الخاصة بعمل البلديات والمجالس المحلية
كاوى التي وردت ضد وزارة الحكم المحلي والبلديات تركزت تلك الش. مباشرة حول ذات االنتهاكات البلديات

صالح  والمجالس المحلية، حول انتهاكات تتعلق بالحق في تلقي الخدمة العامة مثل التزود بمياه الشرب وا 
زالة المكاره الصحية، وتعبيد  خطوط إمداداتها، والتزود بمياه الري للزراعة، وخدمات الصرف الصحي، وا 

د من تلك الشكاوى حول عدم منح تراخيص لمحالت تجارية، وعدم تسليم مقرات أندية فيما تمحور عد. الطرق
نهاء عضوية أشخاص في المجالس المحلية بعدد من المتابعات  الهيئةوقد قامت . مؤجرة من البلدية، وا 

رسائل  ضد وزارة الحكم المحلي والبلديات، وتراوحت تلك المتابعات بين بإرسال للهيئةللشكاوى التي وصلت 
وقد . أصلية وتذكيرية، وميدانيا  قامت باالجتماع مع الجهات المسئولة في مناطق البلديات والمجالس المختلفة

ردودا  عن وزير الحكم المحلي، ورئيس بلدية غزة، وتم التوصل في عدد من تلك الشكاوى إلى  الهيئةتلقت 
 .نتيجة مرضية بتعاون

 

 

 

 :العام الموظفين ديوان. 2

شكوى على ( 80)ضد  ديوان الموظفين العام في الضفة الغربية وقطاع غزة  0202خالل العام  الهيئةتلقت 
، تركزت غالبيتها حول المطالبة بمنح عالوات، صرف بدل 0224شكوى في العام ( 80)مقارنة مع 
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نوات خبرة، المواصالت، ومنح الدرجات الوظيفية، وتعديل المسميات الوظيفية، واحتساب سنوات الخدمة كس
 .والمطالبة بالحصول على شهادات بغرض تسوية الراتب التقاعديوالتثبيت في الوظيفة، 

ضـد ديـوان المـوظفين العـام، وتراوحـت تلـك  للهيئةبعدد من المتابعات للشكاوى التي وصـلت  الهيئةوقد قامت 
. أنها مرضية للمـواطن وللهيئـة صنفت في غالبيتها ردودا   ، وتلقترسائل أصلية وتذكيرية المتابعات بين إرسال

بالعديـد مـن المتابعـات الميدانيـة مـع الـديوان بـين اتصـاالت هاتفيـة واجتماعـات مـع مسـؤولين  الهيئـةكما قامت 
 .في الديوان

وذلـك  وتشمل مجلس القضاء األعلى والنيابة العامة والقضاء العسكري :الجهات القضائية :ثانياا 
 :على النحو التالي

 :األعلى القضاء مجلس. 0

( 04)مجلس القضاء األعلى في الضفة الغربية مقارنة مع  ضد 0202شكوى خالل العام ( 09) الهيئةتلقت 
تركزت حول الحق بإجراءات قانونية عادلة، الحق في توكيل محام، والحق في . ،0224شكوى في العام 

الحق في القيام بواجب قانوني، وحق زيارة األهل والحق في اللجوء إلى محكمة مختصة وعلنية ونزيهة، 
 .المواطنين في قطاع غزة في صرف بدل األحكام الصادرة في القطاع والمنفذة في الضفة الغربية

ضد مجلس القضاء األعلى، وتراوحت تلك  للهيئةبعدد من المتابعات للشكاوى التي وصلت  الهيئةوقد قامت 
كما . وللمشتكي للهيئةصنفت على أنها مرضية  ردودا   تلقت، و رسائل أصلية وتذكيرية المتابعات بين إرسال

بالعديد من المتابعات الميدانية مع مجلس القضاء األعلى بين اتصاالت هاتفية واجتماعات مع  الهيئةقامت 
 .مسؤولين في مجلس القضاء األعلى

 :العامة النيابة. 0

( 00)النيابة العامة مقارنة مع  ضد 0202شكاوى خالل العام ( 4) الهيئةتلقت  :في الضفة الغربية -
الحق في إجراءات قانونية : تركزت غالبية الشكاوى الواردة حول االنتهاكات اآلتية. 0224شكوى في العام 
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عادلة، الحق في المشاركة في تقلد الوظائف العامة، الحق في القيام بواجب قانوني، وحق المواطن في 
 .لى الوثائق الرسمية وفقا  للقانونالحصول ع

ضد النيابة العامة، وتراوحت تلك  للهيئةبعدد من المتابعات للشكاوى التي وصلت  الهيئةوقد قامت 
صنفت على أنها غير مرضية للهيئة وللمواطن  ردودا   ، وتلقترسائل أصلية وتذكيرية المتابعات بين إرسال
عديد من المتابعات الميدانية مع النيابة العامة بين اتصاالت هاتفية بال الهيئةكما قامت . في جزء كبير منها

قامت الهيئة باستعمال آلية جديدة لمتابعة عدد من  0202وخالل العام . واجتماعات مع مسؤولين في النيابة
خالل  بالغا  ( 02)والالفت للنظر في تلك اآللية تقديم الهيئة أكثر من . القضايا، وهي بالغات للنائب العام

، ورغم ذلك لم يصلها سوى رد واحد، وبتحليل ذلك الرد تبين أنه لم يتميز عن الردود العادية 0202العام 
المرسلة من قبل النائب العام في الشكاوى العادية، وفي هذا الصدد كانت الهيئة تتوقع تشكيل النائب العام 

الشخصية للشخص الذي رفع البالغ  للجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل حادثة االعتداء على الحقوق
 .  لصالحه

شكوى ضد النيابة العامة ( 00) النيابة العامة في غزة ضد 0202خالل العام  الهيئةتلقت  :في قطاع غزة -
تركزت حول عدم قيام النيابة العامة بواجبها القانوني . 0222شكوى العام الماضي ( 02)في غزة، مقارنة مع 

المواطنين حول حوادث واعتداءات تعرض لها أصحاب تلك الشكاوى، والمطالبة في التحقيق في شكاوى 
 .بالحصول على تقارير الطب الشرعي لحاالت الوفاة

رسالة أصلية وتذكيرية إلى النائب ( 01)بمتابعة الشكاوى الواردة ضد النيابة العامة، وتم توجيه  الهيئةقامت 
ديد من االتصاالت الهاتفية مع أعضاء في النيابة العامة، العام بغزة، وعقدت عدة اجتماعات وأجرت الع

ردود على تلك ( 6) الهيئةوتلقت . الهيئةبغرض التحقيق في شكاوى المواطنين، والرد على استفسارات 
المخاطبات، جاءت غالبيتها نمطية، وتنفي ادعاءات أصحاب الشكاوى، ولم يتحقق من خاللها أي نتيجة 

 .مرضية

 :العسكري القضاء. 3
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( 01)القضاء العسكري في الضفة الغربية مقارنة مع  ضد 0202شكوى خالل العام ( 92) الهيئةتلقت 
الحق في إجراءات قانونية عادلة، والحق في توكيل : تركزت حول االنتهاكات التالية. 0224شكوى في العام 

ونزيهة، والحق في القيام بواجب  محام، والحق في زيارة األهل والحق باللجوء إلى محكمة مختصة وعلنية
قانوني، الحق في حرية الرأي والتعبير، وحق المواطن في األمان على شخصه وحمايته من التعذيب والتهديد 
أثناء التوقيف، حق المواطن في احترام الجهات الرسمية ألحكام القضاء الفلسطيني، والعمل على التوقف عن 

بعدد من المتابعات للشكاوى التي وصلت  الهيئةوقد قامت . عسكرينظر ملفات المدنين أمام القضاء ال
 ردودا   ، وتلقترسائل أصلية وتذكيرية ضد القضاء العسكري، وتراوحت تلك المتابعات بين إرسال للهيئة

صنفت على أنها غير مرضية، كون الخالف ما زال قائما  بين الهيئة والقضاء العسكري، حول محاكمة 
إضافة إلى ذلك قامت الهيئة بالمتابعات الميدانية مع القضاء العسكري . لقضاء العسكريالمدنيين أمام ا

 .وكذلك االتصاالت الهاتفية واالجتماعات مع مسؤولين فيه

 

علـى  وتشـمل األجهـزة األمنيـة فـي كـل مـن الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة :األمنية الجهات :ثالثاا 
 : النحو التالي

 :المختلفة بأقسامها المدنية الشرطة. 0

شكوى مقارنة مع ( 839)جهاز الشرطة المدنية  ضد 0202تلقت الهيئة خالل العام  :في الضفة الغربية -
إدارات مختلفة من الشرطة كالشرطة  0202شملت الشكاوى خالل العام . 0224شكوى في العام ( 051)

شكوى، ( 04)شكوى، المباحث الجنائية بواقع ( 02)شكوى، والمباحث العامة بواقع ( 033)المدنية بواقع 
 .شكوى( 090)واإلدارة العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل بواقع  شكاوى،( 05)ومكافحة المخدرات بواقع 

على جهاز الشرطة المدنية حول مكوث الموقوفين في نظارات الشرطة  للهيئةتركزت غالبية الشكاوى الواردة 
لفترات طويلة خالفا  للقانون، والمطالبة بنقل السجناء العسكريين إلى سجون خاصة بهم، واتخاذ اإلجراءات 

زمة للقبض على المعتدين، وعرض المحتجزين على الجهات القضائية المختصة، والتعرض للتعذيب الال
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وسوء المعاملة في النظارات، وتفتيش المنازل دون اتّباع اإلجراءات القانونية، والمطالبة بتحسين ظروف 
 .االحتجاز، وتوفير العالجات الالزمة للموقوفين

الحق في : ئة ضد جهاز الشرطة بفروعه المختلفة على االنتهاكات التاليةوقد احتوت الشكاوى المقدمة للهي
إجراءات قانونية عادلة، والتي تشتمل على الحق في الفصل بين السجناء، والحق في توكيل محام، الحق في 
 زيارة األهل والمحامي، والحق في العناية الطبية داخل السجون، وكذلك حق المواطن في اللجوء إلى محكمة
مختصة وعلنية ونزيهة، والحق في القيام بواجب قانوني، وحقوق األطفال والمراهقين وحمايتهم من االستغالل 

بعدد من المتابعات للشكاوى التي وصلتها ضد جهاز الشرطة  الهيئةوقد قامت .  االجتماعي واالقتصادي
صنفت في أغلبها أنها  ردودا   لقت، وترسائل أصلية وتذكيرية المدنية، وتراوحت تلك المتابعات بين إرسال

بالعديد من المتابعات الميدانية مع الشرطة بين اتصاالت هاتفية  الهيئةكما قامت . وللمشتكي للهيئةمرضية 
  واجتماعات مع مسؤولين في الجهاز

ضد جهاز الشرطة المدنية، مقارنة مع  0202خالل العام شكوى ( 026) الهيئةتلقت  :في قطاع غزة -
( 012)بواقع  شملت الشكاوى إدارات مختلفة من الشرطة كالشرطة المدنية .0222شكوى في العام ( 006)

شكوى، المديرية العامة لمراكز ( 01)شكوى، جهاز مكافحة المخدرات ( 20)جهاز المباحث العامة شكوى، 
 .شكوى( 10" )سجن غزة المركزي"اإلصالح والتأهيل 

اك الحق في إجراءات قانونية عادلة، وتوقيف المواطنين وتفتيش منازلهم تركزت غالبية تلك الشكاوى حول انته
بدون مذكرة صادرة عن الجهة المختصة، وحول احتجاز المواطنين في النظارات الموجودة في مراكز الشرطة 
لمدة تتجاوز تلك التي حددها القانون، واستمرار احتجازهم  لفترات تصل إلى عدة شهور، وأحيانا  يستمر 

حتجازهم في النظارات إلى ما بعد صدور حكم قضائي بحقهم، وحول ممارسة التعذيب من قبل عناصر ا
الشرطة وخصوصا  أفراد المباحث العامة وأفراد مكافحة المخدرات، وحول المعاملة القاسية والمهينة أثناء 

وتمحورت الشكاوى . ناالحتجاز، باإلضافة إلى ظروف االحتجاز المعيشية والصحية غير الموائمة للقانو 
الواردة ضد اإلدارة العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل، حول نقص الخدمات المتعلقة بالظروف المعيشية 

وحول تعرض عدد من النزالء لالعتداء " السجن المركزي"والصحية داخل مركز غزة لإلصالح والتأهيل 
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م الفصل بين النزالء على الوجه المبين في داخل المركز كعقوبة أو بدون مبرر، وحول عد" الضرب"الجسدي 
 .القانون، والتمييز بين النزالء أنفسهم من قبل إدارة المركز

رسالة، أصلية وتذكيرية، وقد ( 122)بمتابعة تلك الشكاوى مع مدير عام الشرطة، وتم إرسال  الهيئةقامت 
ردا ، كانت في غالبيتها نمطية، تم خاللها نفي االّدعاء لموضوع الشكوى برمته، وفي ( 12) الهيئةتلقت 

حاالت أخرى محدودةأفادت أنه تم اتخاذ عقوبة ضد أفراد من الجهاز، ولكن دون توضيح اإلجراءات التي تم 
ة، ودون ضمان اتخاذها ضد المسؤولين عن ممارسة االنتهاك، مما أدى إلى عدم تصحيح األوضاع القائم

 .وبالتالي لم تتحقق أي نتيجة مرضية في غالبية تلك الشكاوى. أي إجراءات لعدم  تكرار هذه الحوادث

 :الوقائي األمن. 0

شكوى في الضفة الغربية، مقارنة مع ( 409)ضد جهاز األمن الوقائي  0202خالل العام  الهيئةتلقت 
في ظروف االعتقال والتوقيف، وعدم اتّباع اإلجراءات تركزت حول التحقيق . 0224شكوى في العام ( 562)

القانونية في ذلك، والتعذيب وسوء المعاملة والعنف، وعدم السماح لألهل بزيارة ذويهم المحتجزين، وعدم 
العرض على الجهات القضائية المختصة، والمماطلة في أو عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وتوفير العالج الطبي 

وقد . وقيف، وتفتيش المنازل دون مذكرة تفتيش، ومصادرة ممتلكات وأشياء خاصة لألشخاصأثناء فترة الت
انتهاك الحق في إجراءات قانونية : احتوت الشكاوى المقدمة ضد جهاز األمن الوقائي على االنتهاكات التالية

ك حق المواطن في عادلة كاالعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية سياسية واالعتقال بدون محاكمة، وكذل
الحصول على خدمة عامة، وحق المواطن في اللجوء إلى محكمة مختصة وعلنية ونزيهة، وحق المواطن في 
المشاركة في تقلد الوظائف العامة، وحق المواطن في الملكية الخاصة، وحق المواطن في األمان على 

 .   وعدم االعتداء الجسدي أو المعنوي عليهشخصه وعدم تعريضه للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة 

ضد جهاز األمن الوقائي، وتراوحت تلك  للهيئةبعدد من المتابعات للشكاوى التي وصلت  الهيئةوقد قامت 
 للهيئةصنفت في أغلبها أنها غير مرضية  ردودا   ، وتلقترسائل أصلية وتذكيرية المتابعات بين إرسال

بالعديد من المتابعات الميدانية بين اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولين  الهيئةكما قامت . وللمشتكي
 .في الجهاز
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 :العامة المخابرات. 3

ضد جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية، مقارنة مع  0202شكوى خالل العام ( 180) الهيئةتلقت 
تركزت حول عدم اتّباع اإلجراءات القانونية أثناء االعتقال والتوقيف، وعدم . 0224شكوى في العام ( 890)

سفي على خلفية سياسية، تنفيذ قرارات المحاكم، والتعذيب وسوء المعاملة في أماكن االحتجاز، واالعتقال التع
الحق بالحياة، : وقد احتوت الشكاوى الواردة ضد الهيئة على االنتهاكات التالية. ومصادرة ممتلكات خاصة

واالعتداء على الحقوق المالية للمواطنين، والتعسف في استخدام السلطة، والحق في إجراءات قانونية عادلة 
اسية، وكذلك حق المواطن في التجمع السلمي، والحق في كاالعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية سي

 .  الحصول على خدمة عامة، وحق المواطن في المشاركة في تقلد الوظائف العامة

بعدد من المتابعات للشكاوى التي وصلت إليها ضد جهاز المخابرات العامة، وتراوحت تلك  الهيئةوقد قامت 
 للهيئةصنفت في أغلبها أنها غير مرضية  ردودا   ، وتلقتيةرسائل أصلية وتذكير  المتابعات بين إرسال

بالعديد من المتابعات الميدانية بين اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولين  الهيئةكما قامت . وللمشتكي
 .في الجهاز

 :العسكرية الستخبارات. 4

شكوى ( 029)ضد جهاز االستخبارات العسكرية مقارنة مع  0202شكوى خالل العام ( 082) الهيئةتلقت 
تمحورت غالبية الشكاوى الواردة على الجهاز حول التحقيق في ظروف االعتقال والتعرض  .0224في العام 

القانونية، للتعذيب وسوء المعاملة، وعدم العرض على الجهات القضائية المختصة، وعدم اّتباع اإلجراءات 
بعدد  الهيئةوقد قامت  .واعتقال عدد من المدنيين واحتجازهم، على الرغم من كونه جهازا  خاصا  بالعسكريين

 من المتابعات للشكاوى التي وصلتها ضد جهاز االستخبارات العسكرية، وتراوحت تلك المتابعات بين إرسال
كما قامت . وللمشتكي للهيئةأنها غير مرضية صنفت في أغلبها   ردودا   ، وتلقترسائل أصلية وتذكيرية

 .بالعديد من المتابعات الميدانية بين اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولين في الجهاز الهيئة

 الداخلي األمن جهاز. 5
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( 161)ضد جهاز األمن الداخلي في قطاع غزة، مقارنة مع  0202خالل العام شكوى ( 012) الهيئةتلقت 
تركزت غالبية تلك الشكاوى حول عدم اتّباع اإلجراءات القانونية في . 0222العام الماضي شكوى خالل 

عملية القبض والتوقيف وتفتيش المنازل، حيث تمت في العديد منها، حسب إدعاءات أصحابها، دون مذكرة 
ن عن أماكن صادرة عن الجهة المختصة، وحول التعذيب والمعاملة القاسية أثناء االحتجاز، وعدم اإلعال

االحتجاز لدى الجهاز حسب األصول، وحول عدم السماح لألهل بزيارة المحتجزين من أبنائهم، وكذلك عدم 
السماح لمحاميهم بمقابلة الموقوفين حسب القانون، وحول عدم عرض المحتجزين على الجهات القضائية 

 .ول الظروف الصحية داخل المركزخالل المدة المحددة قانونا ، وعدم تحويلهم إلى السجن المركزي، وح

رسالة، ( 122)مع مدير عام جهاز األمن الداخلي، وتم توجيه بعدد من المتابعات للشكاوى  الهيئةوقد قامت 
أصلية وتذكيرية، وتم إجراء االتصاالت الهاتفية لالستفسار عن مراسالت الهيئة وما ورد في تلك الشكاوى، 

إرسال العشرات من الرسائل إلى مراقب عام وزارة الداخلية ووزير وفي نفس السياق تم . دون أي نتيجة
خالل  الهيئةالداخلية، حول تلك الشكاوى للمتابعة كجهة أعلى مسئولة عن جهاز األمن الداخلي، وم تتلق 

ردين  الهيئةأي ردود على مراسالتها من قبل مدير عام جهاز األمن الداخلي، في حين تلقت  0202العام 
 .عام وزارة الداخلية، إال أنها جاءت، أيضا ، دون تحقيق نتيجة مرضية من مراقب

 

 :المعوقات التي واجهت الهيئة في متابعة الشكاوى خالل الفترة التي يغطيها التقرير
خالل الفترة التي يغطيها التقرير عوائق أثرت سلبا  على متابعة الشكاوى، وهو ما شكل تأخيرا   الهيئةواجهت 

 :في معالجة بعض الشكاوى أو توقف المتابعة أو إعادة المتابعة من جديد، وفيما يلي أبرز تلك المعوقات

  قطاع غزة، فقد تم استهداف / الهجوم غير المبرر من قبل الحكومة الفلسطينية 0202برز خالل العام
في القنوات الفضائية والدعوة إلى مقاضاة العاملين فيها، والطعن بمصداقيتها ومصداقية العاملين  الهيئة

على سالمتهم الشخصية في قطاع غزة يخشون  الهيئةفيها، األمر الذي أضحى فيه العاملون في مكاتب 
وبالمجمل، قد يؤثر هذا األمر في ثقة المواطن في قطاع غزة في اللجوء إلى الهيئة . وعلى وظائفهم
ومن الناحية األخرى قد يؤثر على تعاطي الجهات الرسمية العاملة في الحكومة . لتقديم الشكاوى

 .  قطاع غزة/ الفلسطينية
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 جم عنه من تعدد الحكومات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة استمرار حالة االنقسام السياسي وما ن
وما نتج عنها في بعض األحيان من عدم القدرة على تحديد . 0226كامتداد لما جرى في منتصف العام 

 .الجهة المسؤولة عن االنتهاك
 راسالت القانونية استمر الطابع النمطي الذي تمتاز به ردود الجهات الرسمية، رغم اللقاءات القانونية والم

 .0202و 0224، 0223التي وجهت لألجهزة األمنية في الضفة الغربية خالل األعوام الثالثة 
  األمر الذي يؤدي في الهيئةما زالت بعض الجهات الرسمية غير واعية بشكل كامل الدوَر الذي تقوم به ،

بعض الوزارات باللجوء إلى  بل وصل األمر في. الهيئةبعض األحيان إلى عدم تعاون هذه الجهات مع 
 .معاقبة كل من يلجأ إلى الهيئة لتقديم شكوى للمطالبة بحقه

 

 :التوصيات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية 

 :توصي بما يأتي الهيئةبناء على ما تقدم من واقع الشكاوى، فإن 

 الهيئة، تتابعها التي الشكاوى الجد محمل على الفلسطينية الوطنية السلطة مؤسسات تأخذ أن ضرورة .0
 التوصية هذه تكررت وقد. مماطلة أو تأخير دون جدية، بصورة الهيئة مخاطبات على بالرد تقوم وأن

ن ،(0202 ،0224 ،0223) الثالثة األعوام خالل  .متفاوتة بنسب كانت وا 
 المحاكم قرارات بتنفيذ األمنية واألجهزة الداخلية بوزارة ممثلة ،الحكومة الفلسطينية  تقوم أن ضرورة .0

 هذه تكررت وقد. الفلسطيني األساسي القانون بأحكام التزاما   تباطؤ، أو تأخير دون الفلسطينية
ن( 0202 ،0224 ،0223) الثالثة األعوام خالل التوصية  بروزا ؛ أكثر 0202 العام خالل كانت وا 

 القضاء على وضينالمعر  المحتجزين عن اإلفراج بشأن صدرت التي القرارات عدد لتزايد نظرا  
 . العسكري

 بعدم الفلسطيني الرئيس قبل من لها الصادرة بالتوجيهات الفلسطينية األمنية األجهزة تلتزم أن ضرورة .8
 العسكري القضاء على المدنيين عرض حدة زادت حيث. العسكري القضاء على المدنيين عرض
 . 0202 العام خالل

 القانونية باإلجراءات وااللتزام العادلة الضمانات بتوفير الفلسطينية الوطنية السلطة التزام ضرورة .9
 مراكز في المواطنين احتجاز إلى إضافة العسكري القضاء على المدنيين عرض عدم ومنها السليمة

 ،0223) الثالثة األعوام خالل تكررت التوصية وهذه. القانون ألحكام وفقا   القانونية االحتجاز
0224، 0202.) 
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 لهما التابعة األمنية لألجهزة واضحة تعليمات بإصدار الفلسطينية الوطنية السلطة قيام ضرورة .5
 المخالفين تقديم وضرورة التعذيب، أو المعاملة سوء أشكال من شكل أي ممارسة عن الفوري بالتوقف

 خالل تكررت التوصية هذه أن كما. لمعاقبتهم المختصة القضائية الجهات إلى التعليمات لتلك
 . تفاوتها رغم الثالث، األعوام

 بأحكام وااللتزام السياسية، بالمناكفات العمومية الوظيفة إقحام عن الوطنية السلطة ابتعاد ضرورة .1
 الوطنية السلطة مناطق في المفعول نافذ المدنية الخدمة قانون خاصة الفلسطينية، التشريعات
. 0224 و 0223 العامين مع بالمقارنة 0202 العام خالل األمر هذا حدة تراجعت فقد. الفلسطينية

ن  .األمر هذا إنهاء على العمل من بد ال كان وا 
 وفق المواطنين ملفات في البت بسرعة الغربية الضفة في المختصة القضائية الجهات قيام ضرورة .6

 . طويلة فترات منذ المحتجزون األشخاص خاصة القانون، أحكام
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 (0)الشكل رقم 

 

 (888) غزة قطاع في المواطنين شكاوى عدد، و شكوى (0212)وهي  الغربية الضفة في المواطنين شكاوى عدديبين هذا الشكل 
 .0202والنسبة المئوي من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل العام  .شكوى

 (0)الشكل رقم 

 

شكاوى الضفة 
 الغربية
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 شكاوى قطاع غزة
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0% 

 2010للعام العدد الجمالي للشكاوى 
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عدد الشكاوى المدنية 
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27% 

 
0% 
 

0% 

 شكوى (3838)العدد الجمالي للشكاوى 
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فقد بلغ عدد  0202من إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل العام  والمدنية األمنية الشكاوى عدد ،يبين هذا الشكل
ملحوظة في عدد الشكاوى  وهذا يظهر زيادة عدد الشكاوى. شكوى 0222 المدنية الشكاوى عددو  شكوى 0622 الشكاوى األمنية

 .0222مع العام  0202األمنية على حساب الشكاوى المدنية، مقارنة العام 

 (1)الشكل رقم 

 

يتبين الفرق في ( 0)، وبمقارنة هذا الشكل مع الشكل رقم 0222خالل العام  بين الشكاوى األمنية والمدنية النسبة المئويةالشكل يبين هذا 
 .النسب بين العامين

 

 (1)الشكل رقم 

 الشكاوى األمنية 
60% 

 الشكاوى المدنية 
40% 

 
0% 

 
 2009نسبة الشكاوى األمنية والمدنية من شكاوى العام  0%
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باللون األزرق، ومن بين تلك الشكاوى عدد األمني منها باللون األحمر  اإلجمالي في كل من الضفة الغربيةيبين هذا الشكل عدد الشكاوى 
 .والمدنية باللون األخضر

 (2)الشكل رقم 
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 العام عن 0202 العام في الزيادة نسبة قدرتوقد  0222و 0202يبين هذا الشكل عدد الشكاوى الجمالي بين العامين 
 %.00 نسبته ما أي( شكوى 683) بواقع 0222

 

 (3)رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المكاتب الفرعية للهيئة والمنتشرة في  يبين هذا الشكل عدد الشكاوى الجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوزيعها على
 .المناطق المختلفة

 

 

 

 

 (3)الشكل رقم 
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التوزيع الجغرافي للشكاوى على مكاتب الهيئة من العدد 
 شكوى( 3828)اإلجمالي 
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قد ، و 0202عدد الشكاوى والرسائل والردود في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العام يبين هذا الشكل 
، وفي قطاع غزة كانت %(50)قدرت النسبة المئوية للردود بالمقارنة مع عدد الرسائل في الضفة الغربية بـ 

 %(.8)النسبة في الموضوع ذاته 
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 وقدرت ،0222 العام خالل غزة وقطاع الغربية الضفة في والردود والرسائل الشكاوى عدديبين هذا الشكل 
 النسبة كانت غزة قطاع وفي ،(%10) الغربية الضفة في الرسائل عدد مع بالمقارنة للردود المئوية النسبة

 :حيث كانت على النحو التالي(. %0555)ذاته  الموضوع في

 

 (8)الشكل رقم 

 

عام خالل ال، وقد تبين أن 0202و 0220يبين هذا الشكل مقارنة لعدد المراسالت المرسلة من قبل الهيئة خالل العامين 
 .تم زيادة عدد المراسالت 0202

 

 

 

 

مقارنة لعدد المخاطبات المرسلة من قبل الهيئة خالل 
   2009و 2010العامين 

  2010عدد المخاطبات خالل العام 
 ( مخاطبة 2448)

  2009عدد المخاطبات خالل العام 
 (مخاطبة 2016)
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 (2)الشكل رقم 

 

 . 0202و 0222خالل العامين ، قامت بإرسالها مراسالتيبين هذا الشكل عدد الردود التي وصلت للهيئة للرد على 

 (02)الشكل رقم 

 2009و 2010مقارنة لعدد الردود خالل العامين 

 1334 2010عدد الردود خالل العام 
 (رد

 904 2009عدد الردود خالل العام 
 (ردود
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 0202خالل العام يبين هذا الشكل النتهاكات التي سجلتها الهيئة من واقع الشكاوى التي تلقتها 
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، وتوزيع تلك الشكاوى على األجهزة األمنية العاملة في كل يبين هذا الشكل عدد الشكاوى التي سجلتها الهيئة في مجال التعذيب
 .0202من الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العام 
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عدد االنتهاكات المسجلة لدى الهيئة في  0202و 0228،0222المقارنة بين األعوام الثالث يبين هذا الشكل 
    .ةالمتطلب للتعيين في الوظائف العامحول شرط السالمة األمنية 

 (01)الشكل رقم 
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 (02)الشكل رقم 
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 (06)الشكل رقم 

 

 جراءات القانونية في التوقيفلت للهيئة حول انتهاك عدم صحة اإللشكاوى التي وصالشهري لتوزيع ال يبين هذا الشكل
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 الفصل الثاني

  ن الحتجاز في الضفة الغربيةأماكدور الهيئة في الرقابة على 

علــى مراكــز االحتجــاز فــي منــاطق  ةالرقابيــ مهامهــا" ديــوان المظــالم"الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان تمــارس 
ميـــدانيين الفلســـطينية مـــن خـــالل الزيــارات الدوريـــة التـــي يقـــوم بهـــا موظفــو الهيئـــة مـــن بـــاحثين الوطنيـــة الســلطة 
 .ومدراء مكاتب ومحامين

سجلت العديد من و  الفترة التي يغطيها التقرير قامت الهيئة بالعديد من الزيارات لتلك المراكز،خالل 
طالعها المباشر على هذه اإلشكاليات ضاالمالحظات واإلشكاليات التي تواجه تلك المراكز وذلك من خالل 

 .أو من خالل تلقي العديد من الشكاوى إضافة إلى الرصد والتوثيق الذي يعزز وجود هذه اإلشكاليات

المتواجدين في مكاتب الهيئة الفرعية الثالث  الهيئةتتم الزيارات لمراكز اإلحتجاز من خالل باحثين ومحامين 
. ، والذي يغطي محافظات رام اهلل والبيرة، أريحا، وجزء من محافظة القدسمكتب الوسط: )في الضفة الغربية

ومكتب الجنوب والذي . مكتب الشمال ويشمل محافظات نابلس، طولكرم، قلقيلية، سلفيت، جنين وطوباس
  (. يغطي محافظتي الخليل وبيت لحم وجزء من محافظة القدس

الحتجاز ون ومركز اسجال عشرات زيارة، شملت( 622) خالل الفترة التي يغطيها التقرير الهيئةنفذت 
لقد كانت غالبية تلك الزيارات دورية، وتمت بعد التنسيق . توقيف التابعة لألجهزة األمنية في الضفة الغربيةوال

خالل تلك الزيارات على تفقد أماكن  الهيئةركزت . الخطي أو الشفوي المسبق مع الجهات المختصة
للنظافة  وتوافر المواد الالزمة ئمة المباني، وتوافر االحتياجات الضرورية للموقوفيناالحتجاز من نواحي مال

والترفيه والتشغيل واالتصال، وكذلك الوجبات الغذائية، وتقديم الخدمات الصحية، باإلضافة للتحقق من عدم 
صد وفحص مدى كما ركزت الزيارات على ر . وجود موقوفين بصورة غير قانونية أو موقوفين دون محاكمة

اكتظاظ تلك المراكز، ومدى إتباع نظام الفصل بين الجرائم الخطيرة والبسيطة والمحكومين والموقوفين، وعدم 
وقد . وضع البالغين مع األحداث، ومدى وجود أقسام خاصة مفصولة للنساء تشرف عليها شرطيات مؤهالت

إحصاءات عن عدد المحتجزين وتصنيفاتهم، أعدت بنتيجة تلك الزيارات التقارير واالستمارات، وتم أخذ 
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وكذلك سماع إفادات وشكاوى من المحتجزين حول بعض االنتهاكات بحقهم، ومتابعتها مع الجهات ذات 
 .العالقة

يتعلق  مافي 0222التي واجهتها خالل العام صعوبات ذات ال خالل الفترة التي يغطيها التقرير الهيئةواجهت 
الضفة الغربية، األمر الذي أعاق من قدرتها على القيام بدورها الرقابي ي حتجاز فزيارة مراكز التوقيف واالب

على عدد من المراكز لفترات معينة، فقد ماطلت بعض األجهزة األمنية في إعطاء الموافقة على طلبات 
ن لبعض الموقوفين لإلطالع على ظروف احتجازهم، بعد تلقي شكاوى م الهيئةلزيارات خاصة تقدمت بها 

مع جهاز المخابرات العامة من خالل عدم اإلستجابة لطلب األهل حول سوء ظروف االحتجاز، كما جرى 
كما قامت بعض األجهزة بعدم عرض عدد من  .زيارة مقرات المخابرات للشهور تشرين أول وتشرين الثاني

ا أليام بحجة عدم وصول الخطاب الموقوفين لديها على وفد الهيئة أثناء الزيارة، أو تأجيل الزيارة المتفق عليه
يوم المخصصة للتحقيق، وقد برز هذا األمر لدى بعض  02بسبب عدم انقضاء مدة الـ  من إدارة ذلك الجهاز

 . وقد خاطبت الهيئة األجهزة األمنية بهذا األمر ولم يصلها رد بشأنه سوى من االستخبارات العسكرية. المراكز

ات ومعوقات تمنع من قيامها بزيارات مفاجئة لمراكز االحتجاز والتوقيف تواجه صعوب الهيئةكذلك، ال تزال 
ولكن تم االتفاق  .ما يضيق من ممارستها لدورها الرقابي على تلك المراكز وظروف احتجاز األشخاص فيها

 . سيتم تفعيل هذا الدور للهيئة وسيتاح لها الزيارات المفاجئة 0200أنه ومع مطلع العام 

 

 الحتجاز في الضفة الغربيةوضع مراكز 

تنقسم مراكز اإلحتجاز في الضفة الغربية من حيث مدة التوقيف ومن حيث التبعية إلى ثالثة أقسام، هي على 
وهي التي يودع بها األشخاص وفقا  لقانون مراكز اإلصالح  :مراكز احتجاز دائمة: األولى: النحو التالي

عامة لمراكز اإلصالح والتأهيل، والتي بدورها تتبع وزارة الداخلية، والتأهيل، وتتبع تلك المراكز لإلدارة ال
وتخضع مراكز اإلحتجاز تلك من حيث الظروف واألوضاع المعيشية وخالفه لما نصت عليه مواد قانون 

نظارات )مراكز الحتجاز المؤقته : الفئة الثانية. مراكز اإلصالح والتأهيل كونها مراكز إحتجاز دائمة
ساعة، وتخضع إلشراف مديرية الشرطة  01وهي التي يكون التوقيف فيها لمدة ال تتجاوز الـ ، (الشرطة
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الفئة . الموجود بها ذلك المركز، ويخضع توقيف األشخاص فيها ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني
تتبع األجهزة األمنية في  وهي مراكز اإلحتجاز التابعة لألجهزة األمنية، وهي أماكن اإلحتجاز التي: الثالثة

وللوقوف على أوضاع مراكز . الضفة الغربية وهي األمن الوقائي، المخابرات العامة واإلستخبارات العسكرية
 :    اإلحتجاز بفئاتها الثالث سيتم تقسيم هذا القسم إلى الفروع الثالث التالية

 

 مراكز الصالح والتأهيل

علـى إنشـاء سـتة مراكـز، خمسـة فـي الضـفة الغربيـة  0228لعام ( 2)رقم نص قانون مراكز اإلصالح والتأهيل 
مراكز إصالح وتأهيل جنين، نابلس، الظاهرية، رام اهلل، أريحا، وواحد في قطاع غزة هو مركـز إصـالح : وهي

منهـا فـي  6مراكـز  8وعلى أرض الواقع أصبح عدد مراكز اإلصالح والتأهيـل . (السجن المركزي)وتأهيل غزة 
بعــد تحويــل نظــارة دار آمــر ونظــارة طــولكرم إلــى مراكــز إصــالح تأهيــل بنــاء  علــى قــرار وزيــر . الغربيــة الضــفة
 . الداخلية

وتخضـــع مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل مـــن حيـــث اإلدارة والتنظـــيم لقـــانون مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل الفلســـطيني 
والحظــت الهيئــة مــدى تأهيــل الطــواقم . دائموالتعــديالت التــي طــرأت عليــه باعتبــاره مكانــا  للتوقيــف واالحتجــاز الــ

 . العاملة في جميع مراكز اإلصالح والتأهيل رغم قلة العدد في غالبيتها

وفي هذا الصدد نفذت الهيئة الزيارات المحددة مسبقا  مع اإلدارة العامـة لمراكـز اإلصـالح والتأهيـل خـالل العـام 
تبـــين لهـــا مـــدى االهتمـــام بتـــرميم مراكـــز اإلصـــالح زيـــارات واطلعـــت علـــى مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل، و  0202

مــن قبــل اإلدارة العامــة  المحــاولت الجــادة والحثيثــةورغــم . الموجــودة وبنــاء مراكــز جديــدة بــدل المتهالــك منهــا
إال أن تلـــك إلجـــراء التحســـينات وتـــوفير ظـــروف مالئمـــة فـــي تلـــك المراكـــز، ومـــدراء مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل 

 :من اإلشكاليات التالية المراكز ال زالت تعاني

 .غياب الرقابة والتفتيش الدوري من قبل الجهات التي نص عليها قانون مراكز اإلصالح والتأهيل .0

عـــدم تـــوافر الحـــد األدنـــى للشـــروط التـــي نـــص عليهـــا قـــانون مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل فـــي غالبيـــة مراكـــز  .0
ل الفصــل بــين النــزالء والحــد مــن االكتظــاظ مــن خــالل افتقادهــا للمســاحات الكافيــة مــن أجــاإلصــالح والتأهيــل، 
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الشــديد أو تــوفير ظــروف معيشــية وظــروف احتجــاز مناســبة، إضــافة إلــى افتقارهــا إلــى وســائل الترفيــه والتشــغيل 
 .والتأهيل

المراكــز لعيــادات طبيــة أو لوجــود أطبــاء  المناســبة للنــزالء حيــث تفتقــر غالبيــة عــدم تــوافر الظــروف الصــحية .1
األمـر الــذي يضـطر إدارة تلـك المراكـز لنقــل الحـاالت المرضـية للمستشـفيات الحكوميــة وممرضـين بشـكل دائـم، 

 .أو الخدمات الطبية العسكري، إضافة إلى عدم توافر العديد من أدوية األمراض المزمنة

يتواجــد فــي مراكــز اإلصــالح والتأهيــل أعــداد كبيــرة مــن النــزالء الــذين ينتظــرون البــت فــي ملفــاتهم مــن قبــل  .1
لـى تـذمر العديـد مـن النـزالء االمر  إلـى اكتظـاظ فـي تلـكعدم البت بها  وقد أدى ،نذ فترات طويلةالقضاء م كـز وا 

، إضافة إلى ذلك عدم تطبيق الفصل الثالث من قـانون مراكـز اإلصـالح والتأهيـل بشـأن من طول مدة التوقيف
 .تخفيض مدة العقوبة المحكوم بها

لمحافظـات إلـى احتجـاز عـدد كبيـر مـن األشـخاص فـي أدى عدم وجود مراكز إصالح وتأهيـل فـي بعـض ا .2
مراكز توقيف أو نظارات تابعة لجهاز الشرطة لفترات طويلـة تصـل إلـى بعـض األحيـان لمـدة أشـهر أو سـنوات 

 .لقيلية ونظارة شرطة طولكرم التي تم تحويلها إلى مركز إصالح وتأهيلمثل نظارة شرطة ق

 
 :التوصيات

الــدوري مــن قبــل الجهــات ذات العالقــة لمراكــز اإلصــالح والتأهيــل وذلــك  ضــرورة تفعيــل الرقابــة والتفتــيش .0
بغرض التفتيش القضائي على تلك المراكز للتحقق من مدى التزام تلك المراكز بفاعلية قانون مراكـز اإلصـالح 

 .والتأهيل

ضرورة القيـام بإنشـاء مراكـز إصـالح وتأهيـل تتـوفر فيهـا الشـروط الالزمـة مـن أجـل تـوفير ظـروف معيشـية  .0
 .للنزالءمالئمة وصحية 

ضــرورة تــوفير مشــاغل وورشــات تــدريب للنــزالء مــن أجــل تأهيــل النــزالء وتحقيــق الغايــة مــن وجــود هــؤالء  .1
 .النزالء في تلك المراكز

سرعة البت في ملفـات النـزالء وتطبيـق المـادة المتعلقـة بتخفـيض ثلـث  جلضرورة إيجاد آليات قانونية من أ .1
 . المدة األمر الذي يقلل من عدد النزالء
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 شرطةالتابعة للنظارات ال

تتواجد نظـارات الشـرطة فـي كـل محافظـات الضـفة الغربيـة وتتـوزع علـى مراكـز الشـرطة والتـي تتبـع فـي إدارتهـا 
تبــع مديريــة الشــرطة فــي كــل محافظــة مــن حيــث اإلشــراف واإلدارة بــدوره يذي لمــدير المركــز الموجــودة فيــه والــ

 .على عملها ةوالرقاب

نظـارة شـرطة رام اهلل، : نظارة تابعة للشرطة بدوائرها المختلفة، وهذه النظارات هـي 01يوجد في الضفة الغربية 
نظــارة شــرطة ســلفيت، نظــارة  نظــارة شــرطة بيرزيــت، نظــارة المباحــث العامــة فــي رام اهلل، نظــارة شــرطة قلقيليــة،

شرطة ضواحي القدس، نظـارة شـرطة طوبـاس، نظـارة شـرطة طمـون، نظـارة شـرطة المباحـث فـي أريحـا، نظـارة 
القلعـــة، نظـــارة شـــرطة بيـــت لحـــم، ونظـــارة شـــرطة دورا لألحـــداث، ونظـــارة / شــرطة أريحـــا، نظـــارة شـــرطة الخليـــل

 .ير عام الشرطةويتم التنسيق لزيارة تلك النظارات مع مد. شرطة طولكرم

حـدد الـذي ي 0220لسـنة ( 1)الجزائيـة رقـم  تستند نظارات الشرطة فـي عمليـة التوقيـف علـى قـانون اإلجـراءاتو 
ساعة يتم بعدها إخالء السبيل أو النقل إلـى مراكـز اإلصـالح والتأهيـل المعـدة  01 ـمدة التوقيف لدى الشرطة ب

م القـبض علـيهم بموجـب مـذكرات قـبض وتوقيـف صـادرة توقيـف األشـخاص الـذين يـتلتستخدم النظارات و . لذلك
إال أن الواقــع العملــي . عــن الجهــات القضــائية المختصــة ليــتم تحــويلهم بعــد ذلــك إلــى مراكــز اإلصــالح والتأهيــل

حيــث يــتم احتجــاز األشــخاص فــي تلــك النظــارات لفتــرات متفاوتــه قــد تصــل فــي  ،غيــر ذلــكفــي بعــض المواقــع 
ونظــارة شــرطة ســلفيت، ونظــارة قلقيليــة  مــا هــو الحــال فــي نظــارة شــرطةلــك كبعضــها إلــى أشــهر أو أكثــر مــن ذ

 .شرطة دورا لألحداث

كما أن هناك حاالت يتم استخدام النظـارات فيهـا كمكـان احتجـاز دائـم لفئـات األطفـال والنسـاء، كمـا هـو الحـال 
ـــم بالنســـبة لألحـــداث ومؤقـــت بال ـــالغينفـــي نظـــارة شـــرطة أريحـــا، حيـــث تســـتخدم كمكـــان احتجـــاز دائ . نســـبة للب

 .وبخصوص نظارة شرطة دورا، فهي تستخدم كمكان احتجاز دائم لألحداث والنساء

وقــوفين فيهــا، كــون الــنص ظــروف احتجــاز الم وبالمجمــل تفتقــر نظــارات الشــرطة، إلــى الشــروط القانونيــة فــي
 . ساعة 01القانوني واضح أنها مخصصة للتوقيف لمدة ال تتجاوز الـ 
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لألحـداث، مخالفـة بـذلك األمـر القـانوني الـداعي  ةظارات من عدم وجـود أمـاكن مخصصـكذلك تعاني بعض الن
 . الفصل بين الموقوفينإلى ضرورة 

إلـــى الحــد األدنـــى مــن شـــروط االحتجــاز ســـواء علــى مســـتوى المســاحات أو الظـــروف الشــرطة نظـــارات وتفتقــد 
المســاحة وارتفــاع نســبة الرطوبــة فيهــا هــذه النظــارات تعــاني مــن ضــيق أن إضــافة إلــى  ،المعيشــية أو الصــحية

يـــؤدي إلـــى انبعـــاث الـــروائح  الـــذي صـــحية األمـــر الطبيعيـــة وعـــدم تـــوفر دورات ميـــاه وانعـــدام للتهويـــة واإلضـــاءة
سـاعة،  01وكل تلك اإلشكاليات ناتجة عـن كـون نظـارات الشـرطة مخصصـة باألصـل للتوقيـف لمـدة  .الكريهة

 . وليس كأماكن االحتجاز الدائمة

تلــك النظــارات تقــع وســط أحيــاء ســكنية مزدحمــة ممــا يــؤثر ســلبا  علــى حيــاة الســكان المجــاورين لتلــك  كمــا أن
النظـــارات، كمـــا تفتقـــر لوســـائل الحمايـــة المتطـــورة وتعتمـــد علـــى وســـائل الحمايـــة التقليديـــة عـــن طريـــق الحراســـة 

، كـون التوقيـف فيهـا قـد رةو اجـل الفـالشخصية، كما أنهـا تفتقـد لوسـائل الترفيـه واأللعـاب وال توجـد مسـاحات مـن 
ويـذكر هنـا بـأن  .سـاعة 01تحول في أغلب األحيان إلى شبه دائم لتجاوز المدة المنصوص عليها قانونا  وهي 

شــراف الجهــات المختصــة وفقــا  للقــانون، لإلطــالع علــى  هــذه النظــارات فــي أغلــب األحيــان ال تخضــع لرقابــة وا 
 . أوضاعها المختلفة

 عة للشرطة التابتوصيات خاصة بالنظارات  

ضرورة إنشاء مراكز لإلصالح والتأهيل في المحافظات التي ال يوجد فيها مراكز إصالح، وذلـك مـن أجـل  .0
عدم تحويل نظارات الشرطة في تلك المحافظات إلى مراكز احتجاز دائمـة كمـا هـو الحـال فـي قلقيليـة وسـلفيت 

 .وطوباس

الجهــات المعنيــة، للتأكــد مــن عــدم وجــود أشــخاص ضــرورة التفتــيش القضــائي علــى تلــك النظــارات مــن قبــل  .0
 .محتجزين لفترات طويلة مخالفة بذلك ألحكام القانون

العمـــل علـــى إعـــادة تأهيـــل وصـــيانة تلـــك النظـــارات مـــن حيـــث البنيـــة التحتيـــة ومعالجـــة أوضـــاعها الصـــحية  .1
 .تلك النظاراتوالبيئية وذلك لحين إنشاء مراكز لإلصالح والتأهيل في تلك المحافظات التي تقع فيها 

ضرورة العمل وبالسرعة القصوى من قبل الجهات المسؤولة على استحداث أقسـام خاصـة باحتجـاز النسـاء  .1
واألحــداث الجــانحين نظــرا  الحتجــاز هــؤالء األشــخاص فــي ظــروف غيــر آمنــة وغيــر صــحية مــن حيــث مراعــاة 

 .الخصوصية االجتماعية والنفسية لهذه الشريحة
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لحمايــة لهــذه النظــارات نظــرا   ألنهــا تعتمــد علــى الوســائل التقليديــة فــي الحراســة العمــل علــى تعزيــز وســائل ا .2
 .الشخصية كما وأنها تقع في مناطق سكنية مزدحمة وذلك لحين إنشاء مراكز لإلصالح والتأهيل

ضــرورة العمــل علــى تأهيــل الطــواقم اإلداريــة المشــرفة علــى تلــك النظــارات وخصوصــا  أنهــا تســتقبل نســاء  .2
 .تاج هذه الشريحة إلى رعاية من نوع خاصوأحداث وتح

سـاعة علـى أن تتـوفر  01ضرورة توفير عيادة للخدمات الطبية العسكرية في تلك النظارات وعلى مـدار ال .6
 .فيها جميع األدوية

ضــرورة االلتــزام بمــدة التوقيــف التــي نــص عليهــا القــانون وبمــا ال يتجــاوز المــدة القانونيــة الممنوحــة بموجــب  .8
ســـاعة فـــي حـــدها األقصـــى خصوصـــا  المنـــاطق التـــي بهـــا مركـــز  01تلـــك النظـــارات والمحـــددة بالقـــانون فـــي 

 .لإلصالح والتأهيل

 

 مراكز الحتجاز التابعة لألجهزة األمنية

بقي الحال من حيث تبعية مراكز اإلحتجاز لألجهزة األمنية، في الضفة الغربية خالل الفترة التي يغطيها 
األمن الوقائي، المخابرات )فقد باشرت األجهزة األمنية الثالث . 0222لعام التقرير كما كان عليه خالل ا
 .مهامها كالمعتاد( العامة واالستخبارات العسكرية

 مراكز الحتجاز التابعة لجهاز األمن الوقائي: أولا 

فـي كـل حيـث يوجـد مركـز رئيسـي للتحقيـق  ،مراكـز 02عدد مراكز االحتجاز التابعة لجهاز األمـن الوقـائي بلغ 
يــتم اإلشــراف و محافظــة مــن محافظــات الضــفة الغربيــة تتبــع للجهــاز يــتم فيهــا توقيــف المتهمــين والتحقيــق معهــم 

 .على هذه المراكز مركزيا من قبل اإلدارة العامة للجهاز في رام اهلل

 رات، هــذا بعكــس الحــال فــي زيــاعــدم اإلشــراف القضــائي علــى الموقــوفين فيهــا ه تلــك المراكــز هــوتعانيــأول مــا 
ن تواجــد الموقــوفين فــي تلــك نيــة فــإانو بالنســبة للظــروف الق أمــا .دوريالتــي تــتم بشــكل الهيئــة والصــليب األحمــر 

المراكــز مخــالف للقــانون الــذي يشــترط وجــودهم فــي مراكــز اإلصــالح والتأهيــل حيــث تحولــت تلــك المراكــز إلــى 
علــــى القضــــاء العســــكري وخاصــــة أمــــاكن احتجــــاز دائمــــة وغالبيــــة الموقــــوفين فــــي تلــــك المراكــــز يــــتم عرضــــهم 
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ويعتبــر االحتجـاز بهـذه الطريقــة، حجـزا  لحريـة الشــخص  .األشـخاص المحتجـزين علـى خلفيــة انتمـائهم السياسـي
 .  بشكل تعسفي األمر الذي يخالف المواثيق والمبادئ الدولية لحقوق اإلنسان

وف الصــحية فــي المراكــز التابعــة كمــا هــو الحــال فــي مراكــز اإلصــالح والنظــارات التابعــة للشــرطة تتفــاوت الظــر 
في حين تعاني بقية المراكـز ( رام اهلل) يلألمن الوقائي حيث تتوافر ظروف صحيحة في مركز التوقيف المركز 

 .من ظروف صحية متوسطة إلى جيدة

 وبالنسبة للغذاء فال توجد أي إشكاليات فيما يتعلق باألكـل حيـث يقـدم الجهـاز جميـع الكميـات الكافيـة والمشـبعة
والمنوعـــة مـــن الطعـــام، فلـــم يشـــتكي أي نزيـــل مـــن قلـــة الطعـــام أو حرمانـــه منـــه، كمـــا يســـمح لألهـــالي بإدخـــال 

 . األطعمة لذويهم المعتقلين

أمـا بالنسـبة لالتصـال الخـارجي منعها في األيام األولى للتحقيق ويسمح بهـا فيمـا بعـد،  بالنسبة للزيارة فعادة يتم
 .وفي أغلب األحيان تكون زيارة المحامين ممنوعة .االحتجاز ويسمح بعد ذلكفيمنع في األيام األولى من 

في غالبيـة  سيط ومقيد في حين تكاد تكون منعدمة فال تتوفر إال بشكل بوالوسائل الترفيهية، ة ر و للفأما بالنسبة 
 .حيث ال يتم إخراجهم من الزنازين المراكز

فــي كافــة مراكــز التوقيــف والتحقيــق التابعــة لألمــن الوقــائي، ولكــن مــا  متــوفرةفهــي الخــدمات الطبيــة وبخصــوص 
يميز مقر الوقائي في نابلس هو مشاهدة الطبيب للنزالء بشكل شبه يومي، نظرا  لدوام الطبيب اليومي فـي مقـر 

 .سجن جنيد

ون إتبــــاع كمــــا تميــــزت الفتــــرة التــــي يغطيهــــا التقريــــر اســــتمرار سياســــة التوقيــــف لــــدى جهــــاز األمــــن الوقــــائي، د
اإلجـــراءات القانونيـــة الصـــحيحة فـــي التوقيـــف، ودون عـــرض األشـــخاص الموقـــوفين علـــى المحكمـــة المختصـــة، 

 . وكانت غالبية عمليات التوقيف تلك تتم، وفقا  إلدعاءات المواطنين على خلفية سياسية

 

 :بيةتوصيات خاصة بمراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز األمن الوقائي في الضفة الغر 
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ضـــرورة التفتـــيش القضـــائي الـــدوري المنـــتظم مـــن الجهـــات القضـــائية ذات العالقـــة علـــى أو أوضـــاع مراكـــز  .0
 .التحقيق والتوقيف واالطالع على األوضاع القانونية للموقوفين

ضــرورة التوقــف الفــوري عــن االعتقــال علــى خلفيــات االنتمــاء السياســي وتحــريم االعتقــال السياســي داخــل  .0
 .طنية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزةمناطق السلطة الو 

يجــاد ســاحة للفــورة فــي  .1 إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة والخدماتيــة مــن شــبكة ميــاه وصــرف صــحي وكهربــاء وا 
 .جميع لمراكز التابعة لجهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية

 .فترة التحقيق األولي ضرورة السماح لجميع الموقوفين بزيارة محاميهم وعائالتهم لهم وخصوصا  في .1

باعتبارهـا ديوانـا  للمظـالم وجهـة رقابيـة بـإجراء  للهيئـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـانضرورة العمـل علـى السـماح  .2
 .زيارات مفاجئة لمراكز االحتجاز والتوقيف التابعة لجهاز األمن الوقائي في محافظات الضفة

 

 العامةتجاز التابعة لجهاز المخابرات مراكز الح: ثانياا 

حيــث يوجــد مركــز رئيســي للتحقيــق فــي كــل  ا  كــز مر  00 تجــاز التابعــة لجهــاز المخــابرات العامــةعــدد مراكــز االح
، باستثناء أريحا التـي بهـا مركـز للتوقيـف والتحقيـق المركـزي محافظة من محافظات الضفة الغربية تتبع للجهاز

يــتم ، و والتحقيــق معهــمفــي تلــك المراكــز  توقيــف المتهمــين حيــث يــتم .إلــى جانــب مركــز تحقيــق وتوقيــف أريحــا
 .اإلشراف على هذه المراكز مركزيا من قبل اإلدارة العامة للجهاز في رام اهلل

قانونيـة توقيـف األشـخاص فيهـا، مـن عـدم  االحتجـاز التابعـة للمخـابرات العامـة مراكـزتعـاني : الوضع القانوني
لقـــانون الـــذي يشـــترط وجـــودهم فـــي مراكـــز اإلصـــالح ل ا  تواجـــد الموقـــوفين فـــي تلـــك المراكـــز مخالفـــحيـــث يعتبـــر 

تحولـت تلـك المراكـز إلـى أمـاكن احتجـاز دائمـة وغالبيـة الموقـوفين فـي تلـك المراكـز يـتم عرضـهم  فقـد ،والتأهيل
 .على القضاء العسكري وخاصة األشخاص المحتجزين على خلفية انتمائهم السياسي

ون فيهــا تعرضــهم للتعــذيب علــى أيــدي أفــراد عــاملين فــي عــددا  مــن الشــكاوى يــدعي المواطنــ الهيئــةكمــا تلقــت 
وقــد تابعــت الهيئــة هــذا الموضــوع مــن خــالل . جهــاز المخــابرات العامــة فــي منــاطق مختلفــة مــن الضــفة الغربيــة

 .  المراسالت الخطية وما نتج عنها من ردود أغلبها نمطية تنفي تعرض األشخاص للتعذيب
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كمـــا اســـتمرت خـــالل الفتـــرة التـــي يغطيهـــا التقريـــر حـــاالت التوقيـــف لـــدى جهـــاز المخـــابرات العامـــة، دون إتبـــاع 
اإلجـــراءات القانونيـــة الصـــحيحة فـــي التوقيـــف، ودون عـــرض األشـــخاص الموقـــوفين علـــى المحكمـــة المختصـــة، 

 . تماءاتهم السياسيةوكانت غالبية عمليات التوقيف تلك تتم، وفقا  إلدعاءات المواطنين على خلفية ان

قيـام جهـاز المخـابرات العامـة بعـدم تطبيـق قـرارات محكمـة العـدل العليـا  0202خالل العام  الهيئةكما رصدت 
وقد سجلت الهيئة في هذا المجـال عـدد مـن . الخاصة باإلفراج عن الموقوفين لدى الجهاز لعدم قانونية توقيفهم

رات العامـة لـم يفـرج عـنهم رغـم حصـولهم علـى قـرارات اإلفـراج الشكاوى يـدعي المشـتكون فيهـا أن جهـاز المخـاب
 . من محكمة العدل العليا

، غيـر أنـه يتـاح الموقوفين فيهـامراكز التوقيف التابعة لجهاز المخابرات أو على ال يوجد أدنى إشراف أو رقابة 
غير أنـه يشـار . لنزالء فيها، وتتطلع على وضع ادوريبالقيام بزياراتها التي تتم بشكل لهيئة والصليب األحمر ل

مـن زيـارة مراكـز  تشـرين أول وتشـرين الثـانيفي هذا الصدد، إلى منع جهاز المخـابرات الهيئـة خـالل شـهرين 
إن مثـل هـذه اإلجـراءات تشـكل . التحقيق والتوقيف التابعة للجهاز فـي المحافظـات المختلفـة مـن الضـفة الغربيـة

اإلحتجـاز، وفيهـا تغييـب للرقابـة علـى أمـاكن اإلحتجـاز التابعـة لجهـاز مسا  بدور الهيئة في الرقابة علـى مراكـز 
 .المخابرات العامة، األمر الذي قد ينطوي على انتهاكات لحقوق النزالء والموقوفين في تلك المراكز

تعــاني عــدد مــن مراكــز التوقيــف والتحقيــق التابعــة لجهــاز المخــابرات الفلســطينية مــن أوضــاع صــحية ومعيشــية 
ألصل أن تلك المراكز مصممة لتكون أماكن احتجاز مؤقتـة، أمـا متـى مـا أصـبحت تسـتخدم كأمـاكن صعبة، فا

وقــد لــوحظ أن هنــاك . احتجــاز دائمــة أو لفتــرات طويلــة، فإنــه ال بــد مــن تــوافر شــروط صــحية ومعيشــية مختلفــة
ألقـل ممـرض ضعف في توفير الخدمات الطبيـة، ففـي الوقـت الـذي ال بـد فيـه مـن وجـود طبيـب مقـيم أو علـى ا

فمثال ، لوحظ عـدم وجـود . وجدنا أن هذا األمر غير متوفير في غالبية مراكز التوقيف التابعة للمخابرات العامة
 . طبيب أو ممرض مناوب وال حتى طبيب يقوم بزيارات دورية لإلطالع على أوضاع المحتجزين

يــف المؤقــت، فهــي غالبــا  مــا موضــوع الفــورة، فكــون مراكــز التوقيــف هــي أصــال  مخصصــة للتوقأمــا بخصــوص 
تكون غرف صغيرة، أو زنازين، وال يسمح ألي من الموقوفين بالخروج منها كونه مكان للتحقيق أصال ، وهناك 

وبخصــوص وســائل للترفيــه، فكمــا ســبق وقلنــا تعتبــر تلــك . بعــض الحــاالت يــتم إخــراجهم منهــا مــثال  لالســتحمام
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يمنــــع الموقـــوفين مــــن زيـــارة األهــــل . ائل الترفيـــه المعروفـــةالمراكـــز أمـــاكن تحقيــــق وتوقيـــف مؤقــــت تفتقـــر لوســــ
 .خصوصا  في فترة التحقيق األولى

 :  توصيات خاصة بمراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية

النيابـة ضرورة التوقف الفوري عن االعتقال على ذمة القضاء العسكري وعرض جميـع الموقـوفين علـى  .0
 .المدنية والمحاكم المدنية باعتبارها جهة االختصاص األصيلة في النظر في تلك القضايا

التوقــف الفــوري عــن المعاملــة القاســية والمهينــة للموقــوفين وضــرورة عــدم تعريضــهم للتعــذيب والضــغط  .0
 .النفسي والجسدي مهما كانت طبيعة التهمة

وري عـــن جميـــع الموقـــوفين علـــى خلفيـــات سياســـية فـــي تحـــريم االعتقـــال السياســـي وضـــرورة اإلفـــراج الفـــ .1
 .الضفة الغربية وقطاع غزة

 .ضرورة السماح لجميع الموقوفين بزيارة محاميهم وعائالتهم لهم وخصوصا  في فترة التحقيق األولي .1

ضرورة التفتـيش القضـائي مـن وزارة العـدل والنيابـة العامـة والقضـاء، ونقابـة المحـامين ومنظمـات حقـوق  .2
 لمظـالمل اا وخصوصاا العمل على السـماح للهيئـة المسـتقلة لحقـوق النسـان باعتبارهـا ديوانـاإلنسـان 

ابرات الفلســطينية وجهــة رقابيــة بــإجراء زيــارات مفاجئــة لمراكــز االحتجــاز والتوقيــف التابعــة لجهــاز المخــ
 .في محافظات الضفة الغربية لالطالع على ظروف الموقوفين بشكل دوري وحر دون إعاقة

يجـاد سـاحة للفـورة فـي  .2 إعادة تأهيل البنية التحتية والخدماتية من شـبكة ميـاه وصـرف صـحي وكهربـاء وا 
 . جميع المراكز التابعة لجهاز المخابرات في الضفة الغربية

 

 .لتوقيف والحتجاز التابعة لجهاز الستخبارات العسكريةمراكز ا: ثالثا  

يشرف على مراكز التوقيف التابعة لجهاز االستخبارات والمنتشـرة فـي جميـع محافظـات الضـفة الغربيـة مسـؤول 
التحقيــق ومــدير الجهــاز فــي كــل محافظــة ويتبــع الجهــاز مباشــرة إلــى المقــر الرئيســي لقيــادة الجهــاز فــي رام اهلل، 

 .على مراكز التحقيق تلك المدعي العام العسكري وبصورة منتظمة كما ويشرف

جهة التفتيش الوحيدة على مراكز التوقيف والتحقيق التابع لالستخبارات العسكرية تـتم مـن خـالل المـدعي العـام 
العسكري حيث يقوم بزيـارات تفتيشـية يـتم فيهـا االطـالع علـى ظـروف التوقيـف الخاصـة بـالموقوفين وخصوصـا  

 .قوفين من العسكريينالمو 
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جميع الموقوفين لدى جهاز االستخبارات العسـكرية يـتم تـوقيفهم وفـق مـذكرة توقيـف صـادرة : الظروف القانونية
واغلـبهم  0262عن المدعي العام العسكري ويـتم تمديـد توقيـف المـواطنين المتهمـين وفـق القـانون الثـوري لسـنة 

ــتم توقيــف متهمــين مــدنيين لــدى مراكــز مــن العســكريين ويــتم عرضــهم علــى القضــاء العســكري ــا  ي ، ولكــن أحيان
توقيــــف وتحقيــــق االســــتخبارات علمــــا  أن جهــــة االختصــــاص فــــي اســــتجوابهم وتــــوقيفهم يجــــب أن تكــــون مــــن 
اختصـــاص جهـــاز الشـــرطة المدنيـــة والنيابـــة المدنيـــة، ليـــتم بعـــد ذلـــك عرضـــهم علـــى القضـــاء المـــدني باعتبـــاره 

 .قاضيهم الطبيعي كونهم مدنيين

شـكاوى مـن مـواطنين يـدعون تعرضـهم للتعـذيب علـى يـد أفـراد مـن جهـاز ( 2) 0202خالل العام  الهيئةت تلق
 . االستخبارات العسكرية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

كمـا اسـتمرت خــالل الفتـرة التــي يغطيهـا التقريــر قيـام جهــاز االسـتخبارات العســكرية، بتوقيـف عــدد مـن المــدنيين 
راءات القانونيـــة الصـــحيحة فـــي التوقيـــف، ودون عـــرض األشـــخاص الموقـــوفين علـــى المحكمـــة دون إتبـــاع اإلجـــ

 .المختصة، وكانت غالبية عمليات التوقيف تلك تتم، وفقا  إلدعاءات المواطنين على خلفية سياسية

فمـــن . مـــن مركـــز آلخـــر مـــن حيـــث التهويـــة واإلضـــاءة واألســـرة واألغطيـــة الظـــروف البيئيـــة والصـــحيةتتفـــاوت 
نمـا المؤقـت، لـذا فـإن التهويـة واإلضـاءة غالبـا  تكـون الم علوم أن تلك المراكز ليست مخصصة للتوقيف الـدائم وا 

 . سيئة، أما بالنسبة للفرش واألغطية فهي غالبا  جيدة

المحتجــزين بعــد أن يــتم التنســيق مــع إدارة قســم التحقيــق فــي المراكــز  بزيــارة أبنــائهميســمح لعــائالت الموقــوفين 
 زيـارة المحـاميأمـا بخصـوص . لجهاز االسـتخبارات فـي الضـفة الغربيـة بمـا ال يضـر بسـير التحقيـق التي تتبع

 .فإنها ممنوعة في أغلب األحيان

متوفرة في أغلب مراكز التوقيف التابعـة لجهـاز االسـتخبارات ويـتم تحويـل الموقـوفين المرضـى  الخدمات الطبية
 .للمراكز الحكومية في حال استدعى األمر ذلك علما  أنه يوجد نقص في توفير بعض األدوية غالية الثمن

د وســائل الترفيــه ول ســاحة للفــورة كمــا وتفتقــر لوجــو أغلــب المراكــز التابعــة لجهــاز االســتخبارات ال يوجــد بهــا 
 .على اعتبار أنها أماكن توقيف مؤقتة وليس دائمة .يوجد في أغلبها ألعاب رياضية
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 :توصيات خاصة بمراكز التوقيف والتحقيق التابعة لجهاز الستخبارات العسكرية في الضفة الغربية

 : فإن الهيئة توصي بما يلي بالنظر لإلشكاليات المثارة في مراكز االحتجاز التابعة لالستخبارات العسكرية

ضرورة توفير المياه وبشـكل دائـم حيـث تعـاني أغلـب هـذه المراكـز مـن قلـة الميـاه وانقطاعهـا خصوصـا  فـي  .0
 .فصل الصيف والتي تستخدم ألغراض النظافة الشخصية ولتنظيف المركز أيضا

نظرا  لالكتظـاظ الشـديد داخلهـا  ضرورة زيادة أعداد الطواقم اإلدارية المشرفة على أدارة وحماية تلك المراكز .0
 .بسبب زيادة أعداد النزالء فيها عن الطاقة االستيعابية المعدة لها أصال

 .ضرورة توفير وسائل الترفيه واأللعاب الرياضة لما يحقق الغاية من احتجاز النزالء فيها .1

يــة حيــث يــتم توفيرهــا تعـاني هــذه المراكــز مــن عــدم تـوفر العــدد مــن األدويــة وخصوصــا  غاليـة الــثمن واألجنب .1
 .على نفقة المريض الخاصة

ضرورة التوقف الفوري عن احتجاز وتوقيف المواطنين المدنيين في مراكـز االسـتخبارات وضـرورة تحـويلهم  .2
 .إلى جهة الضبط القضائي المختصة بتوقيف المتهمين المدنيين

الكهرباء والماء وصيانة شبكة الصـرف العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية والخدماتية من صيانة شبكة  .2
 .الصحي لمراكز االحتجاز والتوقيف التابعة لجهاز االستخبارات في الضفة الغربية

ضـــرورة الســـماح للهيئـــة المســـتقلة لحقـــوق اإلنســـان باعتبارهـــا ديوانـــا  للمظـــالم وجهـــة رقابيـــة بـــإجراء زيـــارات  .6
بارات العسـكرية فـي محافظـات الضـفة لالطـالع علـى مفاجئة لمراكز االحتجاز والتوقيف التابعـة لجهـاز االسـتخ

 . ظروف الموقوفين بشكل دوري وحر ودون إعاقة
 


