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الأحكام العامة يف جمال ال�شكاوى ،والإجراءات التي متار�سها الهيئة ،و�أهم املعيقات
يف عملها

الباب التمهيدي
دور الهيئة يف تلقي ومتابعة �شكاوى املواطنني
تلقت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير (� )3442شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإن�سان ،واالعتداء
على حرياته العامة� ،سواء من الأجهزة املدنية �أو الأمنية التابعة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة .من بينها (� )2449شكوى يف ال�ضفة الغربية و ( )993يف قطاع غزة.
وقد لوحظ خالل الفرتة التي يغطيها التقرير بقاء عدد من �أمناط االنتهاكات التي مت ر�صدها خالل الأعوام
ال�سابقة .ومن �أبرز تلك االنتهاكات :االعتقال على خلفية �سيا�سية ،ويليه انتهاكات احلقوق الوظيفية للموظف
العام ،ويف املرتبة الثالثة انتهاك حق املواطن بال�سالمة اجل�سدية من خالل االعتداء اجل�سدي واملعنوي.
�إىل جانب انتهاكات �أخرى �سيتم التطرق �إليها الحق ًا .كما وقعت خالل الفرتة التي يغطيها التقرير عدد من
حاالت الوفاة يف ال�سجون ومراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمينة يف ال�ضفة الغربية.
وقد �أق ّرت املواثيق الدولية وكذلك الت�شريعات الوطنية ،بحق الإن�سان يف تقدمي ال�شكاوى ،باعتبار �أن هذا
احلق من الآليات الوطنية الهامة يف حماية حقوق الإن�سان على امل�ستوى املحلي ،وقد اعتمدت الهيئة،
ب�صفتها ديوان ًا للمظامل ،تلقي ال�شكاوى ك�أحد الو�سائل الرقابية الف ّعالة حلماية حقوق الإن�سان ،باعتبارها
�أحد الأ�ساليب املتاحة للأ�شخا�ص للدفاع عن حقوقهم ،عندما مُت ّ�س من اجلهات العامة .وكذلك يعترب توثيق
ال�شكاوى ،ودرا�ستها ،والت�أكد من جديتها و�صحتها ،من الو�سائل الهامة ملراقبة �أداء الأجهزة احلكومية و�شبه
احلكومية ،و�أعمال موظفيها ،ومدى احرتام الت�شريعات التي تطبقها ،ل�ضمان عدم وقوع خلل �أو انتهاك �أو
انحراف من �ش�أنه امل�سا�س بحقوق الإن�سان .فالعديد من االنتهاكات التي ميكن �أن تكون حم ًال لل�شكوى قد
حتدث �إما النعدام و�سائل التوا�صل ال�سليم بني اجلهات العامة وبني الأ�شخا�ص� ،أو نتيجة الإهمال الذي
تعاين منه الإدارات العامة� ،سواء بامتناع موظفيها عن القيام بواجباتهم وتقدمي اخلدمات �أ�ص ًال� ،أو الت�أخر
يف �أدائها� ،أو التمييز بني امل�ستفيدين من خدمات الدولة� ،أو التع�سف من قبل امل�س�ؤولني� ،أو املكلفني ب�إنفاذ
القانون.
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معظم الأحكام العامة اخلا�صة مبمار�سة الهيئة لعملها يف جمال تلقي ال�شكاوى ومتابعتها ،وردت يف الدليل
اخلا�ص بال�شكاوى� ،أو التعليمات التي مت تبنيها يف تلقي ال�شكاوى ومتابعتها لدى الهيئة .ويف هذا ال�صدد تناول
هذا الق�سم البحث يف النقاط الآتية:

 .1ات�ساع نطاق انتهاكات حقوق الإن�سان التي تتابعها الهيئة وحمدودية االنتهاكات
امل�ستثناة
تخت�ص الهيئة مبتابعة ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان وحرياته يف جميع املجاالت التي يكفلها القانون
الأ�سا�سي والت�شريعات الوطنية �أو املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان� ،سواء �أوقع االنتهاك من اجلهات العامة
�أم من �شبه العامة ،و�سواء �أكانت تلك اجلهات مدنية �أم �أمنية .وتتابع الهيئة يف هذا املجال �أية �شكوى مت�س
�أ ًّي ًا من احلقوق املن�صو�ص عليها يف الباب الثاين من القانون الأ�سا�سي ،امل�سمى “باب احلقوق واحلريات
العامة” ،الذي �أ�شار �إىل عدد من احلقوق التي من بينها – على �سبيل الذكر ال احل�صر –  :القب�ض والتوقيف
دون اتباع الإجراءات القانونية ،والتعذيب ،و�إ�ساءة املعاملة �أثناء احلجز ،والوفاة داخل ال�سجون ومراكز
التوقيف ،والت�أخري يف تقدمي ال�شخ�ص املحتجز للمحاكمة� ،أو يف توجيه االتهام �إليه ،ومنع زيارة املحتجز من
قبل ذويه ،وق�ضايا التعيني والتوظيف التي ال ُتتّبع فيها الإجراءات القانونية ال�سليمة� ،أو ال يراعى فيها مبد�أ
الإن�صاف ،وق�ضايا الف�صل التع�سفي من الوظيفة العامة ،وعدم ح�صول املوظفني على حقوقهم الوظيفية من
ترقية وتثبيت وم�ستحقات مالية ،وتقاع�س ال�سلطة التنفيذية عن توفري اخلدمات يف �إطار احلق يف التعليم
وال�سكن وال�صحة ،والتمييز يف تطبيق القانون العتبارات اجلن�س �أو الدين �أو العرق �أو اللون �أو االنتماء
ال�سيا�سي� ،أو التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ،والإخفاق يف �شرح قرار� ،أو الت�أخري يف تنفيذه� ،أو التطبيق غري
ال�سليم للقانون ،وعدم االمتثال لقرارات ال�سلطة الق�ضائية ،واالعتداء على احلق باحلياة نتيجة ا�ستخدام
القوة� ،أو الإهمال ،والتق�صري يف حما�سبة املخالفني للقانون ،وغريها من االنتهاكات.
من ناحية �أخرى ،ال تتدخل الهيئة يف عدد من االنتهاكات ،حيث تكون تلك االنتهاكات خارج نطاق اخت�صا�ص
الهيئة ،وبالتايل ال تتابعها لأ�سباب تعود �إما لعدم تعلقها ب�إدارة عامة� ،أو ل�ضمان ا�ستقالل الق�ضاء� ،أو ل�صعوبة
التحقيق يف االنتهاك مل�ضي الوقت �أو طول املدة� ،أو لتعلقها بنزاعات خا�صة .لت�شمل حاالت حمددة هي:
�إذا م�ضى �أكرث من �سنة على علم امل�شتكي بوقوع االنتهاك� ،إال �إذا كان االنتهاك م�ستم ًرا ،و�إذا كان مو�ضوع
ال�شكوى منظو ًرا �أمام �أية هيئة ق�ضائية �أو �أنها عر�ضت على الق�ضاء و�صدر حكم فيها ،ما مل تكن ال�شكوى
متعلقة بعدم تنفيذ احلكم من قبل ال�سلطة التنفيذية ،و�إذا �سبق �أن عر�ضت ال�شكوى على الهيئة ورف�ضت
متابعتها� ،إال يف حالة توافر �أدلة جديدة ،وال�شكاوى ب�ش�أن النزاعات بني الأفراد� ،أو امل�ؤ�س�سات اخلا�صة،
وال�شكاوى ب�ش�أن امل�ساعدات الإن�سانية� ،إال �إذا كان �سبب عدم تقدمي امل�ساعدة يعود �إىل التمييز �أو املحاباة،
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كذلك �إذا مل يكن للم�شتكي م�صلحة من ال�شكوى با�ستثناء ع�ضو املجل�س الت�شريعي الذي يجوز له تقدمي �شكوى
يف مو�ضوع يت�صل بال�صالح العام ،و�أخ ًريا ال�شكاوى املتعلقة باالنتهاكات الإ�سرائيلية حلقوق الإن�سان.

 . 2الو�سائل التي ت�ستخدمها الهيئة يف متابعة ال�شكاوى:
ا�ستمرت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير مبمار�سة الو�سائل املقرة واملعتمدة من قبلها يف متابعة
�شكاوى املواطنني وعالجها .وهي يف هذا ال�ش�أن تقوم مبا ي�أتي:

�أ .التحقق واملتابعة امليدانية:
وا�صلت الهيئة جهودها ،خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،يف العمل على معاجلة �شكاوى املواطنني �سواء
الفردية منها �أو اجلماعية ،ولتنفيذ هذه الو�سيلة ،عقدت الهيئة العديد من االجتماعات مع امل�س�ؤولني ،وقامت
بتنفيذ زيارات ميدانية ملواقع وم�ؤ�س�سات ر�سمية و�شبه ر�سمية على مدى تلك الفرتة� ،ساهمت يف معاجلة
العديد من ال�شكاوى والتو�صل �إىل حلول لها .وللتحقيق امليداين �أهمية يف حتري الدقة ،والتوا�صل امل�ستمر مع
امل�ؤ�س�سات املخت�صة ،حيث ت�ساعد يف جمع البيانات اخلا�صة بال�شكوى ،ويف �سرعة �إعطاء الرد ملقدم ال�شكوى،
خ�صو�ص ًا يف احلاالت التي ال حتتمل الت�أخري ،علم ًا �أن ال�شكاوى التي يتم حلها ميداني ًا يتم توثيقها من خالل
بنك املعلومات اخلا�ص بال�شكاوى كغريها من ال�شكاوى التي يتم متابعتها بالو�سائل الأخرى املحددة للمتابعة.

ب .املخاطبات اخلطية (املكاتبات):
ت�أتي املكاتبات يف املرحلة الثانية من مراحل متابعات ال�شكاوى الفردية ،وهذه املكاتبات يف الأ�صل تعك�س ما
ورد يف �إفادة املواطن من مطالبات وفق ًا للقانون الأ�سا�سي والقوانني املحلية واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان.
وجهت الهيئة ما يقارب ( )2016ر�سالة خطية للجهات ذات العالقة بال�شكاوى �سواء ر�سائل
ويف هذا الإطار ّ
ً
ً
�أ�صلية �أو تذكريية ،وقد تلقت الهيئة ردودا خطية على تلك املخاطبات ،بلغ عددها ( )818ردا خالل الفرتة
التي يغطيها التقرير .ومن الر�سائل ما تعلق باملطالبة بوقف االنتهاك �إذا كانت هناك �أدلة قاطعة على وقوعه،
�أو �إ�صالح اخلط�أ و�إن�صاف امل�شتكي� ،أو التحقق من االنتهاك باال�ستف�سار عن �صحة ادعاء امل�شتكي.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الردود اخلطية التي تلقتها الهيئة �إال �أنها ما زالت تتلقى ردود ًا منطية خا�صة
من قبل الأجهزة الأمنية التي يف كثري من الأحيان ال جتيب على مطالبات الهيئة� ،أو تنكر ما ورد يف ادعاءات
املواطنني ،دون اتخاذ �أي �إجراء للت�أكد من �صحة تلك االدعاءات ،وللتغلب على ذلك جل�أت الهيئة �إىل ت�ضمني
املخاطبات الن�صو�ص القانونية التي مت انتهاكها �إال �أن ذلك مل يغري من الأمر �شيئ ًا بل على العك�س من ذلك
ا�ستمرت الردود النمطية.
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�أما يف جمال ال�شكاوى اجلماعية ،وهي ال�شكاوى التي ت�صل للهيئة من عدد من املواطنني يدعون تعر�ضهم
لالنتهاك ذاته ،ف�إن املكاتبات �إما �أن تكون للجهة املنتهكة �أو للجهة امل�شرفة عليها .وما مييز املخاطبات
اجلماعية اعتمادها الكامل على التحليل القانوين (املذكرة القانونية) ،وعادة ما تكون موجهة �إىل جمل�س
الوزراء �أو �إىل رئا�سة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

• ت�صنيف ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة ح�سب طبيعتها “فردية وجماعية”:
تنوعت ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة ،خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،ما بني �شكاوى حول انتهاكات تعر�ض
لها الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،و�شكاوى حول انتهاكات م�ست جماعات �سواء �أكانت مقدمة ب�صورة فردية
مت�س اجلماعات نظر ًا لطبيعة االنتهاك املتكرر� ،أو ب�سبب قرارات ذات طبيعة عامة .ومن
�أو جماعية ،وهي ّ
�أبرز امللفات اجلماعية التي تابعتها الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير :ملف االعتقال والتوقيف دون
مراعاة الإجراءات القانونية ال�صحيحة ،واالعتقاالت التع�سفية “على خلفية �سيا�سية” ،والتعذيب و�إ�ساءة
املعاملة يف مراكز التوقيف واالحتجاز .وقرارات اال�ستمالك حلق عدد من املواطنني يف �أرا�ضيهم� .أ�ضف �إىل
ذلك عدد ًا من ال�شكاوى اجلماعية ملواطنني يطالبون اجلهات الر�سمية بتوفري اخلدمات الأ�سا�سية لعدد من
التجمعات ال�سكانية النائية.

• ت�صنيف ال�شكاوى ح�سب اجلهات العامة امل�شتكى عليها:
ا .اجلهات املدنية :وت�ضم اجلهات املدنية كل من :مكتب الرئا�سة ،اجلهات الوزارية وت�شمل (جمل�س الوزراء
والوزارات املختلفة) ،وامل�ؤ�س�سات العامة غري الوزارية ،وت�شمل كل دائرة حكومية ال تتبع لوزارة من حيث
الإ�شراف والرقابة وامل�سائلة ،واجلهات الق�ضائية والتي بدورها ت�شمل (جمل�س الق�ضاء الأعلى والنيابة
العامة) ،والهيئات املحلية ومتثل ال�شكاوى يف هذا املجال ما ن�سبته ( )%40من �إجمايل عدد ال�شكاوى يف
ال�ضفة الغربية.
ب .اجلهات الأمنية :وت�ضم الأجهزة الأمنية العاملة يف الأرا�ضي الفل�سطينية وت�شمل :ال�شرطة املدنية،
التي حتتوي عدد ًا من التق�سيمات بني املباحث العامة ،واملباحث اجلنائية ،والإدارة العامة ملراكز الإ�صالح
والت�أهيل .والأجهزة الأمنية الأخرى كجهاز املخابرات العامة ،والأمن الوقائي ،واال�ستخبارات الع�سكرية،
واخلدمات الطبية الع�سكرية ،والأمن الوطني ،والقوة الأمنية امل�شرتكة ،وقوات حر�س الرئا�سة ،والقوة ،17
وهيئة التنظيم والإدارة ،والنيابة الع�سكرية .ومتثل ال�شكاوى يف هذا املجال ما ن�سبته ( )% 60من �إجمايل
عدد ال�شكاوى يف ال�ضفة الغربية.

11

•ت�صنيف ال�شكاوى ح�سب كيفية ورودها للهيئة وتوزيعها اجلغرايف:
لقد تنوعت طرق تقدمي ال�شكاوى لدى الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،لت�شمل تقدميها ب�صورة
مبا�شرة من خالل ح�ضور الأ�شخا�ص �إىل �أحد مكاتب الهيئة� ،إذ بلغ عدد ال�شكاوى املقدمة مبا�شرة للمكاتب
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة (� )478شكوى من املجموع الكلي لل�شكاوى البالغ (� )3442شكوى� .أو من خالل
الباحثني امليدانيني يف الهيئة املتواجدين يف خمتلف املحافظات ،وذلك بزيارة ال�شخ�ص يف مكان �سكناه �أو
عمله �إذا تعذر ح�ضوره �إىل الهيئة ،وهو ما ينطبق �أي�ضا على املوقوفني �أو املحتجزين يف ال�سجون ومراكز
التوقيف ،وقد بلغ عدد ال�شكاوى الواردة بهذه الطريقة ( )2964من العدد الكلي لل�شكاوى.
�أما بالن�سبة لت�صنيف ال�شكاوى ح�سب التوزيع اجلغرايف يف ال�ضفة الغربية ،فقد توزعت تلك ال�شكاوى على
النحو التايل� )641( :شكوى بالن�سبة ملكتب ال�شمال ،و(� )754شكوى ملكتب الو�سط ،و(� )1054شكوى ملكتب
اجلنوب ويف قطاع غزة توزعت ال�شكاوي على املكاتب هناك على النحو التايل (� )623شكوى ملكتب غزة
وال�شمال و (� )370شكوى ملكتب خان يون�س .

 .6املعوقات التي واجهت الهيئة يف متابعة ال�شكاوى خالل الفرتة التي يغطيها
التقرير:
واجهت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير عوائق �أثرت �سلب ًا على متابعة ال�شكاوى ،وهو ما �شكل ت�أخري ًا
يف معاجلة بع�ض ال�شكاوى� ،أو توقف املتابعة� ،أو �إعادة املتابعة من جديد ،وفيما ي�أتي �أبرز تلك املعوقات:
�أ) ا�ستمرار حالة االنق�سام ال�سيا�سي وما جنم عنه من تعدد احلكومات يف كل من ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،كامتداد ملا حدث يف منت�صف العام  .2007وما نتج عنها يف بع�ض الأحيان من عدم
القدرة على حتديد اجلهة امل�س�ؤولة عن االنتهاك.

الباب الأول
انتهاكات حقوق الإن�سان يف ال�ضفة الغربية من
واقع ال�شكاوى وزيارات �أماكن االحتجاز خالل
عام 2009
و�سيتم احلديث يف هذا الباب حول و�ضع حقوق االن�سان ملواقع ال�شكاوى يف الف�صل االول ،ويف الف�صل الثاين
�سيتم احلديث عن و�ضع حقوق االن�سان من واقع زيارات ال�سجون واماكن االحتجاز.

ب) ا�ستمرار الطابع النمطي الذي متتاز به ردود اجلهات الر�سمية ،رغم اللقاءات القانونية
واملرا�سالت القانونية التي وجهت للأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية نهاية العام .2008
ج) ما زالت بع�ض اجلهات الر�سمية غري واعية ب�شكل كامل للدور الذي تقوم به الهيئة ،الأمر الذي
ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل عدم تعاون هذه اجلهات مع الهيئة ،بل و�صل الأمر يف بع�ض الوزارات �إىل
اللجوء �إىل معاقبة كل من يتقدم �إىل الهيئة ب�شكوى للمطالبة بحقه.
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�سجلت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير حاالت الوفاة التالية التي وقعت داخل مراكز االحتجاز
الفل�سطينية التابعة للأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية:

الف�صل االول
و�ضع حقوق الإن�سان من واقع ال�شكاوى يف
ال�ضفة الغربية
�أو ًال� :أبرز االنتهاكات التي وردت يف ال�شكاوى
قد تت�ضمن ال�شكوى انتهاك ًا واحد ًا لأي حق من احلقوق واحلريات ،وقد تت�ضمن �أكرث من انتهاك يف الوقت
ذاته .ونظر ًا للأو�ضاع ال�سائدة واخلالفات ال�سيا�سية التي �أدت �إىل تعزيز االنق�سام بني ال�ضفة الغربية،
فقد ا�ستمرت االنتهاكات التي يتعر�ض لها املواطن الفل�سطيني ،كما كان احلال يف العام  .2008فخالل
الفرتة التي يغطيها التقرير ا�ستمر انتهاك حق املواطن يف احلرية ال�شخ�صية يف ال�ضفة الغربية من خالل
االعتقاالت ال�سيا�سية واالعتقال التع�سفي .وكذلك االنتهاكات املتعلقة ب�سوء املعاملة والتعذيب ،وانتهاك احلق
يف تويل الوظائف العامة .فقد تلقت الهيئة عدد ًا من ال�شكاوى يف جمال الف�صل التع�سفي لأ�سباب �سيا�سية،
�أو االعتداء على احلقوق الوظيفة كوقف الراتب وعدم منحه احلقوق الوظيفية الأخرى ،ومت خالل تلك الفرتة
التي يغطيها التقرير �أي�ض ًا تلقي العديد من ال�شكاوى يف جمال االعرتا�ض على هيكليات الوزارات املختلفة.
ويف الوقت ذاته تراجعت �أعداد ال�شكاوى �ضد االنتهاكات املتعلقة باحلقوق البيئية ،واحلق يف احل�صول على
اخلدمات العامة ،واحلق يف احلرية العقائدية واحلق بالتعليم.

وقد برزت االنتهاكات التالية للحقوق واحلريات العامة من واقع ال�شكاوى الواردة
للهيئة خالل العام  ،2009حيث متثلت فيما ي�أتي:
 .1الوفيات داخل مراكز االحتجاز والتوقيف التابعة للأجهزة االمنية يف ال�ضفة
الغربية.
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•تويف املواطن حممد عبد اجلميل احلاج 30 ،عاماً ،من قرية جلقمو�س� ،أثناء وجوده يف مركز
حتقيق وتوقيف الأمن الوقائي مبدينة جنني .ووفق ًا ملعلومات الهيئة ف�إن املواطن احلاج كان قد مت
توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي بتاريخ  ،2009/2/6وعر�ض على النيابة الع�سكرية يف اليوم التايل
 2009/2/7ومت متديد توقيفه ملدة �أ�سبوعني� ،إىل �أن مت العثور عليه ميت ًا بتاريخ  ،2009/2/8علم ًا
�أن التقرير الأويل لطبيب املركز حلظة توقيف املواطن بني �أنه ب�صحة جيدة ،غري �أن تقرير الطب
ال�شرعي �أ�شار �إىل �أن �سبب الوفاة راجع لل�شنق يف مكان توقيفه.
•بتاريخ  2009/6/15تويف املواطن هيثم عبد اهلل عبيد عمرو 34 ،عاماً ،من بلدة بيت الرو�ش الفوقا
مبحافظة اخلليل ،يف مكان االحتجاز التابع جلهاز املخابرات العامة يف املدينة .ووفق ًا ملعلومات
الهيئة فقد مت توقيف املواطن املذكور بتاريخ  2009/6/11على ذمة هيئة الق�ضاء الع�سكري دون
اتباع الأ�صول القانونية يف التوقيف والعر�ض على الق�ضاء النظامي �صاحب االخت�صا�ص الأ�صيل
يف توقيف املواطنني املدنيني ،وبقي معتق ًال �إىل حلظة وفاته .ووفق ًا مل�شاهدات مندوب الهيئة ،فقد
ظهرت عالمات تعذيب على ج�سد املواطن املذكور ،كذلك هناك معلومات و�صلت للهيئة تفيد بتعر�ض
املواطن املذكور للتعذيب ،ومت حتويل امللف للنائب العام للتحقيق يف مالب�سات الق�ضية ،وح�سب �إفادة
اجلهاز الأمني �أن املواطن املذكور قد انتحر ب�إلقاء نف�سه من نافذة املكان الذي كان موقوف ًا فيه.
•وبتاريخ  2009/8/10تويف املواطن فادي ح�سني عبد الرحمن حمادنة 27 ،عام ًا من بلدة ع�صرية
ال�شمالية مبحافظة نابل�س� ،أثناء احتجازه من قبل جهاز املخابرات العامة يف �سجن جنيد – نابل�س،
وقد مت ت�شريح اجلثة من قبل الطبيب ال�شرعي ،وبح�ضور ممثل الهيئة وطبيب �شرعي دمناركي
انتدبته م�ؤ�س�سة احلق ،حيث �أظهر تقرير الت�شريح من معطيات الفح�ص الظاهري والت�شريحي
ولوجود “كدمات ظاهرة على ال�شريان ال�سباتي من اجلهتني ف�إن ال�ضغط على ال�شريان ال�سباتي
والع�صب احلائر املرافق له ميكن �أن ت�شكل تف�سري ًا مبدئي ًا مقبو ًال للوفاة الفجائية” (((،ومل ي�شر
التقرير �إىل وجود �أية كدمات �أو �آثار تعذيب على ج�سد املتوفى.

� .2شكاوى حول �سوء املعاملة ،واملعاملة القا�سية والتعذيب �أثناء التوقيف:
توا�صلت خالل الفرتة التي يغطيها التقرير االنتهاكات الواقعة على حق الإن�سان يف الأمان ال�شخ�صي
واملعاملة ب�صورة الئقة و�إن�سانية �أثناء االحتجاز �أو التوقيف �أو التحقيق من قبل اجلهات املخت�صة ،فقد بلغ
عدد االنتهاكات التي تلقتها الهيئة حول تعر�ض الأ�شخا�ص املحتجزين �أو املوقوفني للتعذيب ( )164انتهاك ًا،
كما تلقت حول التعر�ض ل�سوء املعاملة �أو املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية ( )38انتهاك ًا ،وكذلك حول تعر�ض
((( انظر بهذا اخل�صو�ص :تقرير الطبيب ال�شرعي املعنون بـ “تقرير طبي ق�ضائي” بتاريخ  209/8/11رقم ط� .ش  ،2009/73وكذلك بيان الهيئة حول حادثة وفاة املواطن
فادي حمادنة املذكور بتاريخ .2009/8/11
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الأ�شخا�ص للعنف �أو ال�ضغط اجل�سدي �أو املعنوي ( )48انتهاك ًا ،علم ًا �أن هذه االنتهاكات هي التي �سجلتها
ووثقتها الهيئة من خالل ال�شكاوى التي و�صلتها ،ويتوقع �أن يكون العدد احلقيقي لتلك االنتهاكات �أكرث من
ذلك.
تركزت االنتهاكات املتعلقة بالتعذيب و�سوء املعاملة خالل هذه الفرتة على املعتقلني على خلفية انتماءاتهم
ال�سيا�سية ،التي متار�سها يف ال�ضفة الغربية الأجهزة الأمنية املختلفة.
وتنوعت �أمناط وو�سائل التعذيب و�سوء املعاملة التي مور�ست بحق املعتقلني �أو املوقوفني لت�شمل – وفق ًا
لل�شكاوى املقدمة للهيئة  :-ال�ضرب ،والإيذاء اجل�سدي ،وال�ضغط النف�سي ،وال�شتم ،والإجبار على الوقوف
لفرتات طويلة ،وال�شبح ،والفلقة ،والتعليق يف ال�سقف ،واحلرق بال�سجائر ،وتغطية الر�أ�س ،وع�صب العينني،
والو�ضع يف زنزانة معتمة لفرتات طويلة ،والعزل االنفرادي ،والتهديد.
كما تلقت الهيئة ،خالل زياراتها الدورية ملراكز التوقيف واالحتجاز� ،شكاوى يدعي املواطنون فيها تعر�ض
بع�ضهم للتعذيب �أو �سوء املعاملة يف نظارات ال�شرطة املدنية ب�أق�سامها املختلفة.
فقد تلقت الهيئة عدد ًا من ال�شكاوى يدعي املواطنون فيها تعر�ضهم �أو تعر�ض ذويهم للتعذيب على �أيدي �أفراد
ال�شرطة يف النظارات التي كانوا موقوفني فيها .ومن الأمثلة على ذلك� ،شكوى املواطن حممد علي خليل
اجلعربي ومطالبته جهاز ال�شرطة بالتحقيق يف ادعاء تعر�ضه للتعذيب �أثناء توقيفه بتاريخ 2008/12/22
يف مركز �شرطة و�سط املدينة .و�شكوى املواطن �إبراهيم حممد �أبو لوحة ومطالبته جهاز ال�شرطة بالتحقيق
يف مو�ضوع تعر�ضه للتعذيب على �أيدي �أفراد اجلهاز يف بيت حلم �أثناء توقيفه بتاريخ  .2009/1/8و�شكوى
املواطن علي �صالح اجلمل ومطالبته جهاز ال�شرطة بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب على �أيدي �أفراد ال�شرطة
�أثناء توقيفه بتاريخ  2009/3/19يف مدينة �أريحا .و�شكوى املواطن حممد ر�شيدي عليان ومطالبته جهاز
ال�شرطة بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب وال�شبح على �أيدي �أفراد ال�شرطة �أثناء توقيفه بتاريخ 2009/3/23
يف مقر �شرطة ال�ضاحية مبدينة جنني .و�شكوى املواطن �أمري خليل القوا�سمي ومطالبته ال�شرطة بالتحقيق
يف تعر�ضه للتعذيب على �أيدي �أفراد من �شرطة مكافحة املخدرات �أثناء توقيفه بتاريخ  2009/5/3يف مقر
اجلهاز يف مدينة اخلليل .و�شكوى املواطن حممد �أحمد ال�شريف ومطالبته ال�شرطة بالتحقيق يف تعر�ضه
للتعذيب على �أيدي �أفراد من املباحث اجلنائية �أثناء توقيفه يف مقر املباحث اجلنائية يف بيت حلم بتاريخ
 .2009/5/25و�شكوى املواطن ر�ضوان توفيق دراغمة ومطالبته جهاز ال�شرطة التحقيق يف مو�ضوع تعر�ضه
للتعذيب على �أيدي �أفراد من �شرطة ال�سياحة والآثار �أثناء توقيفه يف طوبا�س بتاريخ  2009/5/22بتهمة
التنقيب عن الآثار .و�شكوى املواطن �إبراهيم غ�سان الزغارنة ومطالبته جهاز ال�شرطة بالتحقيق يف مو�ضوع
تعر�ضه للتعذيب �أثناء توقيفه من قبل �أفراد من مباحث الظاهرية يف اخلليل بتاريخ  .2009/8/4و�شكوى
املواطن �أحمد حممد �أبو عبيد ومطالبته ال�شرطة املدنية بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب على �أيدي �أفراد
ال�شرطة املدنية �أثناء توقيفه يف مدينة اخلليل خالل �شهر  .2009/10و�شكوى املواطن حممد عادل عبد
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الفتاح خمامرة ومطالبته جهاز ال�شرطة بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب �أثناء توقيفه ،والتحقيق معه من قبل
�شرطة رام اهلل بتاريخ  2009/12/12بتهمة التزوير يف �أوراق ر�سمية .و�شكوى املواطن �أحمد ب�سام عروق
ومطالبته جهاز ال�شرطة بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب من قبل �أفراد املباحث العامة يف �شرطة جنني بتاريخ
.2009/12/23
كما تلقت الهيئة عدد ًا من ال�شكاوى يدعي املواطنون فيها تعر�ضهم للتعذيب على �أيدي �أفراد عاملني يف جهاز
املخابرات العامة يف مناطق خمتلفة من ال�ضفة الغربية ،خالل الفرتة التي يغطيها التقرير .ومن الأمثلة على
ذلك �شكوى املواطن �أمين طلب مو�سى جربيل ومطالبته املخابرات العامة بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب
على �أيدي �أفراد املخابرات �أثناء توقيفه بتاريخ  2009/1/16يف مدينة اخلليل .و�شكوى املواطن معاذ حممد
�إدري�س ومطالبته املخابرات العامة بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب على �أيدي �أفراد املخابرات �أثناء توقيفه
بتاريخ  2009/2/3يف مدينة اخلليل .و�شكوى املواطن عمر �أحمد �أبو عرقوب ومطالبته املخابرات العامة
التحقيق يف تعر�ضه للتعذيب على �أيدي �أفراد املخابرات �أثناء توقيفه بتاريخ  2009/2/14يف مدينة اخلليل.
و�شكوى املواطن �سائد �أحمد عبد العزيز غنيمات من اخلليل ومطالبته املخابرات العامة بالتحقيق يف
تعر�ضه للتعذيب و�سوء املعاملة من قبل �أفراد اجلهاز �أثناء احتجازه بتاريخ  2009/4/22يف مقر اجلهاز
يف بيت حلم .و�شكوى املواطن �أحمد �سعيد قباين من بيت حلم ومطالبته املخابرات العامة بالتحقيق يف
مو�ضوع توقيفه بتاريخ  2009/6/2وتعر�ضه للتعذيب و�سوء املعاملة من قبل �أفراد املخابرات يف مركز توقيف
خمابرات �أريحا .و�شكوى املواطن و�سام عزام عبد املح�سن قوا�سمة من اخلليل ومطالبته املخابرات العامة
بالتحقيق يف مو�ضوع توقيفه بتاريخ  2009/10/8وتعر�ضه للتعذيب �أثناء التحقيق معه من قبل �أفراد اجلهاز
يف مكان توقيفه لدى خمابرات اخلليل.
وبخ�صو�ص جهاز الأمن الوقائي ،فقد تلقت الهيئة عدد ًا من ال�شكاوى من مواطنني حمتجزين يف مقرات
اجلهاز يف املناطق املختلفة من ال�ضفة الغربية ،يدعون تعر�ضهم للتعذيب على �أيدي �أفراد من جهاز الأمن
الوقائي .ومن الأمثلة على تلك ال�شكاوى� ،شكوى املواطن حممد م�صطفى ب�شارات ومطالبته جهاز الأمن
الوقائي بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب على �أيدي �أفراد اجلهاز �أثناء توقيفه بتاريخ  2008/12/1يف مقر
اجلهاز يف مدينة نابل�س .و�شكوى املواطن حممود �سليمان �سعيد ومطالبته الأمن الوقائي بالتحقيق يف
تعر�ضه للتعذيب وال�شبح على �أيدي �أفراد اجلهاز �أثناء توقيفه بتاريخ  2009/1/26يف مقر اجلهاز يف مدينة
جنني .و�شكوى املواطن رباح عبد احلميد النت�شة ومطالبته الأمن الوقائي بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب على
�أيدي �أفراد اجلهاز �أثناء توقيفه بتاريخ  2009/1/11يف مقر اجلهاز يف مدينة اخلليل .و�شكوى املواطن
�أ�شرف حممد احلموري ومطالبته الأمن الوقائي بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب على �أيدي �أفراد اجلهاز �أثناء
توقيفه بتاريخ  2009/1/25يف مقر اجلهاز يف مدينة اخلليل .و�شكوى املواطن حممد حممود ال�شراونة،
ومطالبته الأمن الوقائي بالتحقيق يف مو�ضوع تعر�ضه للتعذيب �أثناء توقيفه يف مقر اجلهاز يف مدينة اخلليل
بتاريخ  .2009/5/18و�شكوى املواطن غازي ح�سن قي�سية املوقوف منذ تاريخ  2009/5/4يف مقر جهاز
الأمن الوقائي يف الظاهرية ،ومطالبته اجلهاز بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب على �أيدي �أفراد اجلهاز يف
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الظاهرية .و�شكوى املواطن داوود عبد العزيز حممد النت�شة ومطالبته الأمن الوقائي بالتحقيق يف مو�ضوع
توقيفه بتاريخ  2009/10/19وتعر�ضه للتعذيب �أثناء التحقيق معه يف مكان توقيفه لدى جهاز الوقائي يف
اخلليل .و�شكوى املواطن ف�ؤاد يو�سف فايز ح�سن ومطالبته الأمن الوقائي بالتحقيق يف مو�ضوع توقيفه بتاريخ
 2009/7/25وتعر�ضه للتعذيب �أثناء التحقيق معه يف مقر الأمن الوقائي مبدينة نابل�س .و�شكوى املواطن
بالل فتح اهلل زيدان ومطالبته الأمن الوقائي بالتحقيق يف مو�ضوع توقيفه بتاريخ  2009/12/8وتعر�ضه
للتعذيب و�سوء املعاملة �أثناء توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي يف طولكرم .و�شكوى املواطن با�سل عي�سى
جورج حرب ومطالبته الأمن الوقائي بالتحقيق يف مو�ضوع توقيفه بتاريخ  2009/8/16وتعر�ضه للتعذيب
�أثناء توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي يف �أريحا.

كما تظهر التقارير الدورية التي �أعدتها الهيئة بعد زياراتها الدورية ملراكز التوقيف واالحتجاز ،تعر�ض العديد
من املوقوفني يف مراكز التوقيف التابعة للأمن الوقائي �إىل �سوء املعاملة والتعذيب وتعر�ضهم لالعتداء
اجل�سدي ،فعلى �سبيل املثال ،وفق ًا للزيارة الدورية املنفذة من قبل مندوبي الهيئة بتاريخ 2009/3/22
وكذلك بتاريخ  2009/6/25فقد تعر�ض املوقوفون يف تلك الزيارات يف مقر الأمن الوقائي يف مدينة نابل�س
لل�شبح ل�ساعات طويلة ،وكذلك تعر�ضوا لل�ضرب والتعذيب اجل�سدي والنف�سي ،حيث �أفاد عدد من املوقوفني
�سماع �أ�صوات �صراخ النزالء وبكائهم ،خا�صة يف الفرتة املمتدة من ال�ساعة الثانية ع�شرة م�سا ًء حتى ال�سابعة
�صباح ًا ،الأمر الذي يدل على وقوع التعذيب يف تلك الفرتة .وكذلك يف الزيارة املنفذة بتاريخ 2009/3/24
ملقر الأمن الوقائي يف قلقيلية ،حيث �أفاد النزالء هناك �أنهم يتعر�ضون لل�شبح ب�شكل دائم .وكذلك الزيارة
املنفذة بتاريخ  2009/3/17ملقر الأمن الوقائي يف مدينة طولكرم .حيث �أفاد العديد من النزالء بتعر�ضهم
للتعذيب وال�شبح .وكذلك الزيارة املنفذة بتاريخ  2009/6/21ملقر املخابرات العامة يف طولكرم ،حيث �أفاد
النزالء بتعر�ض العديد منهم لل�شبح .وكذلك الزيارة املنفذة بتاريخ  2009/6/17ملقر جهاز الأمن الوقائي
يف طولكرم ،حيث �أفاد النزالء بتعري�ضهم لل�شبح وال�ضرب على �أماكن خمتلفة من اجل�سم .وكذلك الزيارة
املنفذة بتاريخ  2009/6/23على مقر الأمن الوقائي يف �سلفيت ،حيث �أفاد النزالء بتعر�ضهم لل�شبح ب�شكل
يومي مبعدل زمني يرتاوح من ثالث �إىل خم�س �ساعات .وكذلك الزيارة املنفذة بتاريخ  2009/6/18ملقر
الأمن الوقائي يف جنني ،حيث �أفاد النزالء بتعر�ضهم لل�شبح ل�ساعات طويلة ب�شكل يومي ،وكذلك الزيارة
املنفذة بتاريخ  2010/8/23ملقر الوقائي يف جنني ،حيث �أفاد النزالء بتعر�ض العديد منهم لل�شبح ب�شكل
يومي ،وكذلك الزيارات املنفذة بتاريخ  2009/8/4وبتاريخ  2009/9/7ملقر الأمن الوقائي يف �سلفيت ،حيث
�أفاد املوقوفون بتعر�ض بع�ضهم لل�شبح .وكذلك الزيارات املنفذة بتاريخ  2009/9/27وبتاريخ ،2009/10/18
حيث �أفاد املوقوفون بتعر�ض البع�ض منهم لل�شبح .وكذلك الزيارات املنفذة بتاريخ  2009/9/16وبتاريخ
 2009/10/19ملقر الأمن الوقائي مبدينة جنني ،حيث �أفاد عدد من املوقوفني تعر�ضهم لل�شبح عدة مرات.
وكذلك الزيارة املنفذة بتاريخ  2009/7/23ملقر الأمن الوقائي يف مدينة �أريحا ،حيث �أفاد بع�ض املوقوفني
بتعر�ضهم للتعذيب و�سوء املعاملة .وكذلك الزيارة املنفذة بتاريخ  2009/8/30ملقر الأمن الوقائي يف مدينة
رام اهلل ،حيث �أفاد بع�ض املوقوفني بتعر�ضهم للتعذيب و�سوء املعاملة �أي�ض ًا.

وقد تعددت �صور التعذيب و�أمناطه يف ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة خالل زياراتها الدورية ملراكز االحتجاز
وال�سجون التابعة للأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية ،خا�صة لدى جهازي الأمن الوقائي واملخابرات العامة،
حيث كان منها :الإهانة ،وال�شتائم ،والألفاظ البذيئة ،وال�ضرب على �أنحاء خمتلفة من اجل�سد ،و”ال�شبح”
مع ربط اليدين �إىل اخللف وقوف ًا على كر�سي �صغري لفرتات خمتلفة ،وال�صفع على الوجه ،واللكم بوا�سطة
اليدين ،والركل بالأرجل ،وتغطية الر�أ�س بالأكيا�س ،وال�شبح مقيد ًا من اخللف ومن ثم الربط بباب الزنزانة،
واحلرمان من النوم من خالل �إ�صدار �أ�صوات مزعجة .وقد متت �أغلب عمليات التعذيب و�إ�ساءة املعاملة
بح�سب ال�شكاوى املذكورة �أثناء التحقيق مع املوقوفني على تهم انتمائهم �إىل حركة حما�س �أو �إىل القوة
التنفيذية� ،أو اقتناء �سالح بدون ترخي�ص.

وكذلك احلال بالن�سبة للزيارات التي نفذتها الهيئة على �أماكن التوقيف والتحقيق التابعة للمخابرات
العامة الفل�سطينية ،حيث �أظهرت تلك الزيارات من خالل �إفادات النزالء وقوع التعذيب و�سوء املعاملة
للعديد منهم ،خالل الفرتة التي يغطيها التقرير .ومن الأمثلة على ذلك الزيارة املنفذة بتاريخ 2009/3/17
على مقر املخابرات العامة يف جنني ،حيث �أفاد النزالء بوقوع ال�شبح والتعذيب ،وكذلك احلال بخ�صو�ص
الزيارة املنفذة بتاريخ  2009/3/17على مقر املخابرات يف مدينة نابل�س ،حيث �أفاد النزالء بتعر�ض العديد
منهم لل�شبح ل�ساعات طويلة �إ�ضافة �إىل �سوء املعاملة والتعذيب .والزيارة املنفذة بتاريخ  2009/3/29ملقر
املخابرات العامة يف قلقيلية ،والزيارة املنفذة بتاريخ  2009/3/18يف مقر طولكرم  ،حيث �أفاد النزالء
بوقوع التعذيب على عدد منهم ،خا�صة بطريقة ال�شبح على الكر�سي .وكذلك الزيارتان املنفذتان بتاريخ
 2009/5/11و  2009/6/28ملقر املخابرات العامة يف قلقيلية ،حيث �أفاد النزالء يف تلك الزيارتان بتعر�ضهم

كما تلقت الهيئة خالل زياراتها ملقار التوقيف التابعة لال�ستخبارات الع�سكرية ،توثيق ًا لعدد من حاالت
التعذيب و�سوء املعاملة لدى اجلهاز .ومن الأمثلة على ذلك� ،شكوى املواطن جنيب �أحمد املفارجة ومطالبة
اال�ستخبارات الع�سكرية بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب على �أيدي �أفراد اجلهاز �أثناء توقيفه يف مقر اجلهاز يف
مدينة رام اهلل بتاريخ  .2009/1/4و�شكوى املواطن خليل عبد الغني قطا�ش ومطالبة والدته اال�ستخبارات
الع�سكرية بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب على �أيدي �أفراد اجلهاز �أثناء توقيفه يف مقر اجلهاز يف مدينة رام
اهلل بتاريخ  .2009/1/4و�شكوى املواطن احلدث طارق �صالح الدين الدبعي ومطالبة ذويه اال�ستخبارات
الع�سكرية بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب على �أيدي �أفراد اجلهاز �أثناء توقيفه يف مقر اجلهاز يف مدينة
رام اهلل بتاريخ  .2009/3/28و�شكوى املواطن خالد حممود احلريبات ومطالبته جهاز اال�ستخبارات
بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب على �أيدي �أفراد اجلهاز �أثناء توقيفه يف مقر اال�ستخبارات يف مدينة اخلليل
بتاريخ  .2009/5/10و�شكوى املواطن ح�سني رزق عبد اهلل دراغمة من طوبا�س ومطالبته اال�ستخبارات
الع�سكرية بالتحقيق يف مو�ضوع توقيفه بتاريخ  2009/8/16وتعر�ضه للتعذيب وال�شبح �أثناء توقيفه لدى جهاز
اال�ستخبارات يف طوبا�س .و�شكوى املواطن فاحت حممود حممد ال�شايب من نابل�س ومطالبته اال�ستخبارات
الع�سكرية بالتحقيق يف مو�ضوع توقيفه بتاريخ  2009/10/14وتعر�ضه للتعذيب على يد �أفراد اجلهاز �أثناء
التحقيق معه يف مقر اال�ستخبارات يف �أريحا.
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للتعذيب حيث يتم �شبح العديد منهم ،وكذلك يتم حرمان عدد منهم من الذهاب �إىل دورة املياه .وكذلك
الزيارة املنفذة بتاريخ  2009/10/22ملقر خمابرات جنني ،حيث �أفاد البع�ض منهم بتعر�ضهم للتعذيب
وال�شبح يف بداية احتجازهم .وكذلك الزيارة املنفذة بتاريخ  2009/7/12ملقر توقيف املخابرات العامة
يف رام اهلل ،حيث �أفاد عدد من املوقوفني تعر�ضهم للتعذيب و�سوء املعاملة .وكذلك الزيارة املنفذة بتاريخ
 2009/9/6ملقر املخابرات العامة يف مدينة �أريحا ،حيث �أفاد عدد من املوقوفني بتعر�ضهم للتعذيب و�سوء
املعاملة .وكذلك الزيارة املنفذة بتاريخ  2009/11/25ملقر املخابرات يف مدينة �أريحا ،حيث �أفاد عدد من
املوقوفني بتعر�ضهم للتعذيب و�سوء املعاملة كذلك.

� .3شكاوى املواطنني يف جمال انتهاك احلق يف �إجراءات قانونية عادلة (االعتقال
التع�سفي على خلفية �سيا�سية):
ي�شتمل حق املواطن يف �إجراءات قانونية عادلة ،وفق ًا للت�صنيف املعتمد لدى الهيئة على التفريعات �أو
اجلزئيات التالية:

�أ) االعتقال التع�سفي ،وهو ما يتم دون مذكرة توقيف� ،أو دون الئحة اتهام� ،أو اتهام باطل �أو غري
جدي� ،أو دون عر�ضه على النيابة العامة �أو قا�ضي ال�صلح� ،أو التوقيف دون حماكمة.
ب) االعتقال على خلفية �سيا�سية.
حمام �أو تعيينه من قبل املحكمة.
ت) احلق يف توكيل ٍ
ث) احلق يف زيارة الأهل واملحامي.
ج) احلق يف املعاملة على �أ�سا�س الرباءة �إىل حني ثبوت الإدانة.
من خالل هذا الت�صنيف يظهر ب�أن �أي اعتقال يتم دون مراعاة الإجراءات القانونية املن�صو�ص عليها يف
القوانني املراعاة يف هذا املجال يعترب انتهاك ًا حلق ذلك املواطن يف الإجراءات القانونية العادلة.
ا�ستمر هذا النوع من االنتهاكات خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،ويظهر ذلك يف ال�شكاوى التي وردت
للهيئة خالل تلك الفرتة� ،أو من خالل توثيق باحثيها لتلك االنتهاكات �أثناء الزيارات لأماكن التوقيف
واالحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية .فوفق ًا لآخر معطيات ال�شكاوى لدى الهيئة و�صل عدد
املعتقلني على خلفية انتماءاتهم ال�سيا�سية �إىل ( )523معتق ًال خالل �شهر  2009/12يف ال�ضفة الغربية ،وقد
توزعت على النحو التايل )158( :معتق ًال لدى جهاز الأمن الوقائي )181( ،لدى جهاز املخابرات العامة،
( )184لدى جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية .ويف هذا ال�صدد �سجلت الهيئة ( )1000انتهاك وفق ًا لل�شكاوى
التي تلقتها حول احلق يف �إجراءات قانونية عادلة يف ال�ضفة الغربية .وقد متت عمليات االعتقال يف ال�ضفة
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الغربية على يد الأجهزة الأمنية املختلفة( ،الأمن الوقائي ،واملخابرات العامة ،واال�ستخبارات الع�سكرية).
وقد خاطبت الهيئة يف هذا املجال الأجهزة الأمنية ،و�أ�شارت �إىل عدم قانونية ذلك التوقيف �أو االعتقال
ملخالفته القوانني الوطنية كالقانون الأ�سا�سي ،وقانون الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني ،واملواثيق الدولية
حلقوق الإن�سان ،التي كفلت حق املواطن يف �إجراءات عادلة عند القب�ض والتوقيف وقبل املحاكمة و�أثناءها
وبعدها ،وحظرت االعتقال التع�سفي ،فمن واقع ما ر�صدته الهيئة حول االعتقاالت ال�سيا�سية ،ومن خالل
الر�سائل املوجه للأجهزة الأمنية املختلفة حول تلك االنتهاكات ،ومن واقع الردود التي و�صلت للهيئة يف هذا
ال�ش�أن ،فقد تبني لها ما يلي:

�أ) �أن العديد ممن مت اعتقالهم يف ال�ضفة الغربية احتجزوا يف مراكز التوقيف التابعة للأجهزة
الأمنية الفل�سطينية ب�صورة غري قانونية ،بحيث مل تقم اجلهات التي حتتجزهم بعر�ضهم على
النيابة العامة �أو �أية حمكمة خمت�صة ،كما مل تقم النيابة العامة يف �أغلب الأحيان بزيارة هذه
املراكز ،لتفقد املحتجزين ،واالطالع على ظروف اعتقالهم ،ومراجعة ملفاتهم.
ب) مل تراع الإجراءات القانونية يف عمليات القب�ض والتوقيف واالعتقال ،حيث �إن كافة عمليات
االعتقال والتوقيف التي ر�صدتها الهيئة كانت دون �صدور مذكرة توقيف ،ودون العر�ض على
النيابة العامة �أو �أي جهة ق�ضائية ،بعد مرور � 24ساعة على حلظة االعتقال من �أجل متديد
االعتقال �أو الإفراج ،ودون توجيه الئحة اتهام.
ج) افتقرت معظم االعتقاالت للإجراءات القانونية املن�صو�ص عليها يف القانون عند القب�ض
والتوقيف والتفتي�ش ،حيث خلت جميع الإفادات التي ح�صلت عليها الهيئة ،من �أ�شخا�ص مت
اعتقالهم �أو من ذويهم ،من الإ�شارة �إىل قيام اجلهات التي تقوم باالعتقال ب�إبراز �أية وثائق �أو
مذكرات مكتوبة ت�سمح باالعتقال �أو التفتي�ش ،كما �أن هناك عدد من االعتقاالت التي متت يف
�ساعات الليل املت�أخرة .ويف بع�ض احلاالت التي متت فيها م�صادرة بع�ض الأ�شياء مل يتم ت�سليم
املعتقل �أو ذويه �أي �سند يفيد امل�صادرة ،كما رافق بع�ض عمليات االعتقال العبث مبحتويات املنازل
وم�صادرة بع�ضها وتخريب للممتلكات.
د) مت يف �أغلب الأحيان توقيف املعتقلني على ذمة الق�ضاء الع�سكري ،دون عر�ض على النيابة
الع�سكرية ،ويف �أغلب الأحيان يكون املوقوفون مدنيني مت عر�ضهم على الق�ضاء الع�سكري وفق ًا
لقانون الإجراءات الثوري للعام  .1979يف الوقت الذي وجد ذلك القانون ملحاكمة الع�سكريني
ولي�س املدنيني.
لوحظ من خالل الردود التي و�صلت للهيئة على مكاتباتها بهذا ال�ش�أن� ،أن االعتقال امل�شار �إليه ح�سب
�إدعاءات الأجهزة الأمنية “مل يكن لأ�سباب �سيا�سية ،و�إمنا مت وفق ًا للقانون التهام املوقوفني بجرائم خطرية
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مت�س الأمن العام”.
كذلك لوحظ خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،وب�ش�أن عدم قانونية توقيف املدنيني على ذمة الق�ضاء
الع�سكري� ،صدور العديد من القرارات من حمكمة العدل العليا بالإفراج عن املوقوفني� ،إال �أن الأجهزة الأمنية
كانت يف �أغلب الأحيان ترف�ض التنفيذ� ،أو تنفذ القرار وتعيد اعتقال ال�شخ�ص ذاته من �أمام مكان االحتجاز،
و�إن كانت تلك الأجهزة قد نفذت بع�ض القرارات بعد �شهور من �صدور قرار الإفراج .وقد تلقت الهيئة يف هذا
املجال عدد ًا من �شكاوى ملواطنني يدعون فيها عدم قيام الأمن الوقائي �أو جهاز املخابرات بتنفيذ قرارات
حمكمة العدل العليا اخلا�صة بالإفراج عنهم .ومن الأمثلة على ذلك� :شكوى املواطن ( با�سم حممد حماد
عبيدو) ،املوقوف يف مركز حتقيق وتوقيف جهاز املخابرات العامة باخلليل ،منذ تاريخ  2008/10/1على
ذمة رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري ،والذي �صدر بتاريخ  2009/1/5قرار من حمكمة العدل العليا الفل�سطينية
يق�ضي بالإفراج عنه ،حيث �إن اجلهاز املذكور مل ينفذ قرار حمكمة العدل العليا حتى نهاية �شهر .2009/6
و�شكوى املواطن �أ�سد منر مفارجة املوقوف منذ تاريخ  2008/8/5من قبل جهاز الأمن الوقائي يف رام اهلل
على خلفية انتمائه ال�سيا�سي ،و�صدر خالل �شهر �آذار 2009/قرار من حمكمة العدل العليا الفل�سطينية يق�ضي
بالإفراج عنه ،وما زال حتى نهاية �شهر  2009/6موقوف ًا ومل يتم تنفيذ قرار املحكمة .و�شكوى املواطن (عبد
الكرمي ح�سني عبد الكرمي احلاليقة) املوقوف لدى جهاز الأمن الوقائي باخلليل منذ تاريخ 2009/1/17
على ذمة رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري حيث مل يتم تنفيذ القرار ال�صادر بتاريخ  2009/3/23من حمكمة
العدل العليا الفل�سطينية الذي يق�ضي بالإفراج عن حتى نهاية �شهر .2009/6
و�شكوى املواطن (يو�سف �أمني حممود ورا�سنة) املوقوف لدى جهاز املخابرات العامة باخلليل منذ تاريخ
 2008/11/6على ذمة رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري ،حيث �صدر بتاريخ  2009/3/23قرار من حمكمة
العدل العليا الفل�سطينية يق�ضي بالإفراج عنه ،ومل يتم تنفيذ القرار حتى نهاية �شهر .2009/6
و�شكوى املواطن (حممود ح�سني حممد �شناران) ،املوقوف لدى جهاز الأمن الوقائي يف مركز توقيف اخلليل
منذ تاريخ  ،2008/11/4على ذمة رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري ،ورغم �صدور قرار بتاريخ 2008/12/15
من حمكمة العدل العليا الفل�سطينية يق�ضي بالإفراج عنه� ،إال �أنه بقي موقوف ًا حتى نهاية �شهر .2009/3
و�شكوى املواطن ( حممد عمران عبد احلميد �أبو عمر) ،املوقوف لدى جهاز املخابرات العامة يف اخلليل
منذ تاريخ  ،2008/10/29على ذمة رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري ،ورغم �صدور قرار بتاريخ 2008/12/24
من حمكمة العدل العليا الفل�سطينية يق�ضي بالإفراج عنه� ،إال �أن �شهر  2009/3انتهى دون تنفيذ ذلك القرار.
لقد تابعت الهيئة ،مو�ضوع عدم تنفيذ الأجهزة الأمنية قرارات حمكمة العدل العليا �أو امتناعها عن التنفيذ،
وقد اعتربت الهيئة عدم تنفيذ قرارات املحاكم م�س ًا خطري ًا بهيبة الق�ضاء الفل�سطيني ،وم�س ًا وا�ضح ًا باملادة
 106من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ،التي ت�شري �إىل اعتبار االمتناع عن تنفيذ قرارات املحاكم جرمية
يعاقب عليها باحلب�س والعزل من الوظيفة العامة �إذا كان املتهم موظف ًا عام ًا.
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ويف جمال عدم تنفيذ قرارات املحاكم ،تابعت الهيئة من خالل ال�شكاوى التي تلقتها وجود ( )16قرار ًا
و�أمر �إفراج بالكفالة �صادرة عن حمكمة بداية نابل�س ،ومت دفع الكفاالت الالزمة لذلك غري �أن جهاز الأمن
الوقائي ،وفق ًا لل�شكاوى املقدمة لدى الهيئة يرف�ض تنفيذ تلك القرارات.
وقد تابعت الهيئة هذا املو�ضوع من خالل الر�سائل واملتابعات املركزية ،فقد بعثت بر�سالة لوزير الداخلية
تطالبه ب�ضرورة تنفيذ تلك القرارات من خالل الأجهزة الأمنية كونه امل�س�ؤول املبا�شر عنها .كما قامت الهيئة
مبرا�سلة رئي�س جمل�س الوزراء بالأمر ذاته ويف نهاية �شهر � 2009/6صدرت تعليمات وا�ضحة من رئي�س
جمل�س الوزراء ت�شري بو�ضوح �إىل �إلزام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات املحاكم على اختالف �أنواعها .غري
�أن هذا النمط من االنتهاكات بقي م�ستمر ًا حتى نهاية العام  2009بوترية خمتلفة .وكذلك برز خالل الفرتة
التي يغطيها التقرير ،قيام جهازي املخابرات العامة والأمن الوقائي بتنفيذ قرارات حمكمة العدل العليا ،على
�أن يتم احتجاز ال�شخ�ص نف�سه يف اللحظة ذاتها على ق�ضية �أخرى� .أو يتم تنفيذ القرار ل�ساعات معدودة يتم
بعدها احتجازه على ذمة ق�ضية �أخرى.
ي�شار �أي�ض ًا يف هذا املجال �إىل عدم قيام النيابة العامة بدورها يف الرقابة والتفتي�ش على �أماكن االحتجاز التي
يتم توقيف املعتقلني ب�شكل تع�سفي فيها ،وهي يف غالب الأحيان �أماكن التوقيف التابعة لأجهزة الأمن الثالثة،
الأمن الوقائي ،واملخابرات العامة ،واال�ستخبارات الع�سكرية.

� .4شكاوى الأ�شخا�ص حول انتهاك احلقوق املتعلقة بالوظيفة العمومية واحلق يف
العمل:
توا�صلت خالل الفرتة التي يغطيها التقرير �شكاوى املواطنني حول انتهاك اجلهات الر�سمية احلقوق املتعلقة
بالوظيفة العمومية وقد احتلت تلك االنتهاكات املرتبة الثانية من واقع ال�شكاوى التي و�صلت للهيئة .فقد
تلقت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ال�شكاوى حول حقوق العاملني والعامالت ،ممن عملوا يف
م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية .وتراوحت تلك ال�شكاوى بني �إنهاء العقود الأولية املربمة بني الوزارة واملوظف،
والتي تكون حلني �إمتام التعيني .وقد يكون الإجراء متعلق ًا بوقف رواتب لعدم االلتزام مبا ي�سمى بقرارات
احلكومة ال�شرعية� ،أو وقف احل�صول على حقوق وظيفية �أخرى.
ووفق ًا لل�شكاوى امل�سجلة لدى الهيئة يف جمال انتهاك احلق يف تقلد الوظائف العامة واحلقوق املالية والوظيفية
للموظف العام ،فقد جتاوزت االنتهاكات امل�سجلة يف تلك ال�شكاوى الـ ( )1000انتهاك يف معظم جماالت
الوظيفة العامة.
بلغ عدد ال�شكاوى التي وردت الهيئة ب�ش�أن احلق يف تقلد الوظيفة العامة ب�شكل عام (� )1043شكوى يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،ت�ضمنت (� )30شكوى حول انتهاكات تتعلق مبمار�سة �سيا�سة التمييز والتناف�س النزيه
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يف التوظيف ،يف ال�ضفة الغربية ،يف حني بلغ عدد ال�شكاوى املقدمة للهيئة بخ�صو�ص االنتقا�ص من حقوق
الوظيفة العامة ،كت�أخري الرتقيات� ،أو الإحالة �إىل التقاعد� ،أو االنتقا�ص من احلقوق املالية (� )491شكوى
يف ال�ضفة الغربية .يف حني بلغ عدد ال�شكاوى املتعلقة بالف�صل التع�سفي (� )305شكاوى يف ال�ضفة الغربية.
وقد ا�ستمرت املتغريات على �صعيد الوظيفة العمومية خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،كما كانت خالل
العام  ،2008من حيث �شروط التعيني فيها �أو �شغلها ،وقد كانت تلك املتغريات ناجتة عن االنق�سام الذي
ح�صل يف الأرا�ضي الفل�سطينية بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .فقد طلبت حكومة ت�سيري الأعمال يف ال�ضفة
الغربية من املوظفني التابعني لها والعاملني يف املقرات احلكومية يف قطاع غزة ،بعدم االلتحاق ب�أماكن عملهم
حتت طائلة وقف الراتب لكل من يخالف هذا الأمر .الأمر الذي �أدى �إىل تفريغ وزارات ال�سلطة يف غزة من
العاملني فيها .وباملقابل ،ولتعوي�ض ذلك النق�ص يف املوظفني احلكوميني �شرعت احلكومة املقالة يف القطاع
بت�شغيل عدد من املواطنني ا�ستناد ًا لقانون العمل.
كما ا�ستمرت وزارة الرتبية والتعليم العايل ،خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،يف حاالت الف�صل من اخلدمة
�أو توقيف �إجراءات التعيني من قبل ديوان املوظفني بنا ًء على قرار �أو تعليمات �صادرة عن جمل�س الوزراء،
ونتيجة البحث يف تلك احلاالت ،تبني �أن ال�سبب وراء ذلك الإجراء هو الفح�ص الأمني �أو ال�سالمة الأمنية
لل�شخ�ص املراد تعيينه يف الوظيفة العامة .فكل �شخ�ص مل توافق عليه الأجهزة الأمنية (الأمن الوقائي
واملخابرات العامة) للتعيني يف الوظيفة العامة مت وقف �إجراءات تعيينه� ،أو مت ت�سطري قرار ف�صله من
الوظيفة التي ي�شغلها.
ورغم متابعات الهيئة لهذا املو�ضوع ،خالل العام  2009حيث مت ا�ستكمال ما مت اجنازه خالل العام 2008
حيث قامت ب�إعداد مذكرة قانونية تفند هذا اال�ستحداث يف ال�شروط الوظيفية ل�شغل الوظيفة العامة .وقد
�أ�شارت ب�أنها تلقت ع�شرات ال�شكاوى من موظفني وموظفات مت �إلغاء تعيينهم يف وزارة الرتبية والتعليم
العايل ،بنا ًء على قرارات من وزيرة الرتبية والتعليم العايل ب�سبب “عدم موافقة اجلهات املخت�صة على
تعيينهم” ،علم ًا �أن �إجراءات تعيينهم قد متت قبل عامني وفق ًا لأحكام قانون اخلدمة املدنية ،و�أن فرتة
التجربة انتهت جلميعهم مبرور �أكرث من عام .كما عبرّ امل�شتكون يف تلك ال�شكاوى ،عن خ�شيتهم ب�أن يكون
�سبب ف�صلهم �أو �إلغاء تعيينهم هو لأ�سباب �سيا�سية ،ويدللون على ذلك بتثبيت زمالء لهم مت تعيينهم �ضمن
الظروف نف�سها ومل يتم �إلغاء تعيينهم.
وقد الحظت الهيئة �أن تلك القرارات خالفت �شروط التعيني الواردة يف قانون اخلدمة املدنية ،وذلك
با�ستهدافها �شرط ًا مل يرد ذكره يف القانون وهو موافقة “اجلهة املخت�صة” على التعيني ،مع عدم حتديد ما
هي هذه اجلهة ،كما طالت القرارات �أي�ض ًا الإجراءات والعقوبات الت�أديبية الواردة يف القانون ،فلم يثبت يف
قرارات �إلغاء التعيني �أي �إ�شارة ل�سلوك �أو �إجراءات ت�أديبية ت�ستدعي �إنهاء خدمات � ٍأي من املوظفني ،بل على
العك�س من ذلك ،فقد ح�صل جميع امل�شتكني للهيئة على ح�سن �سرية و�سلوك من اجلهات املخت�صة ،وهو ما
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ا�شرتطه قانون اخلدمة املدنية.
تعترب القرارات ال�سابقة �أعاله وما بني عليها من �إجراءات مت اتخاذها بحق املواطنني امللتحقني بالوظيفة
العامة غري قانونية ،وذلك �أو ًال :لتناق�ض تلك القرارات مع التوجهات التي ت�ضمنتها خطة التنمية احلكومية
الثالثية فيما يتعلق بالوظيفة العامة ،التي ت�شكل توج ًها �إيجاب ًيا يف الرت�شيد بالوظيفة العامة ،مبا يتالءم
واملوارد املالية واملادية املتوافرة ،ومبا يتيح املجال للوزارات امل�ؤ�س�سات الر�سمية العمل بفاعلية وجناعة ،من ًعا
للت�ضخم الوظيفي والبطالة املقنعة يف هذا القطاع� ،شريطة �أن يتم الرت�شيد يف �سلك الوظيفة العامة على
�أ�س�س مهنية ،باال�ستناد �إىل �أحكام القانون الأ�سا�سي والت�شريعات الفل�سطينية ذات العالقة ،ودون �أي �شكل
من �أ�شكال التمييز ،ومبا يكفل احرتام حقوق الإن�سان الفل�سطيني وتعزيزها .وثان ًيا :ملخالفة تلك القرارات
�شروط التعيني الواردة يف املادة ( )24من قانون اخلدمة املدنية ،با�ستحداثها �شرط ًا مل يرد ذكره يف املادة
امل�شار �إليها ،وهو ما يتعلق مبوافقة اجلهة املخت�صة على التعيني ،مع عدم حتديد ماهية هذه اجلهة املخت�صة،
وقد خالفت القرارات املذكورة منطوق املواد من ( )74-67من قانون اخلدمة املدنية املتعلقة بالإجراءات
والعقوبات الت�أديبية ،فلم يثبت يف قرارات �إلغاء التعيني تلك �أية �إ�شارة �إىل �سلوك �إجراءات ت�أديبية ت�ستدعي
�إنهاء خدمات �أي من امل�شتكني ،وخالفتها منطوق املادتني ( )31،30من قانون اخلدمة املدنية املتعلقة بفرتة
التجربة ،فجميع ال�شكاوى التي و�صلت الهيئة وردت من م�شتكني م�ضى على تعيينهم �أكرث من عام ،وبالتايل
فقد اجتازوا فرتة التجربة ،ومل يثبت �أنهم غري �أك َفاء .وثال ًثا :خمالفة تلك القرارات ملنطوق املادتني ()31،30
من قانون اخلدمة املدنية املتعلقة بفرتة التجربة.
وكامتداد ل�سيا�سية وزارة الرتبية والتعليم العايل خالل العام  ،2008قامت الوزارة بف�صل عدد من املعلمني
واملعلمات الذين مت تعيينهم يف عهد حكومة حما�س خالل العام  ،2006كما مت ف�صل معلمني مت تعيينهم وفق
الأ�صول ،من خالل م�سابقات ،وذلك لعدم ح�صولهم على تو�صية الأجهزة الأمنية �أو ما يعرف بال�سالمة
الأمنية .يف هذا ال�صدد تلقت الهيئة حتى تاريخ �إعداد هذا التقرير نحو (� )222شكوى ملعلمني ُف�صلوا من
وظائفهم على خلفية انتمائهم ال�سيا�سي.
و�ضمن متابعات الهيئة مللفات ق�ضايا املعلمني املف�صولني� ،أخذت الهيئة على عاتقها حمل ( )54مل ًفا من
هذه امللفات ملحكمة العدل العليا ،وقد ح�صلت الهيئة على قرار متهيدي ب�إلزام اجلهة امل�ستدعى �ضدها ببيان
الأ�سباب املوجبة لإ�صدار القرار املطعون فيه ،وبيان الأ�سباب املانعة من �إ�صدار القرار مو�ضوع الدعوى وفق ًا
لقانون �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية .وقد كان من املتوقع �إ�صدار �أحكام نهائية يف هذه الق�ضايا خالل
جل�سة يوم الأربعاء بتاريخ  ،2010/1/27من خالل هيئة عامة ت�شمل الهيئة الفردية والزوجية ملحكمة العدل
العليا� ،إال �أنه مت ت�أجيل البت يف القرار �إىل وقت الحق.
كما تقدمت الهيئة بالئحة �سجلت لدى حمكمة العدل العليا بتاريخ  2009/12/26للطعن يف �شرط ال�سالمة
الأمنية ،وذلك بعد ا�ستنفاد الهيئة كافة الإجراءات ،مبا يف ذلك رفع املرا�سالت ملجل�س الوزراء ووزارة
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الرتبية والتعليم العايل ،وقد كانت كل الردود تفيد باعتماد �شرط ال�سالمة الأمنية.
ا�ستندت الالئحة التنفيذية �إىل خمالفة �شرط ال�سالمة الأمنية لأحكام القانون الأ�سا�سي ،وحتديدً ا الفقرة
الرابعة من املادة ( )26التي �أكدت على حق الفل�سطينيني يف تقلد الوظائف العامة على �أ�سا�س مبد�أ تكاف�ؤ
الفر�ص ،واملادة ( )86التي �أ�شارت �إىل �أن �شروط التعيني للعاملني يف الوظيفة العمومية يجب �أن تكون وفق ًا
للقانون.
كما ا�ستندت الئحة الدعوى �إىل خمالفة �شرط ال�سالمة الأمنية حلكم املادة ( )24من قانون اخلدمة املدنية،
التي ن�صت على �شروط التعيني يف الوظيفة العمومية (((،ومن اجلدير ذكره �أن هذه املادة مل ت�أت على ذكر
�شرط ال�سالمة الأمنية باعتباره ً
�شرطا من ال�شروط الالزم توافرها ال�ستكمال متطلبات التعيني.
وقد ح�صلت الهيئة ،من خالل الئحة الدعوى التي تقدمت بها ،على قرار متهيدي ،من حمكمة العدل العليا
يق�ضي ب�إلزام جمل�س الوزراء الفل�سطيني ،ورئي�س ديوان املوظفني ،ووزيرة الرتبية والتعليم ببيان الأ�سباب
املوجبة لإ�صدار قرار ال�سالمة الأمنية ،حلني �إ�صدار قرار نهائي من قبل حمكمة العدل العليا لإلغاء متطلب
�شرط ال�سالمة الأمنية حمل الطعن الذي تقدمت به الهيئة.

� .5شكاوى حول عدم احرتام اجلهات الر�سمية لأحكام الق�ضاء:
�أ�شار القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني �إىل �أن �أحكام الق�ضاء الفل�سطيني واجبة التنفيذ ،ويعاقب كل من مل ينفذ
تلك الأحكام باحلب�س والعزل من اخلدمة متى كان موظف ًا عمومي ًا.
ويف هذا ال�صدد تلقت الهيئة عدد ًا من ال�شكاوى يدعي املواطنون فيها عدم قيام اجلهات الر�سمية املختلفة
بتنفيذ القرارات الق�ضائية اخلا�صة بهم ،حيث �سجلت الهيئة يف هذا املجال ( )141انتهاك ًا تركز غالبيتها
حول الإفراج عن �أ�شخا�ص معتقلني لدى الأجهزة الأمنية� ،إىل جانب تنفيذ قرارات مالية وحقوقية لأ�شخا�ص
�صدرت تلك القرارات ل�صاحلهم .ومن الأمثلة على ذلك �شكوى املواطن ب�سام حممد �سميح �أبو دية ومطالبته
جهاز املخابرات العامة بتنفيذ قرار حمكمة العدل العليا ال�صادر بتاريخ  2009/1/26القا�ضي بالإفراج عنه.
و�شكوى املواطن جرب لطفي حج علي ومطالبته جهاز الأمن الوقائي بتنفيذ قرار حمكمة العدل العليا ال�صادر
بتاريخ  2009/1/28القا�ضي بالإفراج عنه .و�شكوى املواطن �أ�سد منر مفارجة ومطالبته جهاز املخابرات
العامة بتنفيذ قرار حمكمة العدل العليا ال�صادر بتاريخ خالل �شهر  2009/3والقا�ضي بالإفراج عنه .و�شكوى
املواطن حممد �صادق م�صطفى القوا�سمة ومطالبته جهاز ال�شرطة بالعمل على الإفراج عنه كونه قد �أنهى
مدة احلكم املفرو�ضة عليه من املحكمة .و�شكوى املواطن �أ�سامة �صالح ومطالبته وزارة ال�صحة �إعادته �إىل
((( أما شروط التعيين وفقاً لنص المادة ( )24من قانون الخدمة المدنية فهي على النحو اآلتي – 1 :أن يكون فلسطينياً
 – 2أتم الثامنة عشر من عمره  – 3أن يكون خاليًا من األمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من أداء وظيفته
 – 4متمتعًا بكافة حقوقه المدنية ،وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة باألمانة والشرف.
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عمله وفق ًا لقرار �صادر عن حمكمة العدل العليا(((.

� .6شكاوى حول انتهاك حقوق الأطفال وحمايتهم من اال�ستغالل:
عاجلت الت�شريعات الفل�سطينية ال�صادرة عن املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني احلقوق اخلا�صة بالطفل
الفل�سطيني� ،إ�ضافة �إىل عدد من الت�شريعات ال�سارية يف الأرا�ضي الفل�سطينية التي عاجلت حقوق الأحداث
اجلانحني.
ويف هذا ال�صدد ،تلقت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير (� )7شكاوى من �أهايل عدد من الأطفال
�ضد امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،نتيجة انتهاكها حلقوق الأطفال وحمايتهم من اال�ستغالل االجتماعي واالقت�صادي
والإيذاء .وقد تركزت تلك ال�شكاوى يف جمال احلجز يف �أماكن خا�صة بعيد ًا عن البالغني وحقهم باحل�صول
على اخلدمات اخلا�صة بالأطفال من قبل امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،وحقهم يف عدم الإيذاء.
ومن الأمثلة على ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة يف هذا ال�ش�أن� :شكوى احلدث �سامح عبد اهلل عمرو من اخلليل
ومطالبة والده وزارة الرتبية والتعليم بالتحقيق يف تعر�ض ابنه لالعتداء عليه بتاريخ  2009/3/8من قبل �أحد
مدر�سيه يف �أحد مدار�س مدينة اخلليل مما ت�سبب له ب�إعاقة ب�صرية .و�شكوى احلدث كفاح فهمي �شاهني
من اخلليل ومطالبة والده ال�شرطة ووزارة الداخلية بالتحقيق يف تعر�ض ابنه لل�ضرب بتاريخ 2009/3/11
على يد �أفراد من ال�شرطة �أثناء خروجه من املدر�سة .كما تلقت الهيئة عدد ًا من ال�شكاوى من ذوي �أطفال
�أحداث يطالبون بنقل �أبنائهم من نظارات ال�شرطة ومراكز الإ�صالح والت�أهيل �إىل دور خا�صة ب�إيواء الأحداث
يف ال�ضفة الغربية .ومن الأمثلة على تلك احلاالت� :شكوى احلدث (ز .ع .ع) ومطالبته جهاز ال�شرطة العمل
على نقله من نظارة �شرطة �أريحا �إىل دار الأمل لرعاية الأحداث ،علم ًا �أنه موقوف منذ تاريخ .2009/1/30
و�شكوى املواطن (ي .ج� .أ) من نابل�س ومطالبته الإدارة العامة ملراكز الإ�صالح والت�أهيل العمل على نقله من
�سجن نابل�س �إىل دار الأمل لرعاية الأحداث يف مدينة رام اهلل .و�شكوى املواطن (م .م� .ش) من رام اهلل
واملوقوف يف مركز �إ�صالح وت�أهيل رام اهلل منذ تاريخ  2008/1/6ومطالبته الإدارة العامة ملراكز الإ�صالح
والت�أهيل بالعمل على نقله �إىل دار الأمل كونها املكان املخ�ص�ص للأحداث �أمثاله.

((( للمزيد راجع التقارير الشهرية حول انتهاكات حقوق اإلنسان المنشورة على موقع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
www.ichr.ps
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ثانياً :اجلهات العامة التي تركزت ال�شكاوى �ضدها خالل الفرتة التي
يغطيها التقرير:
 .1اجلهات املدنية:
�أ .جمل�س الوزراء والوزارات:
جمل�س الوزراء
تلقت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير(� )130شكوى �ضد جمل�س الوزراء .تركزت غالبية تلك
ال�شكاوى حول املطالبة ب�صرف م�ستحقات مالية ملوظفني� ،أو املطالبة بحقوق وظيفية �أخرى ،واملطالبة
ب�صرف م�ستحقات العاملني الذين �أنهيت عقودهم منذ �أكرث من عام ،وحاالت ف�صل تع�سفي ،وحاالت توقيف
الرواتب لعدم االلتزام مبا ي�سمى بقرارات “احلكومة ال�شرعية” .و�شكاوى حول احلق يف التعليم ،و�شكاوى
تتعلق باحلق يف امللكية بعد �صدور قرارات ا�ستمالك� ،إ�ضافة �إىل احلق يف قيام جمل�س الوزراء بالواجب
القانوين املفرو�ض مبوجب القانون.
وقد قامت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير بعدد من املتابعات مع جمل�س الوزراء حلل الإ�شكاليات
يف تلك ال�شكاوى ،وقد تراوحت تلك املتابعات بني الر�سائل الرئي�سة ،والر�سائل التذكريية ،واملتابعات امليدانية
وغريها.

وزارة الداخلية
تلقت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير (� )59شكوى �ضد وزارة الداخلية يف ال�ضفة الغربية،

وزارة املالية
تلقت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير على وزارة املالية (� )115شكوى .وقد تركزت غالبية ال�شكاوى
الواردة للهيئة على وزارة املالية يف ال�ضفة الغربية ،بعد �أن مت وقف رواتب العديد من املوظفني �سوا ًء يف
ال�ضفة الغربية �أو يف قطاع غزة ،بحجة عدم االلتزام مبا ي�سمى بقرارات “احلكومة ال�شرعية” ،التي �شكلت
الن�سبة الأكرب من جمموع ال�شكاوى على وزارة املالية.
تبني من خالل ال�شكاوى الواردة للهيئة على وزارة املالية �أنها تدور حول دفع م�ستحقات مالية للمواطنني،
وت�سوية الرواتب ،واملطالبة بت�صويب الأو�ضاع الوظيفية كاحت�ساب العالوات املهنية وعالوة الأقدمية ،و�صرف
الرواتب التقاعدية �أو تعديلها ،و�صرف امل�ستحقات املالية مقابل العمل على بند البطالة ،و�صرف �سلف على
الرواتب ،و�صرف املبالغ التي �أقرها جمل�س الوزراء عن هدم املنازل من قبل قوات االحتالل� .إىل جانب
ذلك احتوت ال�شكاوى على عدد من االنتهاكات منها التع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة ،واحلق يف احرتام �أحكام
الق�ضاء ،واحلق يف احل�صول على الوثائق الر�سمية.
وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلت للهيئة �ضد وزارة املالية ،فقد قامت الهيئة
ب�إر�سال ( )111ر�سالة بني �أ�صلية وتذكريية ،وتلقت بهذا ال�ش�أن ( )26رد ًا �صنفت يف غالبيتها على �أنها
مر�ضية للهيئة واملواطن .كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية مع الوزارة بني ات�صاالت هاتفية
واجتماعات مع م�س�ؤولني يف الوزارة.
ومن بني الردود التي و�صلت للهيئة على ال�شكاوى عدد من الردود النمطية التي ت�شري ،وخ�صو�ص ًا يف مو�ضوع
وقف الرواتب� ،إىل �أن املواطن امل�شتكي غري ملتزم بقرارات احلكومة ال�شرعية تارة ،وتارة �أخرى �أن امل�شتكي
غري ملتزم بقرارات احلكومة ،وتارة �أخرية �أن وقف الراتب للم�شتكي كان بقرار �صادر عن اللجنة الأمنية يف
جمل�س الوزراء .ونتيجة البحث يف تلك الردود تبني �أن النتيجة واحدة و�إن اختلفت املربرات.

وزارة ال�صحة:

تركزت معظمها على انتهاك احلق يف ال�سالمة اجل�سدية نتيجة �سوء ا�ستخدام ال�سالح ،وتع�سف وزارة
الداخلية يف ا�ستعمال ال�سلطة �ضد املواطنني ،وحق املواطن يف احل�صول على اخلدمة العامة ،والعي�ش يف بيئة
نظيفة ،وحق املواطن يف ال�سكن ،و�أخرياً احلق يف امل�شاركة يف تقلد الوظائف العامة.

تلقت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير على وزارة ال�صحة (� )121شكوى ،جاءت تلك ال�شكاوى ب�ش�أن
وزارة ال�صحة يف ال�ضفة الغربية.

وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلت للهيئة �ضد وزارة الداخلية ،فقد قامت ب�إر�سال
( )51ر�سالة بني �أ�صلية وتذكريية ،وتلقت بهذا ال�ش�أن ( )8ردود �صنفت على �أنها مر�ضية للهيئة واملواطن.
كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية مع الوزارة بني ات�صاالت هاتفية واجتماعات مع م�س�ؤولني
يف الوزارة.

تركزت تلك ال�شكاوى يف جانبني :الأول ،حول موظفي وزارة ال�صحة ،وكانت �أبرز ال�شكاوى يف هذا اجلانب
حول احلقوق الوظيفية كالت�سكني والرتقية وغريها ،والنقل التع�سفي من الوظيفة ،وعدم احت�ساب امل�ستحقات
املالية والإدارية� .أما الثاين ،فقد تعلق بتقدمي اخلدمات للأ�شخا�ص ،وكانت �أبرز ال�شكاوى يف هذا اجلانب
حول املطالبة بتغطية نفقات العالج ،والتق�صري يف تقدمي اخلدمة ال�صحية ،التحويالت الطبية اخلارجية،
والتحقيق يف ق�ضايا الإهمال الطبي ،وعدم ا�ستقبال امل�ست�شفيات حلاالت مر�ضية ،واملطالبة ب�إ�صدار ت�أمني
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�صحي ،وتوفري الأدوية الالزمة ،وتوفري طواقم طبية للعيادات وامل�ست�شفيات.
وقد احتوت ال�شكاوى الواردة للهيئة على االنتهاكات التالية :املوت نتيجة الإهمال الطبي ،التع�سف يف
ا�ستعمال ال�سلطة ،احلق يف التمتع ببيئة نظيفة ،احلق يف احل�صول على اخلدمات العامة ،احلق باحل�صول
على اخلدمات الطبية الالزمة وامل�ساواة يف ذلك ،وحق املواطن يف قيام وزارة ال�صحة بالواجب القانوين
املفرو�ض عليها.
وقد قامت الهيئة مبتابعة ال�شكاوى التي و�صلت لها �ضد وزارة ال�صحة ،فقامت ب�إر�سال ( )78ر�سالة بني
�أ�صلية وتذكريية ،وتلقت بهذا ال�ش�أن ( )21رد ًا �صنفت يف غالبيتها على �أنها مر�ضية للهيئة واملواطن .كما
قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية مع الوزارة بني ات�صاالت هاتفية واجتماعات مع م�س�ؤولني يف
الوزارة.

وزارة الرتبية والتعليم العايل:
توا�صل خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،تقدمي ال�شكاوى لدى الهيئة على وزارة الرتبية والتعليم العايل،
حيث بلغ عددها خالل تلك الفرتة (� )287شكوى.

ات�صاالت هاتفية واجتماعات مع م�س�ؤولني يف الوزارة.

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية:
تلقت الهيئة على وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية خالل الفرتة التي يغطيها التقرير (� )47شكوى .وتعلقت غالبية
ال�شكاوى التي تابعتها الهيئة مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية على جانبني :الأول يف جمال احلقوق الوظيفية،
كالتعيني �أو التثبيت يف الوظيفة العامة ،احل�صول على الرتقيات �أو االعرتا�ض على الت�سكني على الهيكلية.
واجلانب الثاين ،حول اخلدمات كاعتماد حاالت اجتماعية �ضمن برنامج الوزارة املختلفة.
وقد احتوت ال�شكاوى املقدمة �ضد هذه الوزارة على االنتهاكات التالية :التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ،احلق
بامل�شاركة يف تقلد الوظائف العامة وحقوق �شاغليها ،احلق يف ال�ضمان االجتماعي وحق املواطن يف الأمان
على �شخ�صه من االعتداء اجل�سدي �أو املعنوي.
وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلت للهيئة �ضد وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،وتراوحت
تلك املتابعات بني �إر�سال ( )31ر�سالة بني �أ�صلية وتذكريية ،وو�صلها بهذا ال�ش�أن ( )9ردود �صنفت على �أنها
مر�ضية للهيئة واملواطن .كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية مع الوزارة بني ات�صاالت هاتفية
واجتماعات مع م�س�ؤولني يف الوزارة.

تركزت معظم ال�شكاوى الواردة للهيئة على وزارة الرتبية والتعليم العايل يف جانبني :الأول ،يتعلق بال�ش�ؤون
الوظيفية ،وحقوق املوظف العام ،وقد احتلت ما ن�سبته  % 90من ال�شكاوى املقدمة �ضد الوزارة .وقد كان �أبرز
الق�ضايا يف جمال الوظيفة العامة مو�ضوع الف�صل التع�سفي �أو وقف �إجراءات التعيني� ،أو املطالبة باحت�ساب
�سنوات اخلدمة ك�سنوات خربة ،املطالبة بدفع م�ستحقات مالية ،عدم التعيني يف �سلك الرتبية والتعليم،
وتنفيذ قرارات املحاكم ،والنقل الوظيفي التع�سفي� .أما الثاين ،فقد تعلق باخلدمات التي تقدمها الوزارة،
كاملطالبة ب�صرف املنح الدرا�سية ،وتغطية الر�سوم اجلامعية ،والتحقيق يف التعر�ض للعنف داخل املدار�س،
واالعرتا�ض على املناهج التدري�سية.

تلقت الهيئة على وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،خالل الفرتة التي يغطيها التقرير (� )23شكوى ،تعلقت
جميع ال�شكاوى التي تابعتها الهيئة مع الوزارة حول �أمور وظيفية تتعلق باحلق يف امل�شاركة يف تقلد الوظائف
العامة وحقوق �شاغلي تلك الوظائف ،وكذلك احلقوق الوظيفية للعاملني يف الوظائف العامة وتنفيذ قرارات
حمكمة العدل العليا لعدد من املواطنني.

وقد ت�ضمنت �شكاوى املواطنني �ضد هذه الوزارة االنتهاكات التالية :احلق يف احل�صول على خدمة عامة،
واحلق يف امل�شاركة يف تقلد الوظائف العامة وحقوق �شاغليها ،واحلقوق الأخرى للموظف العام ،وحق املواطن
يف الأمان على �شخ�صه وعدم تعري�ضه لالعتداء اجل�سدي واملعنوي ،وحقوق الطفل واملراهقني وحمايتهم من
اال�ستغالل االجتماعي واالقت�صادي وحمايتهم من الإيذاء.

وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلت للهيئة �ضد هذه الوزارة ،وتراوحت تلك املتابعات
بني �إر�سال ( )14ر�سالة بني �أ�صلية وتذكريية ،وو�صلها بهذا ال�ش�أن ( )4ردود �صنفت على �أنها مر�ضية للهيئة
واملواطن .كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية مع الوزارة بني ات�صاالت هاتفية واجتماعات مع
م�س�ؤولني يف الوزارة.

وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلت للهيئة �ضد وزارة الرتبية والتعليم العايل،
وتراوحت تلك املتابعات بني �إر�سال ( )211ر�سالة بني �أ�صلية وتذكريية ،وو�صلها بهذا ال�ش�أن ( )135رد ًا
وقد ات�سمت غالبية ردود وزارة الرتبية والتعليم العايل بالنمطية وب�صيغة واحدة وهي �أن قرار الف�صل جاء
على خلفية عدم تن�سيب اجلهات املخت�صة .كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية مع الوزارة بني
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وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية:

وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات:
تلقت الهيئة على وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،خالل الفرتة التي يغطيها التقرير (� )13شكوى،
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تعلقت جميعها حول �أمور وظيفية تتعلق باحلق يف امل�شاركة يف تقلد الوظائف العامة وحقوق �شاغلي تلك
الوظائف ،وكذلك احلقوق الوظيفية للعاملني يف الوظائف العامة.
وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلتها �ضد هذه الوزارة ،وتراوحت تلك املتابعات بني
�إر�سال ( )12ر�سالة �أ�صلية ،وو�صلها بهذا ال�ش�أن ( )9ردود �صنفت يف غالبيتها على �أنها مر�ضية للهيئة
واملواطن .كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية مع الوزارة بني ات�صاالت هاتفية واجتماعات مع
م�س�ؤولني يف الوزارة.

ب .امل�ؤ�س�سات العامة:
ديوان املوظفني العام:
تلقت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير (� )32شكوى على ديوان املوظفني العام .تركزت غالبيتها
حول املطالبة مبنح عالوات ،و�صرف بدل املوا�صالت ،ومنح الدرجات الوظيفية ،وتعديل امل�سميات الوظيفية،
واحت�ساب �سنوات اخلدمة ك�سنوات خربة ،والتثبيت يف الوظيفة.
وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلت للهيئة �ضد ديوان املوظفني العام ،وتراوحت تلك
املتابعات بني �إر�سال ( )37ر�سالة بني �أ�صلية وتذكريية ،وو�صلها بهذا ال�ش�أن ( )13رد ًا �صنفت يف غالبيتها
�أنها مر�ضية للمواطن وللهيئة .كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية مع الديوان بني ات�صاالت
هاتفية واجتماعات مع م�س�ؤولني يف الديوان.

الهيئة العامة للت�أمني واملعا�شات:
تلقت الهيئة (� )16شكوى �ضد هيئة الت�أمني واملعا�شات خالل الفرتة التي يغطيها التقرير .حيث تركزت
غالبيتها حول املطالبة بت�سوية رواتب تقاعدية ،و�إعادة �صرف راتب تقاعدي بعد وقفه ،واحت�ساب �سنوات
اخلدمة لغايات التقاعد ،و�صرف بدل ال�شيخوخة املن�صو�ص عليها يف القانون ،وتنفيذ قرارات �صادرة عن
حمكمة العدل العليا بخ�صو�ص حقوق تقاعدية.
وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلتها �ضد الهيئة العامة للت�أمني واملعا�شات ،حيث قامت
بالعديد من املتابعات امليدانية مع الهيئة العامة للت�أمني واملعا�شات بني ات�صاالت هاتفية واجتماعات مع
م�س�ؤولني فيها� ،إىل جانب ذلك قامت مبرا�سلة الهيئة العامة بر�سالتني وح�صلت على ردين �صنفا على �أنهما
مر�ضيان للهيئة واملواطن.
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د .اجلهات الق�ضائية:
جمل�س الق�ضاء الأعلى:
تلقت الهيئة (� )27شكوى على جمل�س الق�ضاء الأعلى خالل الفرتة التي يغطيها التقرير .تركزت غالبية تلك
حمام ،واحلق يف زيارة الأهل ،واحلق يف
االنتهاكات يف :احلق يف �إجراءات قانونية عادلة ،واحلق يف توكيل ٍ
اللجوء �إىل حمكمة خمت�صة وعلنية ونزيهة ،احلق يف القيام بواجب قانوين ،وحق املواطنني يف قطاع غزة يف
�صرف بدل الأحكام ال�صادرة يف القطاع واملنفذة يف ال�ضفة الغربية.
وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلتها �ضد جمل�س الق�ضاء الأعلى ،وتراوحت تلك
املتابعات بني �إر�سال ( )4ر�سائل �أ�صلية ،حيث و�صلها بهذا ال�ش�أن رد واحد �صنف على �أنه مر�ض للهيئة
وللم�شتكي .كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية مع جمل�س الق�ضاء الأعلى بني ات�صاالت هاتفية
واجتماعات مع م�س�ؤولني يف جمل�س الق�ضاء الأعلى.

النيابة العامة:
تلقت الهيئة على النيابة العامة (� )21شكوى خالل الفرتة التي يغطيها التقرير .حيث تركزت غالبية ال�شكاوى
الواردة حول االنتهاكات التالية :احلق يف �إجراءات قانونية عادلة ،احلق يف امل�شاركة يف تقلد الوظائف العامة،
احلق بالقيام بواجب قانوين ،وحق املواطن يف احل�صول على الوثائق الر�سمية وفق ًا للقانون.
وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلتها �ضد النيابة العامة ،وتراوحت تلك املتابعات
بني �إر�سال ( )11ر�سالة بني �أ�صلية وتذكرية ،وو�صلها بهذا ال�ش�أن ( )3ردود �صنفت على �أنها مر�ضية
للهيئة واملواطن .كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية مع النيابة العامة بني ات�صاالت هاتفية
واجتماعات مع م�س�ؤولني يف النيابة.

الق�ضاء الع�سكري:
تلقت الهيئة على الق�ضاء الع�سكري (� )16شكوى خالل الفرتة التي يغطيها التقرير .تركزت غالبية ال�شكاوى
حمام ،واحلق يف زيارة
الواردة حول االنتهاكات التالية :احلق يف �إجراءات قانونية عادلة ،احلق يف توكيل ٍ
الأهل واحلق يف اللجوء �إىل حمكمة خمت�صة وعلنية ونزيهة ،واحلق يف القيام بواجب قانوين ،واحلق يف حرية
الر�أي والتعبري ،وحق املواطن يف الأمان على �شخ�صه وحمايته من التعذيب والتهديد �أثناء التوقيف ،وحق
املواطن يف احرتام اجلهات الر�سمية لأحكام الق�ضاء الفل�سطيني.
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وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلت للهيئة �ضد الق�ضاء الع�سكري ،وتراوحت تلك
املتابعات بني الر�سائل اخلطية ،التي بلغت ( )6ر�سائل بني �أ�صلية وتذكريية وح�صلت على ردين ب�ش�أنها،
�إ�ضافة �إىل املتابعات امليدانية مع الق�ضاء الع�سكري وكذلك االت�صاالت الهاتفية واالجتماعات مع م�س�ؤولني
فيه.

 .2اجلهات الأمنية:
ال�شرطة املدنية ب�أق�سامها املختلفة:
تلقت الهيئة �ضد جهاز ال�شرطة املدنية (� )256شكوى خالل الفرتة التي يغطيها التقرير� .شملت ال�شكاوى
�إدارات خمتلفة من ال�شرطة كال�شرطة املدنية (� )168شكوى ،واملباحث العامة (� )14شكوى ،واملباحث
اجلنائية (� )17شكوى ،ومكافحة املخدرات (� )4شكاوى ،والإدارة العامة ملراكز الإ�صالح والت�أهيل ()52
�شكوى ،و�شرطة ال�سياحة (�شكوى واحدة).
تركزت غالبية ال�شكاوى الواردة للهيئة على جهاز ال�شرطة املدنية حول مكوث املوقوفني يف نظارات ال�شرطة
لفرتات طويلة خالف ًا للقانون ،واملطالبة بنقل ال�سجناء الع�سكريني �إىل �سجون خا�صة بهم ،واتخاذ الإجراءات
الالزمة للقب�ض على املعتدين ،وعر�ض املحتجزين على اجلهات الق�ضائية املخت�صة ،والتعر�ض للتعذيب و�سوء
املعاملة يف النظارات ،وتفتي�ش املنازل دون اتباع الإجراءات القانونية ،واملطالبة بتح�سني ظروف االحتجاز،
وتوفري العالجات الالزمة للموقوفني.
وقد احتوت ال�شكاوى املقدمة للهيئة �ضد جهاز ال�شرطة بفروعه املختلفة على االنتهاكات التالية :احلق يف
حمام ،احلق
�إجراءات قانونية عادلة ،والتي ت�شتمل على احلق يف الف�صل بني ال�سجناء ،واحلق يف توكيل ٍ
يف زيارة الأهل واملحامي ،احلق يف العناية الطبية داخل ال�سجون ،وكذلك حق املواطن يف اللجوء �إىل
حمكمة خمت�صة وعلنية ونزيهة ،واحلق يف القيام بواجب قانوين ،وحقوق الأطفال واملراهقني وحمايتهم من
اال�ستغالل االجتماعي واالقت�صادي.
يف جمال مراكز الإ�صالح والت�أهيل “ال�سجون” تركزت ال�شكاوى حول توفري العالج للنزالء ،ونقل النزالء
من مركز الإ�صالح والت�أهيل �إىل �آخر قريب من مكان �سكن النزالء ،ونقل الأحداث �إىل غرف خا�صة بهم
وف�صلهم عن البالغني ،وحت�سني الظروف املعي�شية .ب�شكل عام تتعاون الإدارة العامة ملراكز الإ�صالح والت�أهيل
مع الهيئة بالت�سهيل لزيارات مراكز الإ�صالح والت�أهيل ب�صورة دورية ،كما تقوم مبعاجلة �شكاوى النزالء
اليومية �ضمن �إمكانياتها املتاحة.
وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلتها �ضد جهاز ال�شرطة املدنية ،وتراوحت تلك
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املتابعات بني �إر�سال ( )129ر�سالة بني �أ�صلية وتذكرية ،وو�صلها بهذا ال�ش�أن ( )62رد ًا �صنفت يف �أغلبها �أنها
مر�ضية للهيئة وامل�شتكي .كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية مع ال�شرطة بني ات�صاالت هاتفية
واجتماعات مع م�س�ؤولني يف اجلهاز.

الأمن الوقائي:
تلقت الهيئة على جهاز الأمن الوقائي (� )570شكوى خالل الفرتة التي يغطيها التقرير� .إذ تركزت غالبية
ال�شكاوى الواردة على جهاز الأمن الوقائي حول التحقيق يف ظروف االعتقال والتوقيف ،وعدم اتباع الإجراءات
القانونية يف ذلك ،والتعذيب و�سوء املعاملة والعنف ،وعدم ال�سماح للأهل بزيارة ذويهم املحتجزين ،وعدم
العر�ض على اجلهات الق�ضائية املخت�صة ،واملماطلة يف تنفيذ قرارات املحاكم �أو عدم تنفيذها  ،وتوفري
العالج الطبي �أثناء فرتة التوقيف ،وتفتي�ش املنازل دون مذكرة تفتي�ش ،وم�صادرة ممتلكات و�أ�شياء خا�صة
للأ�شخا�ص .وقد احتوت ال�شكاوى املقدمة �ضد جهاز الأمن الوقائي على االنتهاكات التالية :انتهاك احلق يف
�إجراءات قانونية عادلة كاالعتقال التع�سفي واالعتقال على خلفية �سيا�سية واالعتقال دون حماكمة ،وكذلك
حق املواطن يف احل�صول على خدمة عامة ،وحق املواطن يف اللجوء �إىل حمكمة خمت�صة وعلنية ونزيهة ،وحق
املواطن يف امل�شاركة يف تقلد الوظائف العامة ،وحق املواطن يف امللكية اخلا�صة ،وحق املواطن يف الأمان على
�شخ�صه وعدم تعري�ضه للتعذيب واملعاملة القا�سية واحلاطة بالكرامة وعدم االعتداء اجل�سدي �أو املعنوي
عليه.
وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلتها �ضد جهاز الأمن الوقائي ،وتراوحت تلك املتابعات
بني �إر�سال ( )202ر�سالة بني �أ�صلية وتذكرية ،وو�صلها بهذا ال�ش�أن ( )154رد ًا �صنفت يف �أغلبها �أنها غري
مر�ضية للهيئة وامل�شتكي .كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية بني ات�صاالت هاتفية واجتماعات
مع م�س�ؤولني يف اجلهاز.

املخابرات العامة:
تلقت الهيئة (� )342شكوى على جهاز املخابرات العامة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير .تركزت ال�شكاوى
الواردة على جهاز املخابرات العامة حول عدم اتباع الإجراءات القانونية �أثناء االعتقال والتوقيف ،وعدم
تنفيذ قرارات املحاكم ،والتعذيب و�سوء املعاملة يف �أماكن االحتجاز ،واالعتقال التع�سفي على خلفية �سيا�سية،
وم�صادرة ممتلكات خا�صة.
وقد ت�ضمنت ال�شكاوى الواردة �ضد الهيئة االنتهاكات التالية :احلق يف احلياة ،واالعتداء على احلقوق املالية
للمواطنني ،والتع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة ،واحلق يف �إجراءات قانونية عادلة كاالعتقال التع�سفي واالعتقال
على خلفية �سيا�سية ،كذلك حق املواطن يف التجمع ال�سلمي ،واحلق يف احل�صول على خدمة عامة ،وحق
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املواطن يف امل�شاركة يف تقلد الوظائف العامة.
وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلت �ضد جهاز املخابرات العامة ،وتراوحت تلك
املتابعات بني �إر�سال ( )160ر�سالة بني �أ�صلية وتذكرية ،وو�صلها بهذا ال�ش�أن ( )43رد ًا �صنفت يف �أغلبها
�أنها غري مر�ضية للهيئة وامل�شتكي .كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية بني ات�صاالت هاتفية
واجتماعات مع م�س�ؤولني يف اجلهاز.
اال�ستخبارات الع�سكرية:

تلقت الهيئة �ضد جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية (� )104شكاوى خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،متحورت
غالبيتها حول التحقيق يف ظروف االعتقال ،والتعر�ض للتعذيب و�سوء املعاملة ،وعدم العر�ض على اجلهات
الق�ضائية املخت�صة ،وعدم اتباع الإجراءات القانونية ،واعتقال عدد من املدنيني واحتجازهم على الرغم من
كونه جهاز ًا خا�ص ًا بالع�سكريني.
وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات لل�شكاوى التي و�صلتها �ضد جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية ،وتراوحت
تلك املتابعات بني �إر�سال ( )41ر�سالة بني �أ�صلية وتذكرية ،وو�صلها بهذا ال�ش�أن ( )29رد ًا �صنفت يف �أغلبها
�أنها غري مر�ضية للهيئة وامل�شتكي .كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية بني ات�صاالت هاتفية
واجتماعات مع م�س�ؤولني يف اجلهاز.

التو�صيات
�1 )1ضرورة �أن ت�أخذ ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على حممل اجلد ال�شكاوى التي تتابعها الهيئة ،و�أن
تقوم بالرد على خماطبات الهيئة ب�صورة جدية ودون ت�أخري �أو مماطلة.
�2 )2ضرورة �أن تقوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ممثلة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بتنفيذ
قرارات املحاكم الفل�سطينية دون ت�أخري �أو تباط�ؤ ،التزام ًا ب�أحكام القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
�3 )3ضرورة �أن تلتزم الأجهزة الأمنية الفل�سطينية بالتوجيهات ال�صادرة لها من قبل الرئي�س الفل�سطيني
بعدم عر�ض املدنيني على الق�ضاء الع�سكري.
�4 )4ضرورة التزام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بتوفري ال�ضمانات العادلة ،وااللتزام بالإجراءات
القانونية ال�سليمة ومنها عدم عر�ض املدنيني على الق�ضاء الع�سكري� ،إ�ضافة �إىل احتجاز املواطنني
يف مراكز االحتجاز القانونية وفق ًا لأحكام القانون.
�5 )5ضرورة قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ب�إ�صدار تعليمات وا�ضحة للأجهزة الأمنية التابعة لها
بالتوقف الفوري عن ممار�سة �أي �شكل من �أ�شكال �سوء املعاملة �أو التعذيب ،و�ضرورة تقدمي املخالفني
لتلك التعليمات �إىل اجلهات الق�ضائية املخت�صة ملعاقبتهم.
�6 )6ضرورة ابتعاد ال�سلطة الوطنية عن �إقحام الوظيفة العمومية يف املناكفات ال�سيا�سية ،وااللتزام
ب�أحكام الت�شريعات الفل�سطينية ،وخا�صة قانون اخلدمة املدنية النافذ املفعول يف مناطق ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية.
�7 )7ضرورة قيام اجلهات الق�ضائية املخت�صة يف ال�ضفة الغربية ب�سرعة البت يف ملفات املواطنني وفق
�أحكام القانون ،خا�صة الأ�شخا�ص املحتجزون منذ فرتات طويلة.
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الأول :يتناول جهود الهيئة يف جمال مراكز االحتجاز ،والثاين :و�ضع مراكز االحتجاز يف ال�ضفة الغربية،
والثالث :حول و�ضع دور الإيواء ،وكل ق�سم منها يتفرع �إىل عدة فروع على النحو الآتي:
الق�سم الأول� :أن�شطة الهيئة وجهودها يف جمال مراكز االحتجاز
الق�سم الثاين :و�ضع مراكز االحتجاز يف ال�ضفة الغربية
الق�سم الثالث :و�ضع دور الإيواء

الف�صل الثاين

الق�سم الأول:
�أن�شطة وجهود الهيئة يف جمال مراقبة ال�سجون و�أماكن االحتجاز وخطوات امل�ساندة:

دور الهيئة يف الرقابة على �أماكن االحتجاز يف
ال�ضفة الغربية
مقدمـة
متار�س الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان “ديوان املظامل” مهامها الرقابية على مراكز االحتجاز يف مناطق
ال�سلطة الفل�سطينية من خالل الزيارات الدورية التي يقوم بها موظفو الهيئة من باحثني ميدانيني وحمامني
ومدراء مكاتب.
خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،قامت الهيئة بالعديد من الزيارات لتلك املراكز ،و�سجلت العديد من
املالحظات والإ�شكاليات التي تواجه تلك املراكز ،وذلك من خالل اطالعها املبا�شر على هذه الإ�شكاليات �أو
من خالل تلقي العديد من ال�شكاوى� ،إ�ضافة �إىل الر�صد والتوثيق الذي يعزز وجود هذه الإ�شكاليات.
تتم الزيارات ملراكز االحتجاز من خالل باحثي وحمامي الهيئة املتواجدين يف مكاتب الهيئة الفرعية الثالث
يف ال�ضفة الغربية( :مكتب الو�سط ،الذي يغطي حمافظات رام اهلل والبرية ،و�أريحا ،وجزء ًا من حمافظة
القد�س .ومكتب ال�شمال وي�شمل حمافظات نابل�س ،طولكرم ،قلقيلية� ،سلفيت ،جنني ،طوبا�س .ومكتب اجلنوب
الذي يغطي حمافظتي اخلليل وبيت حلم وجزء ًا من حمافظة القد�س).
و�سيتم احلديث يف هذا اجلزء من التقرير ،عن دور الهيئة يف الرقابة على الظروف املعي�شية وال�صحية
والقانونية ،و�أنظمة احلماية والقدرة اال�ستيعابية ،والطواقم الإ�شرافية� ،إ�ضافة �إىل الإجراءات والتدابري
واملتابعات التي اتخذت خالل الفرتة التي يغطيها التقرير من قبل �إدارات تلك املراكز �أو من قبل اجلهات
ذات العالقة بتلك املراكز �سواء على �صعيد ال�سيا�سات �أو الت�شريعات .ويختم هذا التقرير بتو�صيات عملية
للجهات امل�س�ؤولة عن تلك املراكز يف ال�ضفة الغربية .لذا ف�إن البحث يف هذا الف�صل ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام،
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 .1القيام بزيارات تفقدية دورية لل�سجون ومراكز االحتجاز:
نفذت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ما يقارب ( )889زيارة ،ا�شتملت ع�شرات ال�سجون ومركز
االحتجاز والتوقيف يف ال�ضفة الغربية .لقد كانت غالبية تلك الزيارات دورية ،ومتت بعد التن�سيق اخلطي �أو
ال�شفوي امل�سبق مع اجلهات املخت�صة .حيث ركزت الهيئة خالل تلك الزيارات على تفقد �أماكن االحتجاز
من نواح عدة منها :مالءمة املباين ،وتوافر االحتياجات ال�ضرورية للموقوفني ،وتوافر املواد الالزمة للنظافة
والرتفيه والت�شغيل واالت�صال ،وكذلك الوجبات الغذائية ،وتقدمي اخلدمات ال�صحية ،بالإ�ضافة �إىل لتحقق
من عدم وجود موقوفني ب�صورة غري قانونية �أو موقوفني دون حماكمة .كما ركزت الزيارات على ر�صد
وفح�ص مدى اكتظاظ تلك املراكز ،ومدى اتباع نظام الف�صل بني اجلرائم اخلطرة والب�سيطة ،والف�صل
بني واملحكومني واملوقوفني ،وعدم و�ضع البالغني مع الأحداث ،ومدى وجود �أق�سام خا�صة منف�صلة للن�ساء
ت�شرف عليها �شرطيات م�ؤهالت .ونتيجة تلك الزيارات فقد �أعدت الهيئة تقارير وا�ستمارات ،مت من خاللها
�أخذ �إح�صاءات عن عدد املحتجزين وت�صنيفاتهم ،وكذلك �سماع �إفادات و�شكاوى من املحتجزين حول بع�ض
االنتهاكات بحقهم ،ومتابعتها مع اجلهات ذات العالقة.
واجهت الهيئة ،خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،ال�صعوبات ذاتها التي واجهتها خالل العام  2008فيما
يتعلق بزيارة مراكز التوقيف واالحتجاز يف ال�ضفة الغربية ،الأمر الذي �أعاق من قدرتها على القيام بدورها
الرقابي على عدد من املراكز لفرتات معينة ،فقد ماطلت بع�ض الأجهزة الأمنية يف �إعطاء املوافقة على
طلبات لزيارات خا�صة ،التي تقدمت بها الهيئة لبع�ض املوقوفني لالطالع على ظروف احتجازهم ،بعد تلقي
�شكاوى من الأهل حول �سوء ظروف االحتجاز ،كما جرى مع جهاز املخابرات العامة من خالل عدم اال�ستجابة
لطلب زيارة مقرات املخابرات لل�شهور �شباط ،و�آذار وني�سان من العام  .2009كما قامت بع�ض الأجهزة بعدم
عر�ض عدد من املوقوفني لديها على وفد الهيئة �أثناء الزيارة� ،أو ت�أجيل الزيارة املتفق عليها لأيام بحجة عدم
و�صول اخلطاب من �إدارة ذلك اجلهاز.
كذلك ،ما تزال الهيئة تواجه �صعوبات ومعوقات متنع قيامها بزيارات مفاجئة ملراكز االحتجاز والتوقيف
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مما ي�ضيق من ممار�ستها لدورها الرقابي على تلك املراكز وظروف احتجاز الأ�شخا�ص فيها.
 .2توثيق �شكاوى املحتجزين حول الظروف القانونية واملعي�شية وال�صحية:
تلقت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير� ،سواء �أثناء زيارتها الدورية ملراكز التوقيف واالحتجاز
املنت�شرة يف ال�ضفة الغربية� ،أو من خالل طلبات تقدم بها الأهايل ،مئات ال�شكاوى من املحتجزين حول
ظروف احتجازهم من الناحية القانونية وال�صحية واملعي�شية والنف�سية .حيث قامت الهيئة بتوثيق تلك
ال�شكاوى ،وبرفع مئات الر�سائل اخلطية يف �إطار �إجراء التحقيقات يف تلك ال�شكاوى ،كما تلقت ع�شرات
الردود من اجلهات امل�شتكى عليها .وقد تنوعت ال�شكاوى حول التوقيف لوقوعه دون عر�ض على الق�ضاء� ،أو
عدم عر�ضه على الق�ضاء املخت�ص .ومن ال�شكاوى يف عدد من املجاالت املختلفة التي من بينها عدم قانونية
االحتجاز �أو ال�شكاوى ما كانت حول تعر�ض العديد من املوقوفني للتعذيب على �أيدي �أفراد ال�شرطة والأجهزة
الأمنية املختلفة .وهناك طائفة من ال�شكاوى التي و�صلت �إىل لهيئة حول �سوء الظروف ال�صحية لعدد من
املحتجزين يف مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية.
وقد بلغ عدد ال�شكاوى حول انتهاك حقوق املحتجزين من قبل الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية خالل
الفرتة التي يغطيها التقرير (� )321شكوى ،وباملقابل مت خالل الفرتة التي يغطيها التقرير �إجراء عدد من
التح�سينات الالزمة لرفع م�ستوى ظروف احلماية واملعي�شة.

يف ال�ضفة الغربية وهي الأمن الوقائي ،واملخابرات العامة ،واال�ستخبارات الع�سكرية .وللوقوف على �أو�ضاع
مراكز االحتجاز بفئاتها الثالثة �سيتم تق�سيم هذا الق�سم �إىل الفروع الثالث التالية:
الفرع الأول :يتناول مراكز الإ�صالح والت�أهيل.
الفرع الثاين :يتناول النظارات التي تتبع لل�شرطة.
الفرع الثالث :يتناول من خالله مراكز االحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية.

الفرع الأول
مراكز الإ�صالح والت�أهيل
ن�ص قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل رقم ( )6لعام  1998على �إن�شاء �ستة مراكز �إ�صالح وت�أهيل ،خم�سة
منها يف ال�ضفة الغربية وهي :مراكز �إ�صالح وت�أهيل جنني ،ونابل�س ،والظاهرية ،ورام اهلل ،و�أريحا ،وواحد
يف قطاع غزة هو مركز �إ�صالح وت�أهيل غزة (ال�سجن املركزي)� .أما على �أر�ض الواقع فقد �أ�صبح عدد مراكز
الإ�صالح والت�أهيل  8مراكز  7منها يف ال�ضفة الغربية .بعد حتويل نظارة دار �آمر ونظارة طولكرم �إىل مراكز
�إ�صالح ت�أهيل بنا ًء على قرار وزير الداخلية.

ويف جمال التعذيب ،تلقت الهيئة كذلك العديد من ال�شكاوى يف هذا املجال ،حيث مت خماطبة الأجهزة الأمنية
امل�شتكى عليها مبمار�سة التعذيب ،وقامت الهيئة مبرا�سلة تلك اجلهات ،غري �أن غالبية الردود جاءت على
خالف االدعاء ،و�أغلبها ردود منطية.

وتخ�ضع مراكز الإ�صالح والت�أهيل من حيث الإدارة والتنظيم لقانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل الفل�سطيني
والتعديالت التي طر�أت عليه باعتباره مكان ًا للتوقيف واالحتجاز الدائم.

الق�سم الثاين

�أو ًال :الطاقم الإ�شرايف على مراكز الإ�صالح والت�أهيل

و�ضع مراكز االحتجاز التابعة لل�شرطة املدنية يف ال�ضفة الغربية

تتبع مراكز الإ�صالح والت�أهيل للإدارة العامة ملراكز الإ�صالح والت�أهيل �إحدى �إدارات ال�شرطة التي بدورها
تتبع وزارة الداخلية .ي�شرف على مراكز الإ�صالح والت�أهيل طاقم من ال�ضباط و�ضباط ال�شرطة �إ�ضافة �إىل
عدد من �أفراد ال�شرطة ،كذلك ي�شرف على الأق�سام اخلا�صة بالن�ساء عدد من ال�ضباطات من الن�ساء .ويتكون
الطاقم الإ�شرايف من مدير للمركز ونائب له وعدد من الأفراد .ميتاز هذا الطاقم بالتخ�ص�ص والتدريب،
ويتمتع بكفاءة عالية يف �إدارة تلك املراكز رغم الإمكانيات ال�شحيحة والظروف ال�صعبة كما يحمل عدد كبري
منهم ال�شهادة اجلامعية الأوىل يف القانون �أو احلقوق.

تنق�سم مراكز االحتجاز يف ال�ضفة الغربية من حيث مدة التوقيف ومن حيث التبعية �إىل ثالثة �أق�سام ،هي
على النحو الآتي :الفئة الأوىل :مراكز احتجاز دائمة :وهي التي يودع فيها الأ�شخا�ص وفق ًا لقانون مراكز
الإ�صالح والت�أهيل ،وتتبع تلك املراكز للإدارة العامة ملراكز الإ�صالح والت�أهيل ،التي بدورها تتبع وزارة
الداخلية ،وتخ�ضع مراكز االحتجاز تلك من حيث الظروف والأو�ضاع املعي�شية وخالفه ملا ن�صت عليه مواد
قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل كونها مراكز احتجاز دائمة .الفئة الثانية :مراكز االحتجاز امل�ؤقتة (نظارات
ال�شرطة) ،وهي التي يكون التوقيف فيها ملدة ال تتجاوز (� )24ساعة ،وتخ�ضع لإ�شراف مديرية ال�شرطة
املتواجد فيها ذلك املركز ،ويخ�ضع توقيف الأ�شخا�ص فيها لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني.
الفئة الثالثة :وهي مراكز االحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية ،وهي �أماكن االحتجاز التي تتبع الأجهزة الأمنية
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ثانياً :القدرة اال�ستيعابية

ثالثاً :الظروف القانونية

ما زالت بع�ض مراكز الإ�صالح والت�أهيل تعاين من االكتظاظ ال�شديد يف عدد النزالء� ،إ�ضافة �إىل عدم قدرة
تلك املراكز على الف�صل بني النزالء وفق ما جاءت به املادة ( )25من قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،التي
ن�صت على ما يلي:

تلتزم الإدارة العامة ملراكز الإ�صالح والت�أهيل بن�صو�ص قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل الذي ين�ص على
عدم ا�ستقبال �أي �شخ�ص �إال مبوجب مذكرة �صادرة عن اجلهات الق�ضائية املخت�صة ورغم ذلك ف�إنها تواجه،
كما �سبق وذكرنا ،م�شكلة التباط�ؤ يف نظر ملفات النزالء من قبل الق�ضاء ،الأمر الذي يلقي عبئ ًا على مدراء
املراكز ب�سبب تذمر النزالء وخا�صة النزالء املوقوفون على تهم �أمنية .حيث تقدر ن�سبة النزالء غري املحكومني
ما يقارب من  %60من �إجمايل عدد النزالء .ويف هذا ال�صدد تلقت الهيئة عدد ًا من ال�شكاوى من موقوفني
يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل ي�شتكون فيها طول �إجراءات التوقيف واملحاكمة ،ومن الأمثلة على ذلك �شكوى
املواطن �سعد حممود �سعد املوقوف يف مركز �إ�صالح وت�أهيل جنني منذ العام  2007ومطالبته باملثول �أمام
املحكمة املخت�صة والقيام بالإجراءات القانونية لإخالء �سبيل.

“ي�صنف النزالء من كل جن�س داخل املراكز ويوزعون يف �أق�سام منف�صلة بالقدر الذي ت�سمح به ظروف كل
مركز:

1 )1النزالء املوقوفون الذين مل ت�صدر �ضدهم �أحكام من املحاكم املخت�صة.
2 )2النزالء يف دعاوى حقوقية كدعوى الدين والنفقة.
3 )3النزالء من غري ذوي ال�سوابق.
4 )4النزالء من ذوي ال�سوابق.
كما ن�صت املادة ( )59من القانون املذكور على �أنه“ :يعزل النزيل املحكوم عليه بالإعدام عن �سائر النزالء
ويو�ضع حتت الرقابة الدائمة ومتنع زياراته �إال بعد احل�صول على �إذن خطي من املدير العام” .غري �أن هذا
الن�ص غري مطبق ،وذلك ب�سبب عدم وجود الغرف وامل�ساحات الكافية لذلك ،كذلك تفتقد غالبية املراكز
�إىل �أق�سام خا�صة بالن�ساء ،با�ستثناء مركزي �إ�صالح وت�أهيل جنني ونابل�س ،الأمر الذي يتطلب �إيجاد �أق�سام
للن�ساء يف باقي مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،وتوفري طاقم �إ�ضايف من �أجل الإ�شراف على تلك الأق�سام .فعدم
وجود �أق�سام خا�صة بالن�ساء يف بقية املراكز يلقي عبئ ًا كبري ًا على النزيالت وذويهن من حيث بعد امل�سافة
وعدم القدرة على التوا�صل مع الأهل� ،إ�ضافة �إىل الإ�شكاليات القانونية التي تتعلق بنقل امللفات والنظر فيها،
نظر ًا ل�صعوبة نقل النزيالت للمحاكم يف مناطق اخت�صا�ص �أخرى.
كما �أن عدم الف�صل بني النزالء ي�شكل خمالفة لقانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل واىل عدة �إ�شكاليات،
منها انت�شار بع�ض الأمرا�ض املعدية خا�صة الأمرا�ض اجللدية ،و�إىل م�شاكل تتعلق باالن�ضباط نتيجة زيادة
االحتكاك بني النزالء.
كذلك يت�سبب التباط�ؤ ال�شديد يف نظر ملفات النزالء ،وهي امل�شكلة الأكرث تعقيد ًا بالن�سبة لإدارة مراكز
الإ�صالح والت�أهيل� ،إىل زيادة �أعداد النزالء يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل.
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على �صعيد �آخر تعاين مراكز الإ�صالح والت�أهيل من �إ�شكالية عدم تطبيق املادة اخلا�صة بتخفي�ض فرتة
احلكم بعد انق�ضاء ثلثي املدة املحكوم بها النزيل .وكذلك احلال بالن�سبة لإجازات النزالء ،فحتى تاريخه مل
ت�صدر اللوائح التنفيذية لقانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل.
كذلك تعاين مراكز الإ�صالح والت�أهيل من �إ�شكالية تواجد عدد من الأحداث يف تلك املراكز لأ�سباب عدة منها
توفري احلماية له�ؤالء الأحداث يف ظل غياب مراكز متخ�ص�صة له�ؤالء الأحداث يتوافر فيها احلماية� ،إ�ضافة
�إىل �صعوبة نقل بع�ض الأحداث �إىل مراكز الأحداث التي هي بالأ�صل غري متوافرة �إال يف رام اهلل وعدم قدرة
تلك املراكز على ا�ستيعاب الأعداد الكبرية من الأحداث اجلانحني .وحديث ًا مت �إيجاد نظارة خا�صة بالأحداث
يف دورا ق�ضاء اخلليل ،وت�ستخدم كمكان احتجاز دائم للأحداث .غري �أن تلك النظارة �أثريت حولها عدد من
النقاط القانونية من حيث اعتبارها كمكان يحتجز فيه الأحداث والن�ساء يف وقت واحد ،ومن ناحية �أخرى
تتبع هذه النظارة ل�شرطة حمافظة اخلليل ولي�س لل�ش�ؤون االجتماعية ،وقد تلقت الهيئة العديد من ال�شكاوى
من ذوي عدد من الأحداث يطالبون فيها الإدارة العامة ملراكز الإ�صالح والت�أهيل ،نقل �أبنائهم من مراكز
الإ�صالح والت�أهيل �إىل دار الأمل للرعاية ،اخلا�صة بالأحداث اجلانحني .ومن الأمثلة على تلك الق�ضايا،
و�شكوى املواطن يو�سف جهاد يو�سف �أزعر ومطالبة والده الإدارة العامة ملراكز الإ�صالح والت�أهيل نقل ابنه
من مركز �إ�صالح وت�أهيل نابل�س �إىل مكان خم�ص�ص لتوقيف الأحداث وحتديد ًا دار الأمل يف رام اهلل .و�شكوى
املواطن حممد حممود علي �شوابكة ومطالبته الإدارة العامة ملراكز الإ�صالح والت�أهيل بنقله من مركز
�إ�صالح وت�أهيل رام اهلل �إىل دار الأمل لرعاية الأحداث .وقد كانت جميع املربرات التي �سيقت يف �سبب النقل
هو حماية حقوق الأطفال �أو الأحداث من اال�ستغالل ،واحلق القانوين بالف�صل بني ال�سجناء.
ومن ناحية �أخرى ،تلقت الهيئة عدد ًا من ال�شكاوى من مواطنني موقوفني يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل
يطالبون فيها الإدارة العامة ملراكز الإ�صالح والت�أهيل العمل على نقلهم من مكان توقيفهم �إىل مكان توقيف
واحتجاز قريب من �أهله وذويه .ومن الأمثلة على ذلك �شكوى املواطن �صالح حممد جربين �سعايرة املوقوف
يف مركز �إ�صالح وت�أهيل �أريحا ومطالبته بنقله �إىل مركز �إ�صالح وت�أهيل الظاهرية ليتمكن ذووه من زيارته.
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و�شكوى املواطن فالح منر �إبراهيم خزميية املوقوف يف مركز �إ�صالح وت�أهيل بيت حلم ومطالبته �إدارة
مراكز الإ�صالح والت�أهيل نقله �إىل مركز �إ�صالح وت�أهيل جنني للت�سهيل على ذويه للتمكن من زيارته .و�شكوى
املواطن احلدث يو�سف جهاد �أزعر املوقوف يف مركز �إ�صالح وت�أهيل نابل�س ومطالبته بنقله �إىل مركز �إ�صالح
وت�أهيل رام اهلل ليتمكن �أهله من زيارته كونهم من �سكان مدينة رام اهلل.

رابعاً :الظروف ال�صحية واملعي�شية
قبل احلديث عن الإ�شكاليات التي تعاين منها بع�ض مراكز الإ�صالح والت�أهيل ال بد من الإ�شارة �إىل التح�سينات
التي �أجريت على ثالثة مراكز منها ،الأول فيما يتعلق مبركز �إ�صالح وت�أهيل الظاهرية :حيث مت جتاوز جميع
الإ�شكاليات املتعلقة بانقطاع الكهرباء وعدم توفر املياه يف غالب الأحيان ،فقد مت جتديد �شبكة الكهرباء ومت
جتديد �شبكة املياه وزيادة عدد اخلزانات لهذا الغر�ض.
�أما املركز الثاين فهو مركز �إ�صالح وت�أهيل جنني حيث مت ترميمه و�إجراء حت�سينات متعددة بخ�صو�ص الغرف
والفر�ش و�أماكن الزيارة وغريها ،وقد مت االنتهاء من تلك الرتميمات خالل �شهر  3من العام احلايل .2009
�أما املركز الثالث فهو مركز �إ�صالح وت�أهيل نابل�س ،حيث مت االهتمام ب�شكل �أكرب فيما يتعلق بالنظافة والطعام
والفر�ش.
ورغم ذلك ،تعاين بع�ض مراكز الإ�صالح والت�أهيل من عدم وجود عيادات للخدمات الطبية الع�سكرية داخل
تلك املراكز با�ستثناء مراكز �إ�صالح وت�أهيل جنني ورام اهلل والظاهرية ونابل�س .فقد ن�صت املادة ()13
من قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل على ما يلي“ :تن�ش�أ يف كل مركز عيادة طبية وتزودها اخلدمات الطبية
بطبيب وعدة من املمر�ضني واملعدات والأدوات الالزمة ،ويقوم الطبيب باملهام التالية-:
•معاينة كل نزيل لدى و�صوله املركز وقبل الإفراج عنه ،ويد ّون تقرير عن حالته ال�صحية مو�ضح ًا فيه
تاريخ و�ساعة �إعداد ذلك التقرير.
•الإ�شراف ال�صحي الدائم على النزالء يف حالة الإ�ضراب عن الطعام.
•العناية ب�صحة النزالء وتقدمي تقرير دوري عنها �إىل املدير مت�ضمن ًا تو�صياته بهذا ال�ش�أن”.
ون�صت املادة ( )14من القانون ذاته على �أنه “يتعني على الطبيب تفقد �أماكن نوم النزالء واحلجر
االنفرادي ،والتثبت من حالة النزالء ال�صحية ومعاجلة املر�ضى منهم ونقل من تتطلب حالته املر�ضية �إىل
العيادة �أو �إىل امل�ست�شفى املخت�ص وعزل امل�شتبه يف �إ�صابتهم ب�أمرا�ض معدية �أو وبائية حلني ال�شفاء وتطهري
الألب�سة والفرا�ش والأطعمة.
كما ن�صت املادة ( )15من القانون املذكور على �أن يحال النزيل املري�ض فور ًا �إىل امل�ست�شفى �إذا ا�ستدعت
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حالته ذلك ،و�أن تبادر �إدارة املركز �إىل �إبالغ جهة الإدارة التي تعمم يف دائرة اخت�صا�صها �أهله لإخطارهم
بذلك فور ًا وي�ؤذن لهم بزيارته ،حيث يتم حتويل احلاالت املر�ضية �إىل امل�ست�شفيات احلكومية ،كذلك تعاين
تلك املراكز من عدم وجود عيادات للأ�سنان با�ستثناء مركز �إ�صالح وت�أهيل نابل�س الذي توجد فيه عيادة
تعمل مرة واحدة يف الأ�سبوع ،ووفق ًا للزيارات التي قامت بها الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ملركز
�إ�صالح وت�أهيل نابل�س تبني �أن عيادة الأ�سنان تعمل ثالثة �أيام يف الأ�سبوع.
�أما بالن�سبة لتوفري الأدوية ف�إن الأمر يتفاوت بني مركز و�آخر ،فبع�ض املراكز ال تعاين من ذلك كما هو احلال
يف مركز �إ�صالح وت�أهيل نابل�س يف حني تعاين بع�ضها من نق�ص الأدوية خا�صة للأمرا�ض املزمنة (كال�ضغط
وال�سكري والروماتيزم) ،الأمر الذي ي�ؤدي بالنزيل �إىل �شراء الدواء على ح�سابه اخلا�ص كما هو احلال يف
مركز �إ�صالح وت�أهيل رام اهلل و�أريحا والظاهرية وبيت حلم.
كذلك ال يتوفر يف تلك املراكز �أي ممر�ض �أو طبيب مناوب ويتم حتويل احلاالت املر�ضية الطارئة �إىل
امل�ست�شفيات احلكومية �أو �إىل اخلدمات الطبية الع�سكرية.
ويف هذا ال�صدد تلقت الهيئة العديد من ال�شكاوى يدعي فيها امل�شتكون قلة الأدوية والعالجات ال�ضرورية �أو
نق�صها .ومن الأمثلة على ذلك� :شكوى املواطن نبيل يو�سف ال�سائح املوقوف يف مركز �إ�صالح وت�أهيل بيت
حلم ومطالبته �إدارة املركز العمل على توفري الرعاية الطبية الالزمة له داخل مكان توقيفه .و�شكوى املواطن
علي يو�سف علي اخلطيب املوقوف يف مركز �إ�صالح وت�أهيل رام اهلل ومطالبته �إدارة املركز بالعمل على توفري
العالج املنا�سب له كون و�ضعه ال�صحي �صعب ًا .و�شكوى املواطن م�صطفى �شريجي فرحات املوقوف يف مركز
�إ�صالح وت�أهيل رام اهلل ومطالبته �إدارة املركز بالعمل على توفري العناية الطبية املنا�سبة لو�ضعه ال�صحي
ال�صعب.
�أما على �صعيد الظروف املعي�شية فالأمر يتفاوت �أي�ض ًا من مركز �إىل �آخر ،فبالن�سبة للطعام فلم ي�شتك �أي
نزيل بخ�صو�ص تدين م�ستوى الطعام �سواء على �صعيد الكميات �أو على �صعيد التنوع يف الوجبات ،فغالبية
مراكز الإ�صالح والت�أهيل تقدم الطعام بكميات كافية ومتنوعة يف ثالث وجبات يومي ًا ،كما �أن هناك وجبات
حتتوي على اللحم �أو الدجاج.
وفيما يتعلق بالنظافة فالأمر يتفاوت من مركز لآخر ،ولكن �أغلب مراكز الإ�صالح والت�أهيل �أ�صبح فيها
اهتمام كبري يف مو�ضوع النظافة ،ويظهر ذلك من خالل تقارير الزيارة املعدة من قبل مندوبي الهيئة خالل
الفرتة التي يغطيها التقرير.
�أما بالن�سبة لالت�صال مع العامل اخلارجي والأهل في�سمح بزيارة الأهل �ضمن برنامج حتدده �إدارة املركز
وفق ًا ملا ن�صت عليه املادة ( )53من قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل حيث ن�صت على �أنه“ :للنزيل احلق
يف �أن يرى �أ�سرته و�أ�صدقائه و�أن ي�ستلم الر�سائل منهم ولإدارة املركز �أن تطلع على الر�سائل الواردة �إليه
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�أو ال�صادرة منه مع احلفاظ على �سرية الر�سائل” .ورغم عدم وجود الغرف الكافية �أو امل�سافة املخ�ص�صة
للزيارات يف تلك املراكز حتاول �إدارة تلك املراكز جاهدة توفري �أماكن خم�ص�صة لذوي النزالء لاللتقاء
بهم على انفراد ،فمث ًال يف مركز �إ�صالح وت�أهيل جنني قامت �إدارة املركز برتميم القاعة اخلا�صة بالزيارة
وتزويدها باملقاعد املطلوبة لذلك.
�أما بالن�سبة لالت�صال اخلارجي فتتوافر يف تلك املراكز هواتف عمومية ي�ستخدمها النزالء لالت�صال بذويهم
�إال �أن عدد ًا من النزالء ا�شتكى من عدم كفايتها كما �أن الوقت املخ�ص�ص لالت�صال غري كاف.
�أما املكتبات فال يتوفر يف غالبية املراكز مكتبة مبفهوم املكتبة ،و�إمنا عبارة عن عدد من الرفوف تو�ضع عليها
بع�ض املن�شورات ،كما ال يتوفر يف تلك املكتبات كتب �أو من�شورات متخ�ص�صة تتنا�سب مع �أ�صناف �أو امل�ستوى
التعليمي للنزالء.
�أما ال�صحف اليومية فال تتوافر يف جميع املراكز .من جهة �أخرى يتوفر جهاز التلفاز يف جميع مراكز الإ�صالح
والت�أهيل ب�شكل يفي باحلاجة با�ستثناء مركز �إ�صالح وت�أهيل طولكرم ،فوفق ًا للزيارة الأخرية التي قامت بها
الهيئة للمركز خالل �شهر  ،2009/6مل يتوافر فيه جهاز تلفاز و�إن كان يتوفر فيه هاتف عمومي.
�أما بالن�سبة للرتفيه فبع�ض املراكز يوجد بها �ساحات للريا�ضة كما هو احلال يف مركز �إ�صالح وت�أهيل جنني
والظاهرية ،حيث يخرج النزالء يومي ًا من �أجل ممار�سة بع�ض الن�شاطات كامل�شي وممار�سة بع�ض الألعاب
الريا�ضية الب�سيطة لكن تفتقد هذه ال�ساحات للأدوات والأجهزة الريا�ضية ،يف حني تفتقد بقية املراكز
الو�سائل الريا�ضية الرتفيهية �إال من بع�ض الأدوات الب�سيطة كطاوالت التن�س ،نظر ًا لعدم وجود امل�ساحات
الكافية لذلك.
كذلك يعاين عدد كبري من النزالء من تواجدهم يف مراكز �إ�صالح وت�أهيل تبعد عن �أماكن �سكناهم ،الأمر
الذي يعيق زيارتهم من قبل ذويهم ويلقي على عاتقهم عبئ ًا مالي ًا وجهد ًا كبري ًا من �أجل زيارتهم ،كما �أن ذلك
ي�شكل �صعوبة يف نظر ملفاتهم من قبل الق�ضاء و�صعوبة يف نقلهم مرة �أخرى �إىل �أماكن قريبة من �سكناهم.

خام�ساً :الظروف الت�شغيلية والت�أهيلية:
تفتقد مراكز الإ�صالح والت�أهيل لور�ش مهنية لإعداد وت�أهيل النزالء و�إمنا يقت�صر الأمر على بع�ض الأ�شغال
اليدوية الب�سيطة مثل �أعمال اخلرز ،والرباويز واملج�سمات .ويف هذا املجال تن�ص املادة ( )41من قانون
الإ�صالح والت�أهيل على �أنه“ :يعمل املركز على تدريب النزالء مهني ًا وتنمية مهاراتهم و�إك�سابهم حرف ًا �أو مهن ًا
مفيدة ،خالل مدة تنفيذ العقوبة ،ت�ساعدهم على ك�سب عي�شهم بعد �إطالق �سراحهم ويتم التدريب املهني
النظري والعملي يف ور�ش التدريب والت�شغيل داخل املركز �أو خارجه وفق النظم والتعليمات التي ت�صدرها
املديرية العامة بهذا اخل�صو�ص”.
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كما تفتقد تلك املراكز �إىل �أنظمة وا�ضحة ومكتوبة حول التعلم والتثقيف ،واملتوفر يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل
يف هذا ال�صدد عبارة عن ن�شاطات حمددة ومتفرقة وال حتقق املطلوب بح�سب ما ن�ص عليه القانون:
فقد ن�صت املادة ( )30من قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل على �أنه تقوم املديرية العامة بالتن�سيق مع
اجلهات التعليمية املخ�ص�صة بتنظيم دورات تعليمية ملحو الأمية للنزالء الذين ال يح�سنون القراءة والكتابة،
كما تقوم بت�أمني الفر�ص التعليمية للنزالء الآخرين ملوا�صلة تعليمهم يف خمتلف املراحل الدرا�سية �سواء يف
املدار�س امللحقة باملركز �أو املدار�س العامة �أو املهنية خارجها.
وتن�ص املادة ( )31على �أنه على املديرية العامة بالتن�سيق مع اجلهات التعليمية املخت�صة توفري املقومات
الالزمة للنزالء لتمكنهم من املطالعة واال�ستذكار و�إيجاد الو�سائل التي ت�ضمن لهم موا�صلة درا�ستهم
اجلامعية ا�ستناد ًا �إىل �شرط الدوام اليومي ومتكينهم من �أداء االمتحانات حتت الإ�شراف املبا�شر للجهات
التعليمية.
وتن�ص املادة( )35على �أنه :تن�ش�أ يف كل مركز مكتبة عامة تهدف �إىل تثقيف وتهذيب النزالء على �أن ت�ضم
املطبوعات النافعة وامل�سموح بتداولها قانوني ًا ،وي�شجع النزالء على املطالعة واالنتفاع بتلك لكتب واملطبوعات
يف �أوقات فراغهم وتتاح لهم الفر�صة املنا�سبة لتحقيق ذلك.

�ساد�ساً :التفتي�ش على املركز من قبل اجلهات املخت�صة:
تفتقد مراكز الإ�صالح والت�أهيل لزيارات دورية وتنظيمية �أو زيارات فجائية من قبل اجلهات التي ن�ص عليها
قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل فقد ن�صت املادة ( )10من قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل على ما يلي:

1 )1لوزيري الداخلية والعدل �أو من ينتدبه �أي منهما حق الدخول لأي مركز بق�صد تفقده و�إبداء
املالحظات �أو املقرتحات التي يرونها ،على �أن تدون يف �سجل خا�ص.
2 )2يجوز لوزير الداخلية بالتن�سيق مع وزير ال�ش�ؤون االجتماعية تعيني مفت�شني و�أخ�صائيني اجتماعني
من ذوي الكفاءة لدرا�سة حالة النزيل النف�سية واالجتماعية.
كذلك �أ�شارت املادة ( )11من قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل �أنه للنائب العام �أو وكالئه وللمحافظني
ق�ضاة املحكمة العليا واملركزية كل يف دائرة اخت�صا�صه الدخول �إىل جميع �أماكن املركز يف �أي وقت
لتفقده بق�صد التحقق مما يلي:
1 )1ال�سجالت والأوراق والعقود املتعلقة ب�إدارة املركز وان�ضباطه ونظامه.
 2 )2فح�ص طعام النزالء من حيث كميته ونوعيته.
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3 )3تطبيق ما تق�ضي به القوانني واللوائح واتخاذ ما يرونه الزم ًا ب�ش�أن ما يقع من خمالفات.
4 )4عدم وجود �شخ�ص نزيل بغري وجه قانوين.
5 )5تنفيذ �أحكام املحاكم و�أوامر النيابة وقا�ضي التحقيق يجري تنفيذها على الوجه املبني فيها ولهم
قبول �شكاوى النزالء و�إبداء مالحظاتهم ،وعلى املدير �أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات
اخلا�صة باملهمة املوكلة �إليهم للقيام بها.
�أما املادة ( )12من القانون ذاته فتن�ص على �أنه :يقوم مدير عام مراكز الإ�صالح والت�أهيل بزيارات تفتي�شية
دورية جلميع املراكز للتحقق من تنفيذ النظم والتعليمات والقرارات كافة ويرفع تقريره يف هذا ال�ش�أن �إىل
الوزير.
�إال �أن الهيئة ومن خالل زياراتها الدورية خالل الفرتة التي يغطيها التقرير ،وعلى الرغم من وجود عدة
جهات لها �صالحية الرقابة والتفتي�ش على مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،الحظت قلة زيارات وزارة الداخلية،
والعدل ،واجلهات الق�ضائية ،يف حني تقوم ال�شرطة والنيابة العامة بدورها يف التفتي�ش ولكن لي�س بانتظام
وب�شكل دوري ،يف حني تقوم الهيئة وال�صليب الأحمر بزيارات دورية وثابتة لتلك املراكز.

اخلال�صة:
رغم املحاوالت اجلادة واحلثيثة من قبل الإدارة العامة ومدراء مراكز الإ�صالح والت�أهيل لإجراء التح�سينات
وتوفري ظروف مالئمة يف تلك املراكز� ،إال �أن تلك املراكز ما زالت تعاين من الإ�شكاليات الآتية:

العديد من النزالء من طول مدة التوقيف� ،إ�ضافة �إىل ذلك عدم تطبيق الف�صل الثالث من قانون
مراكز الإ�صالح والت�أهيل ب�ش�أن تخفي�ض مدة العقوبة املحكوم بها.
�5 )5أدى عدم وجود مراكز �إ�صالح وت�أهيل يف بع�ض املحافظات �إىل احتجاز عدد كبري من الأ�شخا�ص يف
مراكز توقيف �أو نظارات تابعة جلهاز ال�شرطة لفرتات طويلة ت�صل �إىل بع�ض الأحيان لعدة �أ�شهر
�أو �سنوات ،مثل نظارة �شرطة قلقيلية ونظارة �شرطة طولكرم ،التي مت حتويلها �إىل مركز �إ�صالح
وت�أهيل.

التو�صيات:
�1 )1ضرورة تفعيل الرقابة والتفتي�ش الدوري من قبل اجلهات ذات العالقة ملراكز الإ�صالح والت�أهيل
وذلك بغر�ض التفتي�ش الق�ضائي على تلك املراكز للتحقق من مدى التزام تلك املراكز بفاعلية قانون
مراكز الإ�صالح والت�أهيل.
�2 )2ضرورة القيام ب�إن�شاء مراكز �إ�صالح وت�أهيل تتوافر فيها ال�شروط الالزمة من �أجل توفري ظروف
معي�شية و�صحية مالئمة للنزالء.
�3 )3ضرورة توفري م�شاغل وور�شات تدريب للنزالء من �أجل ت�أهيل النزالء وحتقيق الغاية من وجود ه�ؤالء
النزالء يف تلك املراكز.
�4 )4ضرورة �إيجاد �آليات قانونية من �أجل �سرعة البت يف ملفات النزالء وتطبيق املادة املتعلقة بتخفي�ض
ثلث املدة ،الأمر الذي يقلل من عدد النزالء.

1 )1غياب الرقابة والتفتي�ش الدوري من قبل اجلهات التي ن�ص عليها قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل.
2 )2عدم توافر احلد الأدنى لل�شروط التي ن�ص عليها قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل يف غالبية مراكز
الإ�صالح والت�أهيل ،من خالل افتقادها للم�ساحات الكافية من �أجل الف�صل بني النزالء واحلد من
االكتظاظ ال�شديد� ،أو توفري ظروف معي�شية وظروف احتجاز منا�سبة� ،إ�ضافة �إىل افتقارها �إىل
و�سائل الرتفيه والت�شغيل والت�أهيل
3 )3عدم توافر الظروف ال�صحية املنا�سبة للنزالء حيث تفتقر غالبية املراكز لعيادات طبية �أو لوجود
�أطباء وممر�ضني ب�شكل دائم ،الأمر الذي ي�ضطر �إدارة تلك املراكز لنقل احلاالت املر�ضية �إىل
امل�ست�شفيات احلكومية �أو اخلدمات الطبية الع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل عدم توافر العديد من �أدوية
الأمرا�ض املزمنة.
4 )4يتواجد يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل �أعداد كبرية من النزالء الذين ينتظرون البت يف ملفاتهم من
قبل الق�ضاء منذ فرتات طويلة ،وقد �أدى عدم البت بها �إىل اكتظاظ يف تلك املراكز و�إىل تذمر
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الفرع الثاين
النظارات التابعة لل�شرطة
تتواجد نظارات ال�شرطة يف كل حمافظات ال�ضفة الغربية وتتوزع على مراكز ال�شرطة التي تتبع يف �إدارتها
ملدير املركز املتواجدة فيه ،والذي يتبع بدوره مديرية ال�شرطة يف كل حمافظة من حيث الإ�شراف والإدارة
والرقابة على عملها.
يوجد يف ال�ضفة الغربية ( )14نظارة تابعة لل�شرطة بدوائرها املختلفة ،وهذه النظارات هي :نظارة �شرطة
رام اهلل ،نظارة �شرطة بريزيت ،نظارة املباحث العامة يف رام اهلل ،نظارة �شرطة قلقيلية ،نظارة �شرطة
�سلفيت ،نظارة �شرطة �ضواحي القد�س ،نظارة �شرطة طوبا�س ،نظارة �شرطة طمون ،نظارة �شرطة املباحث
يف �أريحا ،نظارة �شرطة �أريحا ،نظارة �شرطة اخلليل /القلعة ،نظارة �شرطة بيت حلم ،ونظارة �شرطة دورا
للأحداث ،نظارة �شرطة طولكرم .ويتم التن�سيق لزيارة تلك النظارات مع مدير عام ال�شرطة.

�أو ًال :الو�ضع القانوين:
ت�ستند نظارات ال�شرطة يف عملية التوقيف على قانون الإجراءات اجلزائية رقم ( )3ل�سنة  2001الذي يحدد
مدة التوقيف لدى ال�شرطة بـ � 24ساعة يتم بعدها �إخالء ال�سبيل �أو النقل �إىل مراكز الإ�صالح والت�أهيل املعدة
لذلك.
ت�ستخدم النظارات لتوقيف الأ�شخا�ص الذين يتم القب�ض عليهم مبوجب مذكرات قب�ض وتوقيف �صادرة عن
اجلهات الق�ضائية املخت�صة ليتم حتويلهم بعد ذلك �إىل مراكز الإ�صالح والت�أهيل� .إال �أن الواقع العملي غري
ذلك ،حيث يتم احتجاز الأ�شخا�ص يف تلك النظارات لفرتات متفاوتة قد ت�صل يف بع�ضها �إىل �أ�شهر �أو �أكرث
من ذلك كما هو احلال يف نظارة �شرطة طولكرم التي حتولت ملركز �إ�صالح وت�أهيل ،ونظارة �شرطة قلقيلية
التي حتولت بدورها �إىل مكان احتجاز لفرتات طويلة� ،إ�ضافة �إىل �أنه يتم يف تلك النظارات توقيف عدد من
الأحداث رغم خمالفة ذلك للقانون.
كما �أن هناك حاالت يتم ا�ستخدام النظارات فيها كمكان احتجاز دائم لفئات الأطفال والن�ساء ،كما هو
احلال يف نظارة �شرطة �أريحا ،حيث ت�ستخدم كمكان احتجاز دائم بالن�سبة للأحداث وم�ؤقت بالن�سبة
للبالغني .وبخ�صو�ص نظارة �شرطة دورا ،فهي ت�ستخدم كمكان احتجاز دائم للأحداث والن�ساء.
وباملجمل تفتقر نظارات ال�شرطة� ،إىل ال�شروط القانونية يف ظروف احتجاز املوقوفني فيها ،كون الن�ص
القانوين �أو�ضح �أنها خم�ص�صة للتوقيف ملدة ال تتجاوز الـ � 24ساعة.
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تلقت الهيئة العديد من ال�شكاوى من موقوفني يف النظارات التابعة لل�شرطة من عدم قانونية �إجراءات
توقيفهم ،حيث مل تتبع الإجراءات القانونية املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلزائية .ومن الأمثلة
على ذلك� ،شكوى املواطن �صايل حممد كوازبة ومطالبته جهاز ال�شرطة والنيابة العامة يف مدينة بيت حلم
التحقيق يف عدم قانونية توقيفه منذ  2008/1/27لدى �شرطة بيت حلم .وكذلك �شكوى املواطن عماد
حممد اعبيدو ومطالبته جلهاز ال�شرطة التحقيق يف عدم قانونية توقيفة يف مركز �شرطة اخلليل منذ تاريخ
.2008/11/1
ولوحظ من خالل توثيق الهيئة ل�شكاوى املواطنني تعر�ضهم �أو تعر�ض املوقوفني يف نظارات ال�شرطة املدنية
ب�أق�سامها املختلفة للتعذيب �أو �سوء املعاملة .ويف هذا ال�صدد تلقت الهيئة عدد ًا من ال�شكاوى يدعي املواطنون
فيها تعر�ضهم �أو تعر�ض ذويهم للتعذيب على �أيدي �أفراد ال�شرطة يف النظارات التي كانوا موقوفني فيها.
ومن الأمثلة على ذلك� ،شكوى املواطن �إبراهيم حممد �أبو لوحة ومطالبته جهاز ال�شرطة املدنية بالتحقيق
يف مو�ضوع تعذيبه على �أيدي �أفراد ال�شرطة �أثناء توقيفه يف نظارة �شرطة بيت حلم بتاريخ .2009/1/8
وكذلك �شكوى املواطن حممد ر�شدي �سعيد عليان ومطالبته جهاز ال�شرطة بالتحقيق يف مو�ضوع تعذيبه من
قبل �أفراد ال�شرطة �أثناء توقيفه يف نظارة �شرطة ال�ضاحية يف جنني بتاريخ  .2009/2/23و�شكوى املواطن
نبيه �أحمد عبد املح�سن طه ومطالبته جهاز ال�شرطة بالتحقيق يف مو�ضوع تعر�ضه للتعذيب من قبل �أفراد
من املباحث اجلنائية �أثناء توقيفه يف مقر املباحث يف مدينة اخلليل بتاريخ  .2009/1/18و�شكوى املواطن
حممد �شاكر احدو�ش ومطالبته جهاز ال�شرطة بالتحقيق يف مو�ضوع تعر�ضه للتعذيب على �أيدي �أفراد من
جهاز املباحث اجلنائية �أثناء توقيفه يف مقر املباحث اجلنائية يف مدينة بيت حلم بتاريخ .2009/1/16
كذلك تعاين بع�ض النظارات من عدم وجود �أماكن خم�ص�صة للأحداث ،خمالفة بذلك الأمر القانوين
الداعي �إىل �ضرورة الف�صل بني املوقوفني .ويف هذا ال�صدد تلقت الهيئة عدد ًا من ال�شكاوى يطالب فيها
امل�شتكون من جهاز ال�شرطة العمل على نقلهم من النظارات املوجودين بها كونهم �أحداث .ومن الأمثلة على
ذلك �شكوى املواطن �أمني ح�سن ها�شم �شرمي ومطالبة والده لوزارة الداخلية نقل ابنه من نظارة �شرطة
قلقيلية �إىل مكان خم�ص�ص لتوقيف الأحداث .و�شكوى املواطن �أحمد توفيق عودة �صوافطة ومطالبة والده
جهاز ال�شرطة بنقل ابنه احلدث من نظارة �شرطة �أريحا �إىل دار الأمل لرعاية الأحداث .و�شكوى املواطن زياد
عبد �سامل عواطلة ومطالبته جهاز ال�شرطة بنقله من نظارة �شرطة �أريحا �إىل دار الأمل لرعاية الأحداث.
وقد كانت جميع املربرات التي �سيقت يف �سبب النقل هو حماية حقوق الأطفال �أو الأحداث من اال�ستغالل،
واحلق القانوين بالف�صل بني ال�سجناء.

ثانياً :الو�ضع ال�صحي واملعي�شي والرتفيهي:
تفتقد نظارات ال�شرطة �إىل احلد الأدنى من �شروط االحتجاز �سواء على م�ستوى امل�ساحات �أو الظروف
املعي�شية �أو ال�صحية� ،إ�ضافة �إىل �أن هذه النظارات تعاين من �ضيق امل�ساحة وارتفاع ن�سبة الرطوبة فيها
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وانعدام للتهوية والإ�ضاءة الطبيعية ،وعدم توافر دورات مياه �صحية الأمر الذي ي�ؤدي �إىل انبعاث الروائح
الكريهة .وكل تلك الإ�شكاليات ناجتة عن كون نظارات ال�شرطة خم�ص�صة بالأ�صل للتوقيف ملدة � 24ساعة،
ولي�س ك�أماكن االحتجاز الدائمة.
كما �أن تلك النظارات تقع و�سط �أحياء �سكنية مزدحمة مما ي�ؤثر �سلب ًا على حياة ال�سكان املجاورين لتلك
النظارات ،كما تفتقر لو�سائل احلماية املتطورة وتعتمد على و�سائل احلماية التقليدية عن طريق احلرا�سة
ال�شخ�صية ،كما �أنها تفتقد لو�سائل الرتفيه والألعاب وال توجد م�ساحات من �أجل الفورة ،كون التوقيف فيها
قد حتول يف �أغلب الأحيان �إىل �شبه دائم لتجاوز املدة املن�صو�ص عليها قانون ًا وهي � 24ساعة.
ويذكر هنا ب�أن هذه النظارات يف �أغلب الأحيان ال تخ�ضع لرقابة و�إ�شراف اجلهات املخت�صة وفق ًا للقانون،
لالطالع على �أو�ضاعها املختلفة.

تو�صيات خا�صة بالنظارات التابعة لل�شرطة
�1 )1ضرورة �إن�شاء مراكز للإ�صالح والت�أهيل يف املحافظات التي ال يوجد فيها مراكز �إ�صالح ،وذلك من
�أجل عدم حتويل نظارات ال�شرطة يف تلك املحافظات �إىل مراكز احتجاز دائمة كما هو احلال يف
قلقيلية و�سلفيت وطوبا�س.
�2 )2ضرورة التفتي�ش الق�ضائي على تلك النظارات من قبل اجلهات املعنية ،للت�أكد من عدم وجود
�أ�شخا�ص حمتجزين لفرتات طويلة خمالفة بذلك لأحكام القانون.
3 )3العمل على �إعادة ت�أهيل تلك النظارات و�صيانتها من حيث البنية التحتية ،ومعاجلة �أو�ضاعها
ال�صحية والبيئية ،وذلك حلني �إن�شاء مراكز للإ�صالح والت�أهيل يف تلك املحافظات التي تقع فيها
تلك النظارات.

�7 )7ضرورة توفري عيادة للخدمات الطبية الع�سكرية يف تلك النظارات ،وعلى مدار ال� 24ساعة ،على �أن
تتوافر فيها جميع الأدوية.
�8 )8ضرورة االلتزام مبدة التوقيف التي ن�ص عليها القانون ومبا ال يتجاوز املدة القانونية املمنوحة
مبوجب القانون يف تلك النظارات واملحددة بـ� 24ساعة يف حدها الأق�صى ،خ�صو�ص ًا املناطق التي
فيها مركز للإ�صالح والت�أهيل.

الفرع الثالث
مراكز االحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية
بقي احلال من حيث تبعية مراكز االحتجاز للأجهزة الأمنية ،يف ال�ضفة الغربية خالل الفرتة التي يغطيها
التقرير كما كان عليه خالل العام  .2008فقد با�شرت الأجهزة الأمنية الثالثة (الأمن الوقائي ،واملخابرات
العامة ،واال�ستخبارات الع�سكرية) مهامها كاملعتاد.

�أو ًال :مراكز االحتجاز التابعة جلهاز الأمن الوقائي
بلغ عدد مراكز االحتجاز التابعة جلهاز الأمن الوقائي  10مراكز ،حيث يوجد مركز رئي�سي للتحقيق يف
كل حمافظة من حمافظات ال�ضفة الغربية تتبع للجهاز ،يتم فيها توقيف املتهمني والتحقيق معهم ،ويتم
الإ�شراف على هذه املراكز مركزيا من قبل الإدارة العامة للجهاز يف رام اهلل.

�4 )4ضرورة العمل ،وبال�سرعة الق�صوى من قبل اجلهات امل�س�ؤولة ،على ا�ستحداث �أق�سام خا�صة باحتجاز
الن�ساء والأحداث اجلانحني نظر ًا الحتجاز ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف ظروف غري �آمنة وغري �صحية من
حيث مراعاة اخل�صو�صية االجتماعية والنف�سية لهذه ال�شريحة.

�أول ما تعانيه تلك املراكز هو عدم الإ�شراف الق�ضائي على املوقوفني فيها ،هذا بعك�س احلال يف زيارات الهيئة
وال�صليب الأحمر التي تتم ب�شكل دوري� .أما بالن�سبة للظروف القانونية ف�إن تواجد املوقوفني يف تلك املراكز
خمالف للقانون ،الذي ي�شرتط وجودهم يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل حيث حتولت تلك املراكز �إىل �أماكن
احتجاز دائمة وغالبية املوقوفني يف تلك املراكز يتم عر�ضهم على الق�ضاء الع�سكري ،خا�صة الأ�شخا�ص
املحتجزون على خلفية انتمائهم ال�سيا�سي .ويعترب االحتجاز بهذه الطريقة ،حجز ًا حلرية ال�شخ�ص ب�شكل
تع�سفي الأمر الذي يخالف املواثيق واملبادئ الدولية حلقوق الإن�سان.

5 )5العمل على تعزيز و�سائل احلماية لهذه النظارات نظرا ً لأنها تعتمد على الو�سائل التقليدية يف
احلرا�سة ال�شخ�صية ،كما �أنها تقع يف مناطق �سكنية مزدحمة وذلك حلني �إن�شاء مراكز للإ�صالح
والت�أهيل.

كما هو احلال يف مراكز الإ�صالح والنظارات التابعة لل�شرطة تتفاوت الظروف ال�صحية يف املراكز التابعة
للأمن الوقائي ،حيث تتوافر ظروف �صحيحة يف مركز التوقيف املركزي (رام اهلل) يف حني تعاين بقية
املراكز من ظروف �صحية متو�سطة �إىل جيدة.

�6 )6ضرورة العمل على ت�أهيل الطواقم الإدارية امل�شرفة على تلك النظارات وخ�صو�ص ًا �أنها ت�ستقبل ن�ساء
و�أحداث ًا وحتتاج هذه ال�شريحة �إىل رعاية من نوع خا�ص.
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قامت الإدارة العامة للأمن الوقائي برتميم بع�ض املقرات .وكان �أبرزها ترميم مقر توقيف الأمن الوقائي
يف رام اهلل /بيتونيا .كما مت خالل الفرتة التي يغطيها التقرير نقل مقر الأمن الوقائي �إىل مقر جديد ووا�سع
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وبالن�سبة للغذاء فال توجد �أية �إ�شكاليات فيما يتعلق بالأكل ،حيث يقدم اجلهاز جميع الكميات الكافية
وامل�شبعة واملنوعة من الطعام ،فلم ي�شتك �أي نزيل من قلة الطعام �أو حرمانه منه ،كما ي�سمح للأهايل ب�إدخال
الأطعمة لذويهم املعتقلني.

توقيفه يف مقر الأمن الوقائي يف نابل�س ،وقد جاء الرد من قبل اجلهاز بعدم �صحة ما تدعيه زوجة املوقوف
من تعر�ضه للتعذيب داخل املقر املوقوف فيه .و�شكوى املواطن ل�ؤي وحيد �سعيد النت�شة ومطالبته جهاز
الأمن الوقائي بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب �أثناء توقيفه يف مقر الوقائي يف مدينة اخلليل بعد اعتقاله بتاريخ
 ،2008/12/23ونتيجة املرا�سالت و�صل للهيئة رد بتلك ال�شكوى يفيد بعدم تعر�ضه لأي نوع من �أنواع التعذيب
�أو ال�شبح مع احتفاظ اجلهاز بحقه يف مقا�ضاة امل�شتكي يف حال عدم �صحة �إدعائه.

بالن�سبة للزيارة فعادة يتم منعها يف الأيام الأوىل للتحقيق وي�سمح بها فيما بعد� ،أما بالن�سبة لالت�صال
اخلارجي فيمنع يف الأيام الأوىل من االحتجاز وي�سمح بعد ذلك .ويف �أغلب الأحيان تكون زيارة املحامني
ممنوعة.

كما متيزت الفرتة التي يغطيها التقرير با�ستمرار �سيا�سة التوقيف لدى جهاز الأمن الوقائي ،دون اتباع
الإجراءات القانونية ال�صحيحة يف التوقيف ،ودون عر�ض الأ�شخا�ص املوقوفني على املحكمة املخت�صة ،وكانت
غالبية عمليات التوقيف تلك تتم ،وفق ًا لإدعاءات املواطنني على خلفية �سيا�سية.

�أما بالن�سبة للفورة والو�سائل الرتفيهية ،فال تتوافر �إال ب�شكل ب�سيط ومقيد يف حني تكاد تكون منعدمة يف
غالبية املراكز حيث ال يتم �إخراجهم من الزنازين.

كما ر�صدت الهيئة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير قيام جهاز الأمن الوقائي بعدم تطبيق قرارات حمكمة
العدل العليا اخلا�صة بالإفراج عن املوقوفني لدى اجلهاز ،لعدم قانونية توقيفهم .وقد �سجلت الهيئة يف
هذا املجال عدد ًا من ال�شكاوى يدعي امل�شتكون فيها �أن جهاز الأمن الوقائي مل يفرج عنهم رغم ح�صولهم
على قرارات الإفراج من حمكمة العدل العليا .ومن الأمثلة على ذلك �شكوى املواطن �شكوى املواطن �أ�سد
منر مفارجة املوقوف منذ تاريخ  2008/8/5من قبل جهاز الأمن الوقائي يف رام اهلل على خلفية انتمائه
ال�سيا�سي ،وما زال موقوف ًا حتى الآن ومل يتم تنفيذ قرار حمكمة العدل العليا الفل�سطينية القا�ضي بالإفراج
عنه ال�صادر خالل �شهر �آذار .2009/و�شكوى املواطن عبد الكرمي ح�سني عبد الكرمي احلاليقة املوقوف
لدى جهاز الأمن الوقائي باخلليل ،منذ تاريخ  2009/1/17على ذمة رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري حيث مل
يتم تنفيذ قرار حمكمة العدل العليا ال�صادر بتاريخ  2009/3/23بالإفراج عنه .و�شكوى املواطن حممود
ح�سني حممد �شناران املوقوف لدى جهاز الأمن الوقائي يف مركز توقيف اخلليل منذ تاريخ ،2008/11/4
على ذمة رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري ،وما زال موقوف ًا حتى تاريخه ،رغم �صدور قرار حمكمة العدل بتاريخ
 2008/12/15يق�ضي بالإفراج عنه .و�شكوى املواطن حممود ح�سن عاليا الهريني ،املوقوف لدى جهاز
الأمن الوقائي يف اخلليل منذ تاريخ  ،2008/11/4على ذمة رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري ،مل يتم تنفيذ قرار
املحكمة ،وما زال املواطن املذكور موقوف ًا لدى جهاز الأمن الوقائي حتى اللحظة ،دون تنفيذ القرار ال�صادر
بتاريخ  2008/12/15عن حمكمة العدل العليا الفل�سطينية القا�ضي بالإفراج عن املواطن حتت ذريعة �أنه مل
يتم �إبالغ اجلهاز ر�سمي ًا بقرار الإفراج .و�شكوى املواطن كمال عامر عبد اهلل �أبو طعيمة املوقوف لدى جهاز
الأمن الوقائي باخلليل منذ تاريخ  2008/9/15على ذمة رئي�س هيئة الق�ضاء الع�سكري ،حيث �إن اجلهاز
املذكور مل يقم بتنفيذ القرار ال�صادر بتاريخ  2008/11/2عن حمكمة العدل العليا الفل�سطينية والقا�ضي
بالإفراج عنه وذلك بذريعة �أنه مل يتم �إبالغهم بالقرار املذكور ر�سمي ًا.

مب�ساحة تقدر بـ  1200مرت مربع.

وبخ�صو�ص اخلدمات الطبية فهي متوافرة يف كافة مراكز التوقيف والتحقيق التابعة للأمن الوقائي ،ولكن
ما مييز مقر الوقائي يف نابل�س هو م�شاهدة الطبيب للنزالء ب�شكل �شبه يومي ،نظر ًا لدوام الطبيب اليومي يف
مقر �سجن جنيد.
يظهر من خالل التقارير الدورية التي يقوم مندوبو الهيئة ب�إعدادها ،تعر�ض العديد من املوقوفني يف مراكز
التوقيف التابعة للأمن الوقائي ،للتعذيب واالعتداء اجل�سدي عليهم .ومن خالل تلك التقارير ظهر مث ًال،
تكرار وقوع ال�شبح للمعتقلني يف عدد من مراكز االحتجاز التابعة للأمن الوقائي .فمث ًال وفق ًا للزيارة املنفذة
بتاريخ  2009/2/22تعر�ض املوقوفون يف مقر الوقائي يف نابل�س لل�شبح لفرتات طويلة قد ت�صل لـ � 10ساعة
باليوم .ويف بع�ض احلاالت يتم �إىل جانب ال�شبح ال�ضرب والتعذيب ،فقد �أفاد النزالء لباحث الهيئة �سماعهم
ل�صراخ املوقوفني بعد ال�ساعة  12لي ًال ،الأمر الذي يتوقع معه وقوع التعذيب ،وكذلك ي�ؤثر ذلك ال�صراخ على
بقية املوقوفني يف املقر ومن بينهم املوجودون يف الزنازين .وكذلك يف الزيارة املنفذة بتاريخ 2009/1/14
ملقر الوقائي يف قلقيلية حيث �أفاد النزالء بتعر�ض بع�ضهم لل�ضرب وال�شبح يف �أغلب الأحيان ،والزيارة املنفذة
بتاريخ  2009/1/19ملقر الوقائي يف طولكرم ،حيث �أفاد النزالء بتعر�ض بع�ضهم لل�ضرب.
ويف هذا ال�صدد تلقت الهيئة عدد ًا من ال�شكاوى يدعي املواطنون فيها تعر�ضهم للتعذيب على �أيدي �أفراد
عاملني يف جهاز الأمن الوقائي يف مناطق خمتلفة من ال�ضفة الغربية .وقد تابعت الهيئة هذا املو�ضوع من
خالل املرا�سالت اخلطية ،وما نتج عنها من ردود �أغلبها منطية تنفي تعر�ض الأ�شخا�ص للتعذيب .ومن الأمثلة
على ذلك �شكوى املواطن حممود �سليمان خليل �سعيد ومطالبته جهاز الأمن الوقائي بالتحقيق يف تعر�ضه
للتعذيب �أثناء توقيفه يف مقر الوقائي يف مدينة جنني بعد اعتقاله بتاريخ  ،2009/1/26ونتيجة املرا�سالت
و�صل للهيئة رد بتلك ال�شكوى يفيد بعدم تعر�ضه لأي نوع من �أنواع التعذيب �أو ال�شبح .وكذلك �شكوى املواطن
حممد م�صطفى خليل ب�شارات ومطالبة زوجته جلهاز الأمن الوقائي بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب �أثناء
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تو�صيات خا�صة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة جلهاز الأمن الوقائي يف ال�ضفة
الغربية:
�1 )1ضرورة التفتي�ش الق�ضائي الدوري املنتظم من اجلهات الق�ضائية ذات العالقة على �أو �أو�ضاع مراكز
التحقيق والتوقيف ،واالطالع على الأو�ضاع القانونية للموقوفني.
�2 )2ضرورة التوقف الفوري عن االعتقال على خلفيات االنتماء ال�سيا�سي وحترمي االعتقال ال�سيا�سي
داخل مناطق ال�سلطة الوطنية �سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة.
3 )3التوقف الفوري عن املعاملة القا�سية واملهينة للموقوفني ،و�ضرورة عدم تعري�ضهم للتعذيب وال�ضغط
النف�سي واجل�سدي مهما كانت طبيعة التهمة.
�4 )4إعادة ت�أهيل البنية التحتية واخلدمية من �شبكة مياه و�صرف �صحي وكهرباء ،و�إيجاد �ساحة للفورة
يف جميع ملراكز التابعة جلهاز الأمن الوقائي يف ال�ضفة الغربية.
�5 )5ضرورة ال�سماح جلميع املوقوفني بزيارة حماميهم وعائالتهم لهم ،خ�صو�ص ًا يف فرتة التحقيق
الأويل.
�6 )6ضرورة العمل على ال�سماح للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،باعتبارها ديوان ًا للمظامل وجهة رقابية،
ب�إجراء زيارات مفاجئة ملراكز االحتجاز والتوقيف التابعة جلهاز الأمن الوقائي يف حمافظات ال�ضفة.

كما تلقت الهيئة عدد ًا من ال�شكاوى يدعي املواطنون فيها تعر�ضهم للتعذيب على �أيدي �أفراد عاملني يف جهاز
املخابرات العامة يف مناطق خمتلفة من ال�ضفة الغربية .وقد تابعت الهيئة هذا املو�ضوع من خالل املرا�سالت
اخلطية وما نتج عنها من ردود �أغلبها منطية تنفي تعر�ض الأ�شخا�ص للتعذيب .ومن الأمثلة على ذلك �شكوى
املواطن �سامح حممود حممد دريدي ومطالبته املخابرات العامة التحقيق يف مو�ضوع تعر�ضه للتعذيب يف
مقر املخابرات العامة يف قلقيلية .وكذلك �شكوى املواطن عمر �أحمد �أبو عرقوب ومطالبته جهاز املخابرات
العامة التحقيق يف مو�ضوع تعذيبه من قبل �أفراد جهاز املخابرات �أثناء توقيفه يف مقر اجلهاز يف اخلليل.
و�شكوى املواطن �أمين طلب مو�سى جربيل ومطالبته جهاز املخابرات التحقيق يف مو�ضوع تعذيبه �أثناء
توقيفه يف مقر املخابرات يف مدينة بيت حلم.
كما ا�ستمرت خالل الفرتة التي يغطيها التقرير حاالت التوقيف لدى جهاز املخابرات العامة ،دون اتباع
الإجراءات القانونية ال�صحيحة يف التوقيف ،ودون عر�ض الأ�شخا�ص املوقوفني على املحكمة املخت�صة ،وكانت
غالبية عمليات التوقيف تلك تتم ،وفق ًا لإدعاءات املواطنني على خلفية انتماءاتهم ال�سيا�سية.
كما ر�صدت الهيئة خالل العام  2009قيام جهاز املخابرات العامة بعدم تطبيق قرارات حمكمة العدل العليا
اخلا�صة بالإفراج عن املوقوفني لدى اجلهاز لعدم قانونية توقيفهم .وقد �سجلت الهيئة يف هذا املجال عدد
من ال�شكاوى يدعي امل�شتكون فيها �أن جهاز املخابرات العامة مل يفرج عنهم رغم ح�صولهم على قرارات
الإفراج من حمكمة العدل العليا .ومن الأمثلة على تلك ال�شكاوى� ،شكوى املواطن يو�سف �أمني حممود
ورا�سنة ،املوقوف لدى جهاز املخابرات العامة باخلليل منذ تاريخ  2008/11/6على ذمة رئي�س هيئة الق�ضاء
الع�سكري ،حيث مل يتم تنفيذ قرار حمكمة العدل العليا ال�صادر بتاريخ  2009/3/23والقا�ضي بالإفراج عنه.

ثانياً :مراكز االحتجاز التابعة جلهاز املخابرات العامة

الرقابة والإ�شراف الق�ضائي:

عدد مراكز االحتجاز التابعة جلهاز املخابرات العامة  11مركز ًا ،حيث يوجد مركز رئي�سي للتحقيق يف كل
حمافظة من حمافظات ال�ضفة الغربية تتبع للجهاز ،با�ستثناء �أريحا التي فيها مركز للتوقيف والتحقيق
املركزي �إىل جانب مركز حتقيق وتوقيف �أريحا .حيث يتم توقيف املتهمني يف تلك املراكز والتحقيق معهم،
ويتم الإ�شراف على هذه املراكز مركزيا من قبل الإدارة العامة للجهاز يف رام اهلل.

ال يوجد �أدنى �إ�شراف �أو رقابة على مراكز التوقيف التابعة جلهاز املخابرات �أو على املوقوفني فيها ،غري �أنه
يتاح للهيئة وال�صليب الأحمر القيام بزياراتها التي تتم ب�شكل دوري ،وتتطلع على و�ضع النزالء فيها .غري �أنه
ي�شار يف هذا ال�صدد� ،إىل منع جهاز املخابرات خالل �شهرين الهيئة من زيارة مراكز التحقيق والتوقيف
التابعة للجهاز يف املحافظات املختلفة من ال�ضفة الغربية .وكذلك مت منع ممثل الهيئة يف �شمال ال�ضفة ملدة
�شهر من زيارة مقر املخابرات العامة يف قلقيلية.

الو�ضع القانوين:

�إن مثل هذه الإجراءات ت�شكل م�س ًا بدور الهيئة يف الرقابة على مراكز االحتجاز ،وفيها تغييب للرقابة على
�أماكن االحتجاز التابعة جلهاز املخابرات العامة ،الأمر الذي قد ينطوي على انتهاكات حلقوق النزالء
واملوقوفني يف تلك املراكز.

تعاين مراكز االحتجاز التابعة للمخابرات العامة من عدم قانونية توقيف الأ�شخا�ص فيها ،حيث يعترب تواجد
املوقوفني يف تلك املراكز خمالف ًا للقانون الذي ي�شرتط وجودهم يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،فقد حتولت
تلك املراكز �إىل �أماكن احتجاز دائمة ،وغالبية املوقوفني يف تلك املراكز يتم عر�ضهم على الق�ضاء الع�سكري،
خا�صة الأ�شخا�ص املحتجزون على خلفية انتمائهم ال�سيا�سي.
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الو�ضع ال�صحي واملعي�شي والرتفيهي:
يعاين عدد من مراكز التوقيف والتحقيق التابعة جلهاز املخابرات الفل�سطينية من �أو�ضاع �صحية ومعي�شية
�صعبة ،فالأ�صل �أن تلك املراكز م�صممة لتكون �أماكن احتجاز م�ؤقتة� ،أما متى ما �أ�صبحت ت�ستخدم ك�أماكن
احتجاز دائمة �أو لفرتات طويلة ،ف�إنه ال بد من توافر �شروط �صحية ومعي�شية خمتلفة .وقد لوحظ �أن هناك
�ضعف يف توفري اخلدمات الطبية ،ففي الوقت الذي ال بد فيه من وجود طبيب مقيم �أو على الأقل ممر�ض
وجدنا �أن هذا الأمر غري متوافر يف غالبية مراكز التوقيف التابعة للمخابرات العامة .فمث ًال ،لوحظ عدم
وجود طبيب �أو ممر�ض مناوب وال حتى طبيب يقوم بزيارات دورية للإطالع على �أو�ضاع املحتجزين.
�أما بخ�صو�ص مو�ضوع الفورة ،فكون مراكز التوقيف هي �أ�ص ًال خم�ص�صة للتوقيف امل�ؤقت ،فهي غالب ًا ما تكون
غرف �صغرية� ،أو زنازين ،وال ي�سمح لأي من املوقوفني باخلروج منها كونه مكان للتحقيق �أ�ص ًال ،وهناك بع�ض
احلاالت يتم �إخراجهم منها مث ًال لال�ستحمام.
وبخ�صو�ص و�سائل للرتفيه ،فكما �سبق وقلنا تعترب تلك املراكز �أماكن حتقيق وتوقيف م�ؤقت تفتقر لو�سائل
الرتفيه املعروفة ،ومينع املوقوفون من زيارة الأهل خ�صو�ص ًا يف فرتة التحقيق الأوىل.
ف�أغلب املراكز القدمية التابعة جلهاز املخابرات مل يطر�أ عليها تغريات تذكر من حيث البنية التحتية
واخلدمات� ،إال �أنه مت ا�ستحداث عدد من املراكز يف عدد من املحافظات ال�شمالية.

تو�صيات خا�صة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة جلهاز املخابرات الفل�سطينية يف
ال�ضفة الغربية:
�1 )1ضرورة التوقف الفوري عن االعتقال على ذمة الق�ضاء الع�سكري وعر�ض جميع املوقوفني على النيابة
املدنية واملحاكم املدنية باعتبارها جهة االخت�صا�ص الأ�صيلة يف النظر يف تلك الق�ضايا.
2 )2التوقف الفوري عن املعاملة القا�سية واملهينة للموقوفني و�ضرورة عدم تعري�ضهم للتعذيب وال�ضغط
النف�سي واجل�سدي مهما كانت طبيعة التهمة.
3 )3حترمي االعتقال ال�سيا�سي و�ضرورة الإفراج الفوري عن جميع املوقوفني على خلفيات �سيا�سية يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
�4 )4ضرورة ال�سماح جلميع املوقوفني بزيارة حماميهم وعائالتهم لهم وخ�صو�ص ًا يف فرتة التحقيق
الأويل.
�5 )5ضرورة التفتي�ش الق�ضائي من وزارة العدل والنيابة العامة والق�ضاء ،ونقابة املحامني ومنظمات
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حقوق الإن�سان وخ�صو�صاً العمل على ال�سماح للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان باعتبارها ديواناً
للمظامل وجهة رقابية ب�إجراء زيارات مفاجئة ملراكز االحتجاز والتوقيف التابعة جلهاز املخابرات
الفل�سطينية يف حمافظات ال�ضفة الغربية لالطالع على ظروف املوقوفني ب�شكل دوري وحر دون
�إعاقة.
�6 )6إعادة ت�أهيل البنية التحتية واخلدمات من �شبكة مياه و�صرف �صحي وكهرباء ،و�إيجاد �ساحة للفورة
يف جميع املراكز التابعة جلهاز املخابرات يف ال�ضفة الغربية.

ثالثاُ :مراكز التوقيف واالحتجاز التابعة جلهاز اال�ستخبارات الع�سكرية.
ي�شرف على مراكز التوقيف التابعة جلهاز اال�ستخبارات املنت�شرة يف جميع حمافظات ال�ضفة الغربية م�س�ؤول
التحقيق ومدير اجلهاز يف كل حمافظة ،ويتبع اجلهاز مبا�شرة �إىل املقر الرئي�سي لقيادة اجلهاز يف رام اهلل،
كما وي�شرف على مراكز التحقيق تلك املدعي العام الع�سكري وب�صورة منتظمة.

جهة التفتي�ش على مراكز اال�ستخبارات:
جهة التفتي�ش الوحيدة على مراكز التوقيف والتحقيق التابع لال�ستخبارات الع�سكرية تتم من خالل املدعي
العام الع�سكري حيث يقوم بزيارات تفتي�شية يتم فيها االطالع على ظروف التوقيف اخلا�صة باملوقوفني،
وخ�صو�ص ًا املوقوفون من الع�سكريني.
الظروف القانونية :جميع املوقوفني لدى جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية يتم توقيفهم وفق مذكرة توقيف
�صادرة عن املدعي العام الع�سكري ،ويتم متديد توقيف املواطنني املتهمني وفق القانون الثوري ل�سنة 1979
واغلبهم من الع�سكريني ويتم عر�ضهم على الق�ضاء الع�سكري ،ولكن �أحيان ًا يتم توقيف متهمني مدنيني لدى
مراكز توقيف وحتقيق اال�ستخبارات علم ًا �أن جهة االخت�صا�ص يف ا�ستجوابهم وتوقيفهم يجب �أن تكون من
اخت�صا�ص جهاز ال�شرطة املدنية والنيابة املدنية ،ليتم بعد ذلك عر�ضهم على الق�ضاء املدين باعتباره
قا�ضيهم الطبيعي كونهم مدنيني.
كما الحظت الهيئة من خالل زياراتها ملقار التوقيف التابعة لال�ستخبارات الع�سكرية ،تعر�ض عدد من
املوقوفني للتعذيب على �أيدي �أفراد عاملني يف اجلهاز .ومن الأمثلة على ذلك الزيارة املنفذة من قبل مندوب
الهيئة بتاريخ  2009/1/13ملقر اال�ستخبارات الع�سكرية يف مدينة جنني حيث �أفاد النزالء بتعر�ض بع�ضهم
لل�شبح.
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كما تلقت الهيئة بهذا ال�صدد عدد ًا من ال�شكاوى من مواطنني يدعون تعر�ضهم للتعذيب على �أيدي �أفراد من
جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية يف مناطق خمتلفة من ال�ضفة الغربية .ومن الأمثلة على ذلك� ،شكوى املواطن
خليل عبد الغني قطا�ش ومطالبته جهاز اال�ستخبارات بالتحقيق يف مو�ضوع تعذيبه على �أيدي �أفراد من
اجلهاز �أثناء توقيفه يف مقر اجلهاز يف رام اهلل .وكذلك �شكوى املواطن جنيب �أحمد مفارجة ومطالبته
جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية بالتحقيق يف مو�ضوع تعذيبه على �أيدي �أفراد من اجلهاز �أثناء توقيفه بتاريخ
 2009/1/4يف مقر اجلهاز يف رام اهلل .و�شكوى املواطن �أ�شرف خليل �أبو عرام ومطالبته جهاز اال�ستخبارات
الع�سكرية بالتحقيق يف مو�ضوع تعذيبه على يد �أفراد من اجلهاز �أثناء توقيفه بتاريخ  2009/1/2يف مقر
اجلهاز يف رام اهلل.
كما ا�ستمرت خالل الفرتة التي يغطيها التقرير قيام جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية ،بتوقيف عدد من املدنيني
دون �إتباع الإجراءات القانونية ال�صحيحة يف التوقيف ،ودون عر�ض الأ�شخا�ص املوقوفني على املحكمة
املخت�صة ،وكانت غالبية عمليات التوقيف تلك تتم ،وفق ًا الدعاءات املواطنني على خلفية �سيا�سية.

الظروف ال�صحية للمراكز التابعة لال�ستخبارات:
تتفاوت الظروف البيئية وال�صحية من مركز لآخر من حيث التهوية والإ�ضاءة والأ�سرة والأغطية .فمن
املعلوم �أن تلك املراكز لي�ست خم�ص�صة للتوقيف الدائم و�إمنا امل�ؤقت ،لذا ف�إن التهوية والإ�ضاءة غالب ًا تكون
�سيئة� ،أما بالن�سبة للفر�ش والأغطية فهي غالب ًا جيدة.

االت�صال بالعامل اخلارجي:
ي�سمح لعائالت املوقوفني بزيارة �أبنائهم املحتجزين بعد �أن يتم التن�سيق مع �إدارة ق�سم التحقيق يف املراكز
التي تتبع جلهاز اال�ستخبارات يف ال�ضفة الغربية مبا ال ي�ضر ب�سري التحقيق� .أما بخ�صو�ص زيارة املحامي
ف�إنها ممنوعة يف �أغلب الأحيان.

اخلدمات الطبية:
اخلدمات الطبية متوفرة يف �أغلب مراكز التوقيف التابعة جلهاز اال�ستخبارات ويتم حتويل املوقوفني املر�ضى
للمراكز احلكومية يف حال ا�ستدعى الأمر ذلك علم ًا �أنه يوجد نق�ص يف توفري بع�ض الأدوية غالية الثمن.

الرتفيه والفورة:
�أغلب املراكز التابعة جلهاز اال�ستخبارات ال يوجد بها �ساحة للفورة كما وتفتقر لوجود و�سائل الرتفيه وال
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يوجد يف �أغلبها �ألعاب ريا�ضية ،على اعتبار �أنها �أماكن توقيف م�ؤقتة ولي�س دائمة.
كاف من حيث الكمية والنوعية وي�سمح لعائالت املوقوفني ب�إدخاله بعد �أن يتم تفتي�شه.
الطعامٍ :
املالب�س :ي�سمح للموقوفني باحل�صول على مالب�س خا�صة بهم من ذويهم دون �إعاقة.

�أبرز امل�شكالت التي تعاين منها مراكز التوقيف واالحتجاز التابعة جلهاز
اال�ستخبارات الع�سكرية يف ال�ضفة الغربية:
�1 )1إن جهة التفتي�ش الق�ضائي الوحيدة على تلك املراكز واملحتجزين فيها مت فقط من قبل املدعي العام
الع�سكري دون وجود �إ�شراف ق�ضائي للجهات الأخرى ذات العالقة.
2 )2تعاين بع�ض مراكز التوقيف التابعة جلهاز اال�ستخبارات من قلة التهوية والرطوبة العالية ومن عدم
دخول ال�شم�س �إىل بع�ض العنابر.
�3 )3أحيانا يتم احتجاز موقوفني مدنيني يف مراكز التحقيق والتوقيف التابعة جلهاز اال�ستخبارات ويتم
عر�ضهم على املحاكم الع�سكرية مما ي�شكل خمالفة قانونية وينتق�ص من حقوق املتهمني يف التقا�ضي
�أمام الق�ضاء املدين.
�4 )4أغلب املراكز جلهاز اال�ستخبارات مل يطر�أ عليها تغيريات كبرية من حيث البنية التحتية واخلدمات،
با�ستثناء ا�ستحداث عدد من املراكز اجلديدة وبالتحديد يف مدينة جنني.
5 )5الطاقة اال�ستيعابية لتلك املراكز حمدودة ،حيث يزيد عدد النزالء يف تلك املراكز عن طاقتها
اال�ستيعابية املقررة مما ينتج عنه اكتظاظ �شديد وم�شاحنات بني النزالء و�صعوبة يف �ضبط املركز
ويح ّمل �إدارة تلك املراكز �أعبا ًء �إ�ضافية� ،إ�ضافة �إىل انت�شار العديد من الأمرا�ض اجللدية وخ�صو�ص ًا
يف ف�صل ال�صيف.

تو�صيات خا�صة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة جلهاز اال�ستخبارات الع�سكرية
يف ال�ضفة الغربية:
بالنظر للإ�شكاليات املثارة يف مراكز االحتجاز التابعة لال�ستخبارات الع�سكرية ف�إن الهيئة تو�صي مبا يلي:

�1 )1ضرورة توفري املياه ب�شكل دائم ،حيث تعاين �أغلب هذه املراكز من قلة املياه وانقطاعها خ�صو�ص ًا يف
ف�صل ال�صيف والتي ت�ستخدم لأغرا�ض النظافة ال�شخ�صية ولتنظيف املركز �أي�ضا.
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�2 )2ضرورة زيادة �أعداد الطواقم الإدارية امل�شرفة على �أدارة وحماية تلك املراكز نظر ًا لالكتظاظ
ال�شديد داخلها ب�سبب زيادة �أعداد النزالء فيها عن الطاقة اال�ستيعابية املعدة لها �أ�صال.
�3 )3ضرورة توفري و�سائل الرتفيه والألعاب الريا�ضة ملا يحقق الغاية من احتجاز النزالء فيها.
4 )4تعاين هذه املراكز من عدم توفر العدد من الأدوية وخ�صو�ص ًا غالية الثمن والأجنبية حيث يتم
توفريها على نفقة املري�ض اخلا�صة.
�5 )5ضرورة التوقف الفوري عن احتجاز املواطنني املدنيني وتوقيفهم يف مراكز اال�ستخبارات ،و�ضرورة
حتويلهم �إىل جهة ال�ضبط الق�ضائي املخت�صة بتوقيف املتهمني املدنيني.
6 )6العمل على �إعادة ت�أهيل البنية التحتية واخلدمات من �صيانة �شبكة الكهرباء واملاء و�صيانة �شبكة
ال�صرف ال�صحي ملراكز االحتجاز والتوقيف التابعة جلهاز اال�ستخبارات يف ال�ضفة الغربية.
�7 )7ضرورة ال�سماح للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان باعتبارها ديوان ًا للمظامل وجهة رقابية ب�إجراء
زيارات مفاجئة ملراكز االحتجاز والتوقيف التابعة جلهاز اال�ستخبارات الع�سكرية يف حمافظات
ال�ضفة لالطالع على ظروف املوقوفني ب�شكل دوري وحر ودون �إعاقة.
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الباب الثاين
انتهاكات حقوق الإن�سان يف قطاع غزة من واقع
ال�شكاوى وزيارة �أماكن االحتجاز خالل العام
2009
�سيتم احلديث يف هذا الباب حول و�ضع حقوق االن�سان ملواقع ال�شكاوى يف الف�صل االول ويف الف�صل الثاين عن
و�ضع حقوق االن�سان ملواقع زيارات ال�سجون واماكن االحتجاز.
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البند الأول� :أبرز االنتهاكات التي وردت عليها ال�شكاوى خالل العام  2009وتوزيع
تلك ال�شكاوى على اجلهات املنتهكة.
�أو ًال� :أبرز االنتهاكات من واقع ال�شكاوى

الف�صل االول
و�ضح حقوق االن�سان ملواقع ال�شكاوى يف قطاع
غزة
ت�صاعدت �أعداد ال�شكاوى التي تلقتها مكاتب الهيئة يف قطاع غزة خالل العام  2009مقارنة بالعام ،2008
فقد تلقت الهيئة خالل العام � )993( 2009شكوى ،مقارنة مع (� )697شكوى للعام  .2008من بني تلك
ال�شكاوى (� )712شكوى �أمنية و(� )281شكوى مدنية .ويذكر يف هذا ال�صدد� ،أن ال�شكوى الواحدة يف الهيئة
قد حتتوي انتهاك ًا واحد ًا �أو �أكرث يف الوقت ذاته حول االعتداء على �أي حق من احلقوق واحلريات املن�صو�ص
عليها يف القانون الفل�سطيني.
توا�صلت االنتهاكات التي تعر�ض لها املواطنون يف قطاع غزة خالل العام  2009على غرار العام الفائت
 ،2008والتي ت�أثرت �إىل حد كبري بالأو�ضاع التي �سادت الأرا�ضي الفل�سطينية ،عقب �أحداث غزة خالل العام
 2007التي جنم عنها �سيطرة حما�س على مقاليد ال�سلطة يف القطاع ،واالنق�سام ال�سيا�سي واجلغرايف داخل
�أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،والتي تركت �أثرها على جممل الأو�ضاع
القانونية وال�سيا�سية واالجتماعية للمواطنني ،الأمر الذي �أثر �سلب ًا على حقوق املواطن الفل�سطيني يف قطاع
غزة وحرياته.

تركزت ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة على احلقوق الآتية:

� .1شكاوى املواطنني حول انتهاك احلق يف احلياة:
ت�صاعدت �أعداد ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة حول احلق يف احلياة ب�صورة الفتة ،فقد تلقت الهيئة خالل
العام � )32( 2009شكوى حول هذا احلق ،مقارنة مع (� )3شكاوى خالل العام املا�ضي  .2008وقد توزعت
تلك ال�شكاوى حول الوفاة �أثناء التوقيف والتحقيق بواقع (� )4شكاوى ،الوفاة نتيجة �سوء ا�ستخدام ال�سالح
بواقع (� )19شكوى ،والوفاة نتيجة ا�ستخدام �سالح ال�سلطة وزي الوظيفة الر�سمي بواقع (� )5شكاوى،
بالإ�ضافة �إىل(� )4شكاوى حول الوفاة نتيجة الإهمال الطبي.
الوفيات �أثناء االحتجاز داخل مراكز التوقيف يف قطاع غزة:
�سجلت الهيئة خالل العام  )4( 2009حاالت وفاة �أثناء االحتجاز داخل مراكز التوقيف التابعة للأجهزة
الأمنية يف قطاع غزة مقارنة مع ( )3حاالت وفاة داخل مراكز التوقيف مت ت�سجيلها خالل العام .2008
من احلاالت التي مت ت�سجيلها حتت هذا البند :ثالث حاالت ملواطنني توفوا �أثناء توقيفهم لدى جهاز ال�شرطة
املدنية ،وحالة واحدة ملواطن تويف �أثناء توقيفه لدى جهاز الأمن الداخلي ،وذلك على النحو الآتي:
حالة املواطن :زايد عاي�ش جراد 40 ،عام ًا ،من حمافظة رفح ،حيث تويف بتاريخ � 2009/3/16أثناء احتجازه
لدى جهاز ال�شرطة يف مدينة رفح .ووفق ًا للمعلومات املتوافرة لدى الهيئة �أن املذكور كان قد مت توقيفه يف
اليوم ال�سابق للوفاة من قبل عنا�صر من ال�شرطة ،ومت التحقيق معه على خلفية ق�ضية جنائية ،ويف اليوم
التايل ليوم التوقيف� ،أبلغت العائلة عن وجود جثة ابنها يف م�ست�شفى �أبو يو�سف النجار يف مدينة رفح ،ومت
نقل اجلثة �إىل ق�سم الطب ال�شرعي يف م�ست�شفى ال�شفاء يف مدينة غزة حيث تبني من التقرير الطبي ال�شرعي
وجود عالمات تدل على ال�ضرب �أثناء التحقيق.

تركزت االنتهاكات التي ر�صدتها الهيئة من واقع ال�شكاوى خالل العام  2009حول احلق يف احلياة وال�سالمة
اجل�سدية ،واحلق يف �إجراءات قانونية عادلة للحد من االحتجاز التع�سفي ،واحلق يف تويل الوظائف العامة
واحل�صول على احلقوق املرتتبة عليها ،واحلقوق الأخرى املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية.

ويف هذا ال�سياق ،وعلى خلفية هذه الواقعة ،مت الإعالن عن قرار �صادر عن رئي�س احلكومة املقالة يق�ضي بوقف
( )11عن�صر ًا من جهاز ال�شرطة ،ي�شتبه بتورطهم يف الت�سبب بوفاة املواطن ،ومت تقدميهم �إىل الق�ضاء.

و�سوف يتم احلديث يف هذا الف�صل من التقرير حول �أبرز االنتهاكات التي خرجت بها ال�شكاوى ،و�أبرز
اجلهات التي وردت عليها .ويف الف�صل الثاين �سيتم احلديث عن واقع ال�سجون و�أماكن التوقيف يف قطاع
غزة.

حالة املواطن جميل ن�صر ع�ساف 19 ،عام ًا من غزة ،تويف بتاريخ  2009/3/24يف م�ست�شفى ال�شفاء يف
مدينة غزة .وفق ًا للمعلومات املتوافرة لدى الهيئة �أنه بتاريخ  2009/3/9مت توقيف املذكور من قبل جهاز
ال�شرطة يف مركز �شرطة التفاح بغزة ،ومت التحقيق معه على خلفية ق�ضية جنائية ،وبعد ثالثة �أيام من تاريخ
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التوقيف مت نقله �إىل امل�ست�شفى يف حالة غيبوبة كاملة ،حيث تبني �أنه تعر�ض للتعذيب �أثناء التحقيق معه،
ومكث يف امل�ست�شفى حتى وفاته .وح�سب رد النائب العام بغزة على خماطبة الهيئة حول الق�ضية �أفاد �أن
(املو�ضوع طرف وزارة الداخلية حيث مت ت�شكيل جلنة حتقيق يف احلادثة مو�ضوع ال�شكوى من قبل ال�سيد
مراقب عام وزارة الداخلية ومن ثم مت �إحالة الق�ضية �إىل الق�ضاء الع�سكري ومت توقيف املتهمني ومن ثم مت
�إخالء �سبيلهم بالكفالة).
حالة املواطن فريد �أحمد �أبو �شحمة32 ،عام ًا ،من مدينة خانيون�س ،الذي تويف بتاريخ  2009/12/21وذلك
�أثناء تواجده يف مركز توقيف �شرطة خانيون�س .ووفق ًا للمعلومات املتوفرة لدى الهيئة �أن املذكور كان قد مت
توقيفه بتاريخ  2009/11/24على خلفية تهمة جنائية ،وقد �سقط على الأر�ض يف �أثناء وقوفه لأداء �صالة
اجلمعة مع باقي النزالء ،ومت نقله �إىل م�ست�شفى نا�صر باملدينة حيث �أعلن الأطباء عن وفاته نتيجة هبوط
حاد يف الدورة الدموية.
حالة املواطن نهاد �سعدي الدباكة 47 ،عام ًا ،من مدينة املغازي ،حيث تويف بتاريخ  .2009/2/9ووفق ًا
للمعلومات املتوافرة لدى الهيئة �أن املواطن كان قد مت توقيفه بتاريخ  2009/2/7من قبل جهاز الأمن
الداخلي ،ومت احتجازه يف �أحد الأماكن غري املعلن عنها ،التابعة للجهاز ،و�أبلغت عائلته بعد يومني بوجود
جثته يف م�ست�شفى �شهداء الأق�صى يف حمافظة الو�سطى ،حيث �شوهد عليها �آثار تعذيب ،و�أفاد تقرير طبي
�أن الوفاة ناجتة عن �إ�صابته بال�سكتة القلبية ،وطالبت العائلة ت�شريح اجلثة وتزويدها بالتقرير الطبي
الت�شريحي ،ومل يتم متكينها من احل�صول على التقرير الالزم .وبناء على تلك املعطيات قامت الهيئة ب�إعداد
تقرير تق�صي حقائق حول تلك احلادثة ،ومت ت�ضمينه اال�ستنتاجات التي تو�صلت �إليها ،وكذلك التو�صيات
الالزمة حول تلك احلالة.
ويف هذا ال�سياق ،تذكر الهيئة �أنه بالإ�ضافة �إىل حاالت الوفاة ال�سابقة الوارد ذكرها ،تبني من خالل ال�شكاوى
التي تلقتها الهيئة خالل العام  ،2009وح�سب �إدعاءات مقدميها� ،أنه خالل العدوان على غزة مبا�شرة ،الذي
بد�أ نهاية العام املا�ضي  2008حتى الثامن ع�شر من يناير العام  ،2009والذي تعر�ض خالله ال�سجن املركزي
بغزة للتدمري ،وعلى �أثر ذلك ،حدث فرار �أعداد من النزالء ممن كانوا حمتجزين داخله ،مت ت�سجيل حاالت
وفاة عدد من املواطنني الذين كانوا من بني النزالء يف ال�سجن املركزي ،بعد �أن متت مالحقتهم و�إطالق النار
عليهم يف حوادث منف�صلة ،من قبل �أفراد ملثمني .وتبني فيما بعد �أن من بني القتلى نزالء كانوا حمكومني
بالإعدام على خلفية اخليانة العظمى و�آخرون كانوا حينها ما يزالون موقوفني على تهم �أمنية وق�ضاياهم
كانت ما تزال معرو�ضة �أمام الق�ضاء الع�سكري.
كما مت ت�سجيل حاالت وفاة عدد من املواطنني ،تبني من خالل �إفادات مقدميها� ،أنه قد مت اعتقال �أبنائهم من
قبل عنا�صر م�سلحة جمهولة ،وبع�ضها ادعى �أنه من جهاز ال�شرطة �أو جهاز الأمن الداخلي ،وبعد وقت قليل مت

العثور على جثثهم و�شوهدت عليها �آثار تعذيب ت�سببت يف حدوث الوفاة(((.
�شكاوى املواطنني حول انتهاك احلق يف الأمان ال�شخ�صي “ التعذيب واملعاملة املهينة واالعتداء
اجل�سدي” �أثناء االحتجاز:
توا�صلت خالل العام  2009واالعتداءات على حق املواطن يف الأمان ال�شخ�صي �أثناء التوقيف �أو االحتجاز من
قبل الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة” جهاز ال�شرطة وجهاز الأمن الداخلي” التابعة �إىل وزارة الداخلية.
بلغ عدد ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة خالل العام  2009حول انتهاك حق املواطن يف الأمان على �شخ�صه،
(� )160شكوى ت�ضمنت ( )252انتهاك ًا ،مقارنة مع (� )469شكوى العام املا�ضي .2008
وقد جاءت تلك االنتهاكات وفق ًا لل�شكاوى الواردة ،على النحو التايل :التعذيب �أو التهديد �أثناء التوقيف ()86
�شكوى ،واملعاملة القا�سية والال�إن�سانية واحلاطة بالكرامة �أثناء التوقيف (� )21شكوى ،واالعتداء اجل�سدي
�أو املعنوي (� )145شكوى.
�سجلت الهيئة مالحظات حول ما مت م�شاهدته من �آثار تعذيب واعتداء ج�سدي وقع على عدد من �أ�صحاب تلك
احلاالت التي مت مقابلتها� ،أو من خالل زياراتها لأماكن االحتجاز التي تواجدوا فيها .وح�سب التفا�صيل التي
ت�ضمنتها تلك ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة ،ووفق ًا لإدعاءات مقدميها من خالل الإفادات التي مت توثيقها� ،أو
من خالل الإفادات ال�شفهية التي �أدىل بها عدد من ه�ؤالء املواطنني للهيئة خالل مقابلتهم �أو زيارتهم تبني
التايل:
تنوع وتعدد �أ�شكال و�أ�ساليب التعذيب ،واملعاملة القا�سية واملهينة ،وكذلك تعدد �أ�شكال االعتداء اجل�سدي
واملعنوي ،التي مور�ست بحق املواطنني الذين مت احتجازهم يف �أماكن االحتجاز التابعة جلهاز ال�شرطة
وذلك يف �أثناء توقيفهم يف “ النظارات” املوجودة يف املراكز التابعة لها ،على �أيدي عنا�صر من جهاز
ال�شرطة �أو على �أيدي عنا�صر املباحث العامة ومكافحة املخدرات ،على وجه اخل�صو�ص ،وكذلك يف �أثناء
احتجاز املواطنني لدى جهاز الأمن الداخلي ،على �أيدي عنا�صر من اجلهاز ،وذلك على النحو التايل:
ال�شبح ل�ساعات متوا�صلة� ،أو لأيام متتالية ،مع و�ضع غطاء �سميك” كي�س” على الر�أ�س ،وتقييد اليدين
�إىل الأمام �أو للخلف ،و�أحيان ًا تقييد الأرجل ،وتعليق كامل اجل�سد يف ال�سقف ،ال�ضرب بالهراوات املوا�سري
احلديدية املغطاة بالبال�ستيك ،والربابيج ،وال�ضرب ب�أعقاب البنادق ،والع�صي الكهربائية على خمتلف
�أنحاء اجل�سد� ،أو على القدمني “ الفلكة” و�ضرب الر�أ�س باحلائط ،وال�صفع واللكم على الوجه بقب�ضة
اليد ،والب�صق فعلى الوجه والركل بالأرجل ،وت�شغيل املو�سيقى ال�صاخبة ،وتعرية اجل�سم و�سكب املياه الباردة
يف الطق�س �شديد الربودة ،وحلق ال�شعر ،واحلرمان من النوم �أو الطعام  ،بالإ�ضافة �إىل ممار�سة العديد
((( لالطالع على التفاصيل انظر تقرير انتهاكات حقوق االنسان الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان خالل شهر
كانون ثاني .2009
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من �أنواع ال�ضغط النف�سي والإهانة والتهديد وال�سب وتوجيه ال�شتائم ،االحتجاز يف زنزانة انفرادية لفرتات
طويلة.
من �أمثلة ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة والتي ادعى مقدموها تعر�ضهم للتعذيب �أو املعاملة القا�سية �أو االعتداء
اجل�سدي على �أيدي عنا�صر من ال�شرطة يف �أثناء احتجازهم لدى مراكز ال�شرطة �أو يف النظارة املوجودة
داخل تلك املركز:
�شكوى املواطن (تامر ه�شام الفرا) ،ومطالبته مراقب عام وزارة الداخلية بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب
بتاريخ  2009/3/9يف �أثناء توقيفه من قبل عنا�صر من �شرطة خانيون�س .و�شكوى املواطن (�إ�سماعيل �أحمد
احلمران) ،ومطالبته مدير عام ال�شرطة بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب من قبل عنا�صر ال�شرطة – املباحث
العامة ،وذلك بعد توقيفه بتاريخ  ،2009/2/14بالقرب من منطقة اجلندي املجهول و�سط مدينة غزة.
و�شكوى املواطن (�إبراهيم رم�ضان �شعبان) ،ومطالبته مراقب عام وزارة الداخلية بالتحقيق يف تعر�ضه
لالعتداء بال�ضرب املربح من قبل �أحد �أفراد ال�شرطة يف نظارة مركز �شرطة بيت الهيا ،بتاريخ 2009/7/21
ب�سبب طلبه من ال�شرطي قطعة من اخلبز.
ومن �أمثلة ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة وادعى املواطنون فيها تعر�ضهم للتعذيب من قبل �أفراد من جهاز
الأمن الداخلي لدى احتجازهم يف �أماكن غري معلن عنها ،تابعة للجهاز:
�شكوى املواطن (ب�سيوين عبد اهلل ح�سان) ،ومطالبته مراقب عام وزارة الداخلية بالتحقيق يف تعر�ضه
للتعذيب يف مقر تابع جلهاز الأمن الداخلي يف الن�صريات بتاريخ  .2009/5/23و�شكوى املواطن (مو�سى
حممد خلف اهلل) ،ومطالبته مراقب عام وزارة الداخلية بالتحقيق يف تعر�ضه لالعتداء اجل�سدي يف مقر
تابع جلهاز الأمن الداخلي يف خانيون�س بتاريخ  .2009/1/17و�شكوى املواطن (نور �سيد م�شاوخ) ،ومطالبته
مراقب عام وزارة الداخلية بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب يف مقر تابع جلهاز الأمن الداخلي يف مدينة
رفح بتاريخ  2009/4/7من قبل عنا�صر من اجلهاز ،وذلك على خلفية انتمائه ال�سيا�سي .و�شكوى املواطن
(�سلطان نا�صر جحا) ،ومطالبته مراقب عام وزارة الداخلية التحقيق يف تعر�ضه للمعاملة القا�سية واملهينة
يف �أثناء احتجازه يف مقر تابع جلهاز الأمن الداخلي بغزة بتاريخ .2009/5/31
قامت الهيئة بتوجيه خماطبات مكتوبة �إىل اجلهات امل�س�ؤولة يف الأجهزة الأمنية ولوزير الداخلية ،حول تلك
ال�شكاوى ،كما عقدت العديد من االجتماعات مع تلك اجلهات .وقد تلقت الهيئة العديد من الردود املكتوبة
�أو ال�شفهية� ،إال �أن تلك الردود كانت يف غالبيتها ردود ًا منطية ،ودون نتيجة مر�ضية.
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�شكاوى املواطنني حول انتهاك احلق يف �إجراءات قانونية عادلة
( االعتقال التع�سفي – االعتقال على خلفية �سيا�سية – الظروف املعي�شية الأخرى داخل ال�سجون ومراكز
التوقيف):
ت�صاعدت �أعداد ال�شكاوى ،التي تلقتها الهيئة خالل العام  2009حول انتهاك احلق يف �إجراءات قانونية
عادلة ،فقد تلقت الهيئة (� )953شكوى ،مقارنة مع (� )305شكاوى خالل العام املا�ضي .2008
�أن الغالبية العظمى من حاالت االعتقال مل يتم خاللها اتباع �أي من الإجراءات القانونية الواجبة ،واملن�صو�ص
عليها يف القوانني ذات العالقة ،يف مقدمتها القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ،وقانون الإجراءات اجلزائية العام
 ،2001حيث مت االعتقال دون مذكرة توقيف �صادرة عن اجلهة املخت�صة� ،أومن قبل �أي من م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي .كما تبني قيام جهات �أو عنا�صر غري خمولة قانون ًا باالعتقال والتفتي�ش ،بعملية االعتقال والتفتي�ش
واالحتجاز ،وهي جهات لي�س لها �أي �صفة �شرطية ،وال تتمتع ب�صفة ال�ضبطية الق�ضائية ،وال تخ�ضع بالتايل
لإ�شراف �أو مراقبة النائب العام.
كما تبني �أنه مل يتم االلتزام باملدة التي حددها القانون لالحتجاز من قبل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
�أنف�سهم ،مدة (� 24ساعة) ،وال يتم عر�ض املوقوفني خاللها على النيابة العامة لتمديد التوقيف مدة(48
�ساعة) و�أحيان ًا ال يتم عر�ض املوقوفني على املحكمة املخت�صة لتمديد التوقيف ،وال يتم حتويلهم �إىل ال�سجن
املركزي� ،إمنا ي�ستمر توقيفهم يف النظارات �أو الزنازين ملدة �شهور ،وال يتم تقدمي الئحة اتهام بحقهم يف
الوقت املحدد مدة (خالل � 6أ�شهر) و�أحيان ًا ي�ستمر التوقيف يف تلك املراكز امل�ؤقتة بعد حماكمتهم وحتى
انق�ضاء فرتة حمكوميتهم.
تبني �أن جميع عمليات التفتي�ش التي متت يف �أثناء االعتقال ،قد جرت دون �إبراز مذكرة تفتي�ش �صادرة عن
اجلهة املخت�صة ،ومل يتم حتديد �سبب وماهية عملية التفتي�ش �أو الغر�ض منها ،كما مت التفتي�ش يف �أغلب
الأحيان يف �أوقات على خالف القانون ،الذي حدد �ساعات النهار و�ساعات العمل الر�سمي لتنفيذ العملية،
وغالبيتها العظمى كانت تتم يف �ساعات مت�أخرة من الليل �أو يف �ساعات الفجر الأوىل.
وبرز يف انتهاك احلق يف �إجراءات قانونية عادلة ،االعتقال على خلفية �سيا�سية ،فقد بلغ عدد ال�شكاوى التي
تلقتها الهيئة خالل العام  2009حول االعتقال على هذه اخللفية (� )238شكوى.
وقد مت ت�سجيل عمليات اعتقال جماعية ع�شوائية وذلك على خلفية �سيا�سية يف منت�صف العام  ،2009والتي
جاءت كرد فعل لأحداث متت يف ال�ضفة الغربية ،مثل حادثة قلقيلية� ،أو حت�سب ًا للم�شاركة يف فعاليات احتفالية
�أو مهرجانات �أو منا�سبات تنظيمية ،ومت خاللها �إجبار املعتقلني على التوقيع على تعهدات بعدم امل�شاركة يف
�أي فعاليات �سيا�سية.
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كما مت يف العديد من تلك احلاالت ،توقيف املحتجزين من املدنيني لدى النيابة الع�سكرية ،حيث مت توقيفهم
مبوجب قانون الإجراءات الع�سكري ال�صادر عن املجل�س الت�شريعي يف غزة العام  2008وال�ساري يف قطاع
غزة فقط.
كما مت احتجاز الع�شرات من احلاالت امل�شار �إليها يف �أمكان غري معلن عنها كمراكز احتجاز ،خ�صو�ص ًا بعد
تدمري كافة ال�سجون ومراكز التوقيف خالل العدوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة .بالإ�ضافة �إىل عدم توفر
احلد الأدنى من الظروف املعي�شية الأخرى داخل مراكز االحتجاز ،التي مت حتديدها كبدائل لتلك املراكز
التي مت تدمريها.
كذلك مت توثيق العديد من احلاالت التي مت ر�صدها من قبل الهيئة خالل زياراتها الدورية لل�سجون ومراكز
التوقيف ،ومن �أبرز ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة حول انتهاك حق املواطن يف �إجراءات قانونية عادلة:
�شكوى املواطن (م�أمون يو�سف دغم�ش) ،ومطالبة عائلته مراقب عام وزارة الداخلية بالتحقيق يف عدم اتباع
الإجراءات القانونية �أثناء توقيفه ،وتفتي�ش منزله ،وم�صادرة مقتنيات �شخ�صية له ،من قبل عنا�صر من جهاز
الأمن الداخلي ،دون �إبراز �أي مذكرة بالقب�ض �أو التفتي�ش ،وكذلك يف ظروف احتجازه يف مكان غري معلن
عنه ،وذلك منذ اعتقاله بتاريخ  ،2009/4/6لدى جهاز الأمن الداخلي بغزة ،ودون �أن يتم عر�ضه على �أية
جهة ق�ضائية ،ومل يتم ال�سماح لها بزيارة ابنها من قبل العائلة �أو املحامي الذي مت توكيله من قبلها .و�شكوى
املواطن (زهري حممد قنديل) ،ومطالبة عائلته مدير عام جهاز الأمن الداخلي بالتحقيق يف عدم اتباع
الإجراءات القانونية خالل اعتقاله من قبل عنا�صر من جهاز الأمن الداخلي بتاريخ  2009،/6/10وقيامهم
بتفتي�ش منزله دون �إبراز �أية مذكرة �صادرة عن جهة خمت�صة ،ومت احتجازه يف مكان غري معلن عنه ،وبعد
مرور ثالثة �أ�شهر على اعتقاله مت ال�سماح لهم بزيارته لدى جهاز الأمن الداخلي ،حيث تبني للعائلة �أن عملية
اعتقال ابنها جاءت على خلفية انتمائه ال�سيا�سي .و�شكوى املواطن (حممد حممود �شاهني) ،ومطالبة عائلته
التحقيق يف عدم اتباع الإجراءات القانونية يف توقيف ابنها الذي مت اعتقاله من قبل جمموعة من امل�سلحني
امللثمني ،بتاريخ  2009/1/29و�أفادوا للعائلة �أنهم من عنا�صر جهاز الأمن الداخلي ،ومت نقله �إىل جهة غري
معلومة ،ومل يتم الك�شف عن م�صريه �إال بعد مرور عدة �أ�شهر ،ودون عر�ضه على الق�ضاء ،ودون �أن يتم
ال�سماح للعائلة بزيارته.
يف هذا ال�صدد ،قامت الهيئة بتوجيه خماطبات مكتوبة �إىل جميع اجلهات املخت�صة بغزة (النائب العام
ومراقب عام وزارة الداخلية ووزير الداخلية) كما عقدت العديد من االجتماعات بغر�ض التحقيق يف
تلك احلاالت ،واتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة ملحا�سبة من تثبت م�س�ؤوليته عن ارتكاب �أي من تلك
املخالفات ،ول�ضمان عدم تكرارها .وقد تلقت الهيئة عدد ًا من الردود التي ات�سمت يف غالبيتها بالنمطية،
املكتوبة منها �أو ال�شفهية على حد �سواء ،ودون حتقيق �أي نتيجة مر�ضية.
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�شكاوى املواطنني حول انتهاك احلق يف التجمع ال�سلمي وت�شكيل اجلمعيات
تلقت الهيئة خالل العام  2009حول االنتهاكات الواقعة على حقوق املواطنني يف التجمع ال�سلمي وت�شكيل
اجلمعيات� )25( ،شكوى مقارنة مع (� )72شكوى العام املا�ضي  ،2008متحورت تلك ال�شكاوى حول منع
�أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية “ ال�شرطة املدنية والأمن الداخلي” املواطنني من تنظيم م�سريات
�سلمية �أو مهرجانات �أو احتفاالت يف منا�سبات خمتلفة ،مت على �أثرها ،و�أحيان ًا قبل موعد تنظيمها ،توجيه
ا�ستدعاءات باحل�ضور من قبل اجلهات الأمنية �إىل القائمني عليها ،وح�سب �إدعاءات مقدميها فقد مت
�إبالغهم وجوب عدم القيام ب�أي من هذه الفعاليات ،و�أجربتهم على التوقيع على تعهدات بعدم تنظيم �أي
منها �أو امل�شاركة فيها حتت طائلة القانون ،ويف �أحيان كثرية كانت تتكرر عملية اال�ستدعاء للح�ضور �إىل
املقرات الأمنية للمقابلة ب�صورة يومية من �ساعات ال�صباح حتى �ساعات امل�ساء ،حيث ا�ستمر ذلك يف العديد
من تلك احلاالت مدة جتاوزت ال�شهر.
كما توا�صلت االعتداءات على عدد من اجلمعيات الأهلية ،وذلك ب�إغالق مقراتها وم�صادرة حمتوياتها،
واعتقال بع�ض القائمني عليها� ،أو حل العديد من اجلمعيات� ،أو عدم املوافقة على ت�سجيل العديد منها ،دون
�إتباع �أي من الإجراءات املن�صو�ص عليها �صراحة يف القانون ملثل هذه احلاالت .من �أمثلة ال�شكاوى التي تلقتها
الهيئة يف حول انتهاك احلق يف التجمع ال�سلمي:
�شكوى املواطنني (حممد عبد الباري ال�سلطان وبهجت عبد ربه زايد) ،ومطالبتهما مدير عام ال�شرطة
بالتحقيق يف عدم اتباع الأ�صول القانونية يف عملية القب�ض عليهما ،واالعتداء عليهما بال�ضرب يف نظارة مركز
�شرطة العبا�س بغزة ،بتاريخ  ،2009/11/11من قبل �أفراد من جهاز ال�شرطة ،وذلك يف �أثناء تواجدهما
بالقرب من مركز ر�شاد ال�شوا بغزة حل�ضور مهرجان ت�أبني الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات.
ومن �أمثلة ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة حول انتهاك احلق يف ت�شكيل اجلمعيات واالن�ضمام �إليها:
�شكوى املواطن (�أحمد حممد �أبو ع�ساكر) ،املدير التنفيذي للجمعية الوطنية للدميقراطية والقانون،
ومطالبته وزير الداخلية بالتحقيق يف دخول مقر اجلمعية بتاريخ  2009/8/10من قبل جمموعة من �أفراد
�أمن امل�ؤ�س�سات ،وقيامهم بن�سخ املعلومات اخلا�صة باجلمعية املوجودة يف �أجهزة احلا�سوب ،دون �إبراز �أية
مذكرة من اجلهة املخت�صة .و�شكوى املواطن (�إبراهيم �سيد م�شاوخ) ،رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الفاروق
اخلريية ،ومطالبه مراقب عام وزارة الداخلية التحقيق يف �إغالق مقر اجلمعية بتاريخ  2009/1/29من قبل
جهاز الأمن الداخلي ،وم�صادرة جميع مواد امل�ساعدات من خمازن اجلمعية .و�شكوى املواطن (�أحمد و�صفي
نا�صر) ،رئي�س جمل�س �إدارة جمعية “�إ�شراقه” اخلريية ،ومطالبته وزير الداخلية التحقيق يف الإجراءات التي
متت من قبل عنا�صر من جهاز املباحث العامة بتاريخ  ،2009/9/19حيث مت احتجازه يف �سجن غزة املركزي
و�إجباره على التوقيع على تعهد بعدم ممار�سة �أي �أن�شطة من خالل اجلمعية ،وعدم االن�ضمام �إىل �أي جمعية
�أخرى ،ويف اليوم التايل مت �إغالق مقر اجلمعية وم�صادرة حمتوياتها.
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قامت الهيئة مبخاطبة اجلهات امل�س�ؤولة يف وزارة الداخلية ومراقب عام وزارة الداخلية ،وعقدت الع�شرات
من االجتماعات ،ومت مناق�شة تلك ال�شكاوى ،وطالبت التحقيق فيما ورد فيها ،ووقف االعتداء على احلق يف
التجمع ال�سلمي املكفول د�ستوري ًا ووفق القوانني ذات العالقة ،وكذلك وقف االعتداء على اجلمعيات و�إعادة
فتح املقرات املغلقة و�إعادة املواد التي مت اال�ستيالء عليها من تلك اجلمعيات ،ومتكني القائمني عليها من
ممار�سة عملهم بحرية وفق القانون ،ولكن دون حتقيق نتيجة مر�ضية.
�شكاوى املواطنني حول انتهاك احلق يف حرية التنقل وال�سفر والإقامة
ت�صاعدت �أعداد ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة خالل العام  2009حول انتهاك احلق يف التنقل وال�سفر فقد
تلقت الهيئة (� )41شكوى مقابل �شكوى واحدة خالل العام .2008
متحورت تلك ال�شكاوى حول منع املواطنني من قطاع غزة من التنقل وال�سفر� ،أو و�ضع قيود على حرية التنقل
وال�سفر والإقامة ،بدون �أمر ق�ضائي ،من قبل �أفراد من �أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية” جهاز ال�شرطة
وجهاز الأمن الداخلي” وذلك �أثناء مرور املواطنني عرب معرب بيت حانون “�إيرز” لل�سفر �إىل ال�ضفة الغربية،
�أو عرب معرب رفح احلدودي لل�سفر �إىل م�صر.
تبني من خالل غالبية تلك ال�شكاوى �أنها ت�أتي على خلفية �سيا�سية ،ونتيجة حلالة االنق�سام ال�سيا�سي الواقع
يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية منذ يونيو  2007وما يزال قائم ًا حتى الآن.
من �أمثلة ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة حول انتهاك احلق يف التنقل وال�سفر:
�شكوى املواطنات (عواطف يو�سف القطناين ،وكفاح ح�سن �أبو �صقر ،وعطاف زريعي الزريعي) ،من االحتاد
العام للمر�أة الفل�سطينية ،ومطالبة مراقب عام وزارة الداخلية بفتح حتقيق يف �شكواهن ،حول منعهن من قبل
�أفراد من جهاز ال�شرطة بتاريخ  2009/5/20من ال�سفر �إىل ال�ضفة الغربية عرب معرب بيت حانون ،حل�ضور
م�ؤمتر احتاد املر�أة العام يف رام اهلل .و�شكوى املواطن (عاطف طالل �أبو �سيف) ،ومطالبته مراقب عام
وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكينه من ال�سفر بعد منعه من ال�سفر بتاريخ  2009/8/2من
قبل م�س�ؤول جهاز الأمن الداخلي .و�شكوى املواطن (عبد اهلل جمال �أبو الهنود) ،ومطالبة مراقب عام وزارة
الداخلية بالتحقيق يف منعه من ال�سفر �إىل م�صر عرب معرب رفح احلدودي بتاريخ  2009/5/17من قبل �أفراد
من جهاز الأمن الداخلي املتواجدين على املعرب ،على خلفية انتمائه ال�سيا�سي.
�شكاوى املواطنني حول انتهاك احلق يف الوظيفة العمومية واحلق يف العمل
ت�صاعدت �أعداد ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة حول انتهاك احلقوق الوظيفية للعاملني يف القطاع احلكومي
املدين والع�سكري ،من مواطني قطاع غزة .فقد تلقت الهيئة خالل العام  2009العديد من ال�شكاوى ت�ضمنت
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(� )218شكوى ،مقارنة مع (� )158شكوى العام املا�ضي .2008
توزعت تلك ال�شكاوى على االنتهاكات التالية :حقوق املوظف العام (� )206شكاوى ،والتناف�س النزيه وعدم
التمييز يف التوظيف(� )8شكاوى ،والف�صل التع�سفي (� )3شكاوى ،و�شكوى واحدة حول احلق يف الإ�ضراب.
ومتحورت تلك ال�شكاوى حول االنتهاكات املتعددة التي وقعت على حقوق املوظفني احلكوميني من قطاع غزة،
نتيجة القرارات التي �صدرت عن جمل�س الوزراء ووزارة املالية يف حكومة العاملة يف رام اهلل على خالف
القانون ،والتي مت مبوجبها وقف الرواتب والعالوات امل�ستحقة وحجب امل�ستحقات املالية الأخرى ،بحجة
“عدم االلتزام بال�شرعية” ،وذلك على �أثر �أحداث غزة يف منت�صف العام .2007
وقد وا�صلت الهيئة متابعتها خالل العام  2009لل�شكاوى الواردة حول هذه االنتهاكات من العام 2008
ك�شكاوى مدورة ،نتيجة عدم التو�صل �إىل �أي حلول ب�ش�أنها ،ب�سبب ا�ستمرار حالة االنق�سام ال�سيا�سي والو�ضع
الناجم عنه بوجود �سلطتني يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
يف هذا الإطار ،قامت الهيئة مبخاطبة كل من رئي�س جمل�س الوزراء ووزير املالية ،واملالية الع�سكرية ،وديوان
املوظفني العام ،كجهات م�س�ؤولة وردت عليها تلك ال�شكاوى.
وتلقت الهيئة عدد ًا من الردود تبني يف جمملها �أنها ال ت�ستند على �أي قانون ،وتذكر حجة واحدة تتكرر
ب�صورة منطية ،مفادها �أن ال�سبب يف مو�ضوع ال�شكوى يرجع �إىل”عدم االلتزام بقرارات احلكومة ال�شرعية”.
�شكاوى املواطنني حول انتهاك احلق يف القيام بواجب قانوين
ت�صاعدت خالل العام � 2009أعداد ال�شكاوى التي و�صلت للهيئة حول انتهاك احلق يف القيام بواجب قانوين،
فقد تلقت الهيئة (� )82شكوى ،مقارنة مع (� )3شكاوى العام املا�ضي .2008
وردت تلك ال�شكاوى �ضد العديد من اجلهات الر�سمية العاملة يف قطاع غزة يف مقدمتها وزارة الداخلية
(� )46شكوى ،تليها النيابة العامة (� )18شكوى ثم ال�شرطة املدنية (� )13شكوى .وتوزعت ال�شكاوى الأخرى
على جهات خمتلفة مثل وزارة املالية ووزارة ال�صحة وجمل�س الوزراء برام اهلل.
من �أمثلة تلك ال�شكاوى� :شكوى املواطن (�أحمد عاي�ش ال�شاعر) ،ومطالبته مدير عام ال�شرطة بغزة
بالتحقيق يف عدم قيام ال�شرطة بالواجب القانوين بالتحقيق يف �شكواه التي تقدم بها حول حادثة �إطالق النار
التي تعر�ض لها .و�شكوى املواطن (عمار ها�شم النجار) ،ومطالبته النائب العام املكلف بالتحقيق يف عدم
قيام النيابة العامة بالتحقيق يف حادثة مقتل والده من قبل م�سلحني.
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�شكاوى املواطنني حول انتهاك احلق يف الرعاية ال�صحية

البند الثاين :اجلهات العامة التي تركزت عليها ال�شكاوى خالل العام 2009

ت�صاعدت �أعداد ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة خالل العام  2009حول انتهاك احلق يف الرعاية ال�صحية،
فقد �سجلت الهيئة يف هذا ال�صدد (� )44شكوى مقارنة مع (� )3شكاوى العام املا�ضي  .2008متحورت تلك
ال�شكاوى حول انتهاك احلق يف احل�صول على اخلدمة الطبية الالزمة وبامل�ساواة بواقع (� )26شكوى ،وعلى
الأخ�ص فيما يتعلق بالعالج يف اخلارج ،وعلى الأخطاء الطبية بواقع (� )17شكوى ،واحلق يف ال�صحة العامة
ب�شكوى واحدة.

اجلهات املدنية

ويف هذا ال�سياق ،تلقت الهيئة العديد من ال�شكاوى من موظفي الأجهزة الأمنية ال�سابقة من قطاع غزة ،حول
انتهاك حقهم يف احل�صول على الت�أمني ال�صحي اخلا�ص بهم ،لتمكينهم وعائالتهم من احل�صول على العالج
الالزم يف امل�ست�شفيات احلكومية املوجودة يف قطاع غزة .وح�سب ما �أفاد به ه�ؤالء املواطنون للهيئة� ،أنه مل
يتم ال�سماح لهم بتجديد بطاقات الت�أمني اخلا�صة بهم من قبل احلكومة املقالة ،وبعد �أن مت جتديدها عرب
اجلهات املخت�صة يف رام اهلل ،ونقلها �إليهم بوا�سطة جلنة ع�سكرية خا�صة م�ؤقتة يف غزة بعد �إر�سالها عرب
الربيد ،حيث مت م�صادرتها من قبل ال�شرطة يف غزة.
من �أمثلة تلك ال�شكاوى الواردة حول احلق يف الرعاية ال�صحية� :شكوى عائلة املواطن (�صربي حممد
�صادق) ،ومطالبتها وزير ال�صحة يف حكومة غزة بالتحقيق يف ق�ضية وفاة ابنها نتيجة الإهمال الطبي يف
م�ست�شفى نا�صر يف خانيون�س بتاريخ  .2009/7/15و�شكوى املواطن (�أحمد حممد �أبو جزر) ،ومطالبته
وزير ال�صحة يف قطاع غزة باتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكينه من ال�سفر لتلقي العالج يف” القاهرة” بعد
ح�صوله على حتويله للعالج باخلارج �صادرة عن �إدارة العالج باخلارج ،ومل يتم و�ضع ا�سمه �ضمن �أ�سماء
املغادرين مرات عديدة منذ تاريخ  .2009/2/8و�شكوى عائلة املواطنة (�آالء نا�صر امل�صري) ،ومطالبتها
وزير ال�صحة املكلف بفتح حتقيق حول تعر�ض ابنتها خلط�أ طبي خالل تلقيها العالج يف م�ست�شفى نا�صر يف
خانيون�س بتاريخ . 2009/6/28
وقد قامت الهيئة بتوجيه خماطبات خطية �إىل وزير ال�صحة املكلف يف احلكومة املقالة ،وعقدت عدة
اجتماعات ،مع الوزير وعدد من امل�س�ؤولني يف الوزارة ،للمطالبة بالتحقيق ومناق�شة تلك ال�شكاوى.
وقد �سجلت الهيئة خالل العام  2009تعاون ًا من قبل وزير ال�صحة ،حيث تلقت ردود ًا على خماطباتها متيزت
بالإيجابية يف غالبيتها ،ومت من خاللها حتقيق نتائج مر�ضية للمواطنني �أ�صحاب تلك ال�شكاوى.

ت�صاعدت �أعداد ال�شكوى التي تلقتها الهيئة على اجلهات املدنية خالل العام  2009حيث بلغت ()281
�شكوى ،مقارنة مع (� )174شكوى العام املا�ضي .2008
وردت تلك ال�شكاوى �ضد اجلهات املدنية “الوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة” يف كل من غزة وال�ضفة الغربية،
وذلك ب�سبب ا�ستمرار حالة االنق�سام ال�سيا�سي املتوا�صل منذ منت�صف العام  ،2007وما جنم عنه من وجود
�سلطتني قائمتني يف ال�ضفة وغزة.
مت توزيع تلك ال�شكاوى على النحو التايل:

جمل�س الوزراء ووزارة املالية يف حكومة رام اهلل
بلغ عدد ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة خالل العام � 2009ضد جمل�س الوزراء يف رام اهلل (� )105شكاوى،
مقارنة مع (� )158شكوى العام املا�ضي  .2008كما تلقت الهيئة كذلك (� )41شكوى �ضد رئي�س جمل�س
الوزراء ب�صفته وزيراً للمالية.
تركزت تلك ال�شكاوى حول املطالبة ب�إعادة �صرف الرواتب التي مت وقف �صرفها ،على �أثر االنق�سام ال�سيا�سي
الذي وقع منذ منت�صف العام  ،2007واخلا�صة باملوظفني احلكوميني من قطاع غزة “بحجة عدم االلتزام
بال�شرعية” ،وحجب م�ستحقات مالية �أخرى ،وعدم احت�ساب العالوات ،ووقف الرتقيات امل�ستحقة.
قامت الهيئة خالل العام  2009مبتابعة تلك ال�شكاوى مع رئا�سة جمل�س الوزراء ،حيث متت خماطبة رئي�س
جمل�س الوزراء وب�صفته وزير ًا للمالية حول تلك ال�شكاوى ومت �إر�سال ( )59ر�سالة �أ�صلية وتذكريية ،املتعلقة
بقطع الراتب وحجب امل�ستحقات املالية الأخرى.
وقد تلقت الهيئة عدد ًا من الردود بلغت ( )13رد ًا على بع�ض تلك املرا�سالت� ،إال �أن تلك الردود ،يف جمملها،
ات�سمت بالنمطية ،وات�ضح عدم ا�ستنادها �إىل �أية �إجراءات قانونية ،حيث اقت�صر مفادها على تكرار” �أن
الإجراءات التي متت من قبل جمل�س الوزراء كانت ب�سبب “عدم االلتزام بال�شرعية”.
ومل يتم التو�صل �إىل �أي حلول يف هذه الق�ضية ،وما تزال قيد املتابعة من قبل الهيئة حتى نهاية العام .2009
يف حني وا�صلت الهيئة خالل العام  2009متابعة الغالبية العظمى لأعداد ال�شكاوى التي مت تدويرها من
العام املا�ضي  2008ب�سبب عدم التو�صل �إىل �أي حلول ،مع ا�ستمرار االنتهاك الواقع على املواطنني ،ودون �أن
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يتم اتخاذ �أي �إجراء من قبل جمل�س الوزراء لت�صحيح تلك الأو�ضاع غري القانونية التي مت �إ�صدارها بحق
املواطنني.
على الرغم من اجلهود الكبرية التي بذلتها الهيئة يف هذا ال�صدد ،والتي متثلت يف توجيه املرا�سالت
املكتوبة ،واالت�صاالت الهاتفية ،والعديد من االجتماعات التي عقدتها الهيئة يف رام اهلل ،مع جميع تلك
اجلهات امل�س�ؤولة ،دون �أن يعك�س ذلك �أي تعاون �إيجابي ،ودون حتقيق �أية نتيجة مر�ضية.
وزارة ال�صحة
ت�صاعدت وترية ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة خالل العام � 2009ضد وزارة ال�صحة فقد تلقت (� )44شكوى،
مقارنة مع (� )5شكاوى خالل العام املا�ضي .2008
تركزت تلك ال�شكاوى ،يف غالبيتها ،حول ادعاء �أ�صحابها تق�صري وزارة ال�صحة يف تقدمي اخلدمات املتعلقة
بالرعاية ال�صحية ،ومطالبة التحقيق يف الوفيات التي حدثت يف امل�ست�شفيات الناجمة عن اخلط�أ الطبي،
والإهمال يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف قطاع غزة ،وحول التمييز يف عمل التحويالت الطبية للعالج باخلارج،
واحل�صول على الت�أمني ال�صحي ،وعلى ال�شهادات والتقارير الطبية الالزمة.
كما برزت �إ�شكالية الت�أمني ال�صحي اخلا�ص ب�أفراد الأجهزة الأمنية ال�سابقة ،التي ادعى �أ�صحابها �أنهم
و�أفراد عائالتهم حمرومون من العالج يف امل�ست�شفيات احلكومية يف قطاع غزة ب�سبب انتهاء �صالحية الت�أمني
ال�صحي لديهم ،وم�صادرة اجلهات الأمنية يف احلكومة املقالة املئات من بطاقات الت�أمني اخلا�صة بهم ،التي
�أر�سلت �إليهم بوا�سطة الربيد من رام اهلل ،ب�سبب حالة االنق�سام القائمة ،حيث تقوم جلنة طبية ع�سكرية
خا�صة م�ؤقتة بتجديدها لهم ،ويتم خ�صم بدل الت�أمني ال�صحي من رواتبهم التي يتقا�ضونها من احلكومة
يف رام اهلل.
وقد �سجلت الهيئة من بني تلك ال�شكاوى (� )14شكوى وردت �ضد وزارة ال�صحة يف رام اهلل .تركزت تلك
ال�شكاوى حول املطالبة بتغطية نفقات العالج ملوظفني حكوميني ،و�صرف م�ستحقات مالية ملوظفني يف الوزارة.
وقامت الهيئة مبتابعة ال�شكاوى من خالل توجيه خماطبات مكتوبة �إىل وزير ال�صحة املكلف يف غزة()33
ر�سالة �أ�صلية وتذكريية ،وعقدت العديد من االجتماعات مع وزير ال�صحة ،ومع عدد من امل�س�ؤولني يف الوزارة،
و�أجرت ات�صاالت هاتفية عدة ،وطالبت من خاللها التحقيق يف مو�ضوع ال�شكاوى الواردة.
وقد تلقت الهيئة ( )15رد ًا �صادر ًا عن وزير ال�صحة يف غزة� ،سجلت الهيئة بناء عليها تعاون ًا وا�ضح ًا للوزارة،
خالل العام  ،2009وتو�صلت يف العديد منها �إىل نتيجة مر�ضية.
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وزارة الرتبية والتعليم العايل
تلقت الهيئة خالل العام � )16( 2009شكوى �ضد وزارة الرتبية والتعليم العايل مقارنة مع �شكويني العام
املا�ضي  .2008جاءت تلك ال�شكاوى بني وزارتي الرتبية والتعليم العايل يف كل من غزة ورام اهلل.
بلغ عدد ال�شكاوى الواردة �ضد وزارة التعليم يف غزة (� )13شكوى ،متحورت حول مطالبة عاملني يف الوزارة
العودة للعمل يف �أماكن عملهم بعد الإ�ضراب الذي مت تنفيذه يف غزة ،وحول احلق يف �إ�شغال الوظيفة العامة،
وحول �إعادة طلبة مف�صولني للدرا�سة ،واملطالبة بالتحقيق يف الر�سوب املتكرر لطالب �آخرين.
قامت الهيئة بتوجيه خماطبات مكتوبة يف ( )9ر�سائل �أ�صلية وتذكريية� ،إىل وزير الرتبية والتعليم العايل يف
غزة ،وعقدت العديد من االجتماعات مع الوزير ومع بع�ض امل�س�ؤولني يف الوزارة ،ومت مناق�شة تلك ال�شكاوى،
ومتيزت متابعات الهيئة بالتعاون الذي �سجل من قبل الوزارة ،ومت يف غالبية تلك ال�شكاوى حتقيق نتيجة
مر�ضية.
وبلغ عدد ال�شكاوى الواردة �ضد وزارة الرتبية والتعليم العايل يف رام اهلل (� )3شكاوى ،متحورت حول عدم
قيام الوزارة مبعادلة ال�شهادات العلمية العليا للحا�صلني عليها من مواطني قطاع غزة ،واملطالبة ب�إعادة
�صرف الراتب وم�ستحقات مالية �أخرى ملوظفني يف الوزارة.
وقامت الهيئة مبرا�سلة وزيرة الرتبية والتعليم العايل يف رام اهلل بـ ( )6ر�سائل �أ�صلية وتذكريية ،وتلقت
الهيئة ( )3ردود تبني يف جمملها عدم ا�ستنادها �إىل القانون ،ومل حتقق بالتايل �أي نتيجة مر�ضية.
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
تلقت الهيئة خالل العام � )13( 2009شكوى )12( ،منها �ضد وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف قطاع غزة
و�شكوى واحدة �ضد الوزارة يف رام اهلل ،مقارنة مع (� )3شكاوى خالل العام املا�ضي .2008
تركزت تلك ال�شكاوى حول مطالبة �أ�صحابها باحلق يف ال�ضمان االجتماعي ،واعتماد مواطنني كحاالت
اجتماعية للح�صول على الإعانة املعي�شية ،وتوفري الت�أمني ال�صحي للمعاقني .كما كانت ال�شكوى الواردة �ضد
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف رام اهلل حول احلقوق الوظيفية والتثبيت يف الوظيفة احلكومية.
قامت الهيئة مبتابعة تلك ال�شكاوى بتوجيه خماطبات منها ر�سالتان �إىل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية يف غزة
ور�سالة واحدة جماعية �إىل وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية يف رام اهلل ،وعقدت يف غزة عدة اجتماعات مع الوزير
ومع عدد من امل�س�ؤولني يف الوزارة ،ومت مناق�شة ال�شكاوى ومت التو�صل يف العديد منها �إىل نتيجة مر�ضية .يف
حني مل تتلق �أي ردود من الوزيرة يف رام اهلل.
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وزارة احلكم املحلي

اجلهات الق�ضائية

تلقت الهيئة خالل العام � )10( 2009شكاوى ،مقارنة مع (� )12شكوى العام املا�ضي  .2008وردت تلك
ال�شكاوى على وزارة احلكم املحلي كجهة م�س�ؤولة فيما يتعلق بال�شكاوى اخلا�صة بعمل البلديات واملجال�س
املحلية والقروية.

النيابة العامة

تركزت تلك ال�شكاوى التي وردت �ضد وزارة احلكم املحلي والبلديات واملجال�س املحلية ،حول انتهاكات تتعلق
باحلق يف تلقي اخلدمة العامة مثل التزود مبياه ال�شرب و�إ�صالح خطوط �إمداداتها ،والتزود مبياه الري
للزراعة ،وخدمات ال�صرف ال�صحي ،و�إزالة املكاره ال�صحية ،وتعبيد الطرق .فيما متحور عدد من تلك
ال�شكاوى حول عدم منح تراخي�ص ملحالت جتارية ،وعدم ت�سليم مقرات نوادي م�ؤجرة من البلدية ،و�إنهاء
ع�ضوية �أ�شخا�ص يف املجال�س املحلية.
قامت الهيئة مبتابعة جميع تلك ال�شكاوى مبخاطبة كل من وزير احلكم املحلي ،ور�ؤ�ساء البلديات ،واملجال�س
املحلية ،حيث �أر�سلت ( )5ر�سائل �أ�صلية وتذكريية ،وميداني ًا باالجتماع مع اجلهات امل�س�ؤولة يف مناطق
البلديات واملجال�س املختلفة التي وردت عليها ال�شكاوى ومت خاللها مناق�شة مو�ضوع تلك ال�شكاوى.

تلقت الهيئة خالل العام � )15( 2009شكوى �ضد النيابة العامة يف غزة ،يف حني مل يتم ت�سجيل �أي �شكوى
العام املا�ضي .2008
تركزت تلك ال�شكاوى حول عدم قيام النيابة العامة بواجبها القانوين يف التحقيق يف �شكاوى املواطنني حول
حوادث القتل التي تعر�ض لها ذووهم ،ويف االعتداءات التي تعر�ضوا لها ،والتحقيق يف احلوادث الناجمة عن
الأخطاء الطبية ،وحول طلب احل�صول على التقارير الطبية الالزمة اخلا�صة بحاالت الوفيات امل�شتبه فيها.
قامت الهيئة مبتابعة ال�شكاوى الواردة �ضد النيابة العامة ،وووجهت مرا�سالت بواقع ( )37ر�سالة �أ�صلية
وتذكريية ،وعقدت العديد من االجتماعات ،وقامت بالعديد من االت�صاالت الهاتفية مع كل من النائب العام
بغزة ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء النيابة العامة ،بغر�ض التحقيق يف �شكاوى املواطنني ،والرد على ا�ستف�سارات الهيئة.
وتلقت الهيئة ردين على تلك املخاطبات ،مل يتحقق من خاللها �أية نتيجة مر�ضية.

ونتيجة لذلك تلقت الهيئة ردين من وزير احلكم املحلي ،ومت التو�صل يف عدد من تلك ال�شكاوى �إىل نتيجة
مر�ضية بتعاون تلك اجلهات.

اجلهات الأمنية

امل�ؤ�س�سات العامة

وزارة الداخلية

ديوان املوظفني العام

تلقت الهيئة خالل العام � )712( 2009شكوى �ضد وزارة الداخلية يف احلكومة املقالة يف قطاع غزة وما
يتبعها من جهاز ال�شرطة وجهاز الأمن الداخلي ،مقارنة مع (� )498شكوى العام املا�ضي .2008

تلقت الهيئة خالل العام � )7( 2009شكاوى �ضد ديوان املوظفني العام يف رام اهلل ،مقارنة مع العام 2008
الذي مل يتم خالله تلقي �أية �شكوى.
تركزت ال�شكاوى الواردة حول املطالبة ب�صرف العالوات ،واحت�ساب ترقيات و�إعادة �صرف الراتب ،واملطالبة
باحل�صول على �شهادات بغر�ض ت�سوية الراتب التقاعدي.
قامت الهيئة بتوجيه مرا�سالت بـ( )8ر�سائل �أ�صلية وتذكريية �إىل رئي�س ديوان املوظفني العام يف رام اهلل،
وقامت بعدة ات�صاالت هاتفية مع امل�س�ؤولني يف الديوان .وتلقت( )5ردود مكتوبة ،تو�صلت من خالل العديد
منها �إىل نتيجة مر�ضية.
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كما تبني من خالل تلك ال�شكاوى الواردة �ضد وزارة الداخلية (� )69شكوى ،وردت �ضد العنا�صر امل�سلحة
التابعة حلركة حما�س ،وهذه العنا�صر هي جهة لي�س لها �أي �صفة �شرطية يف قطاع غزة وفق القانون ،وقد
قامت مبمار�سة تلك االنتهاكات ب�صفتها تلك ،وات�ضح ذلك من خالل �إفادات املواطنني مقدمي تلك ال�شكاوى.
وقد تلقت الهيئة هذه ال�شكاوى �ضد تلك اجلهات “جهاز ال�شرطة املدنية وجهاز الأمن الداخلي والعنا�صر
امل�سلحة” ،ب�صورة منفردة �أو جماعية ،و�ضد كل جهة منها على حدة �أو جمتمعة.
تركزت �أغلب تلك ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة حول انتهاك احلق باحلياة “الوفاة �أثناء االحتجاز يف مراكز
التوقيف” ،والتعر�ض للتعذيب واالعتداء اجل�سدي واملعنوي ،واملعاملة القا�سية واملهينة �أثناء التوقيف ،وعدم
اتباع الإجراءات القانونية �أثناء عملية القب�ض والتفتي�ش ،واالحتجاز واالعتقال على خلفية �سيا�سية ،وعدم
العر�ض على النيابة �أو اجلهات الق�ضائية الأخرى يف املدة املحددة قانون ًا ،وعدم حتويل املوقوفني �إىل ال�سجن
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املركزي كمكان دائم لالحتجاز ،وا�سمرار احتجازهم يف املراكز امل�ؤقتة يف النظارات املوجودة داخل مراكز
ال�شرطة� ،أو يف مراكز توقيف غري معلن عنها تابعة جلهاز الأمن الداخلي ،وعدم متكني املوقوفني من زيارة
الأهل �أو املحامي ح�سب الأ�صول.
كما تلقت الهيئة العديد من ال�شكاوى حول الظروف املعي�شية والأو�ضاع ال�صحية يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل،
�سجن غزة املركزي ،ومراكز التوقيف التابعة جلهاز الأمن الداخلي .كما تلقت الهيئة عدد ًا من ال�شكاوى حول
مداهمة العديد من مقرات اجلمعيات الأهلية ،و�إغالق مقراتها وم�صادرة مقتنياتها من قبل الأجهزة الأمنية
والعنا�صر امل�سلحة .بالإ�ضافة �إىل ال�شكاوى املتعلقة باالعتداء على احلق يف التجمع ال�سلمي ومنع املواطنني
من تنظيم م�سريات �سلمية �أو مهرجانات احتفالية يف عدة منا�سبات ،واعتقال القائمني عليها �أو ا�ستدعائهم.
قامت الهيئة مبتابعة تلك ال�شكاوى مع اجلهات امل�س�ؤولة يف احلكومة املقالة من خالل توجيه املرا�سالت
املكتوبة ،الأ�صلية والتذكريية ،مت توجيهها �إىل كل من مراقب عام وزارة الداخلية منها ( )270ر�سالة ،ومدير
عام جهاز ال�شرطة ( )120ر�سالة ،و�إىل مدير عام جهاز الأمن الداخلي ( )42ر�سالة ،ووزير الداخلية ()50
ر�سالة.
ومت عقد العديد من االجتماعات واللقاءات املتخ�ص�صة ملناق�شتها وحماولة التو�صل �إىل نتيجة مر�ضية.
�إال �أنه وعلى الرغم من التعاون الذي تبديه تلك اجلهات مع الهيئة ،وتلقي الهيئة للعديد من الردود املكتوبة
التي ات�سمت يف جمملها بالنمطية ،ومت تلقي العديد من الردود ال�شفهية على ا�ستف�سارات الهيئة ،حول تلك
الإدعاءات ،و�إعالم الهيئة عن قيام وزارة الداخلية بت�شكيل جلان للتحقيق يف تلك الإدعاءات� .إال �أنه مل يتم
الإعالن عن نتائج �أي من تلك التحقيقات� ،أو عن �أي �إجراءات مت اتخاذها �ضد مرتكبي تلك االنتهاكات
ل�ضمان عدم تكرارها ،ومل يتم حتقيق نتيجة مر�ضية.
لقد وردت تلك ال�شكاوى على اجلهات الأمنية التابعة �إىل وزارة الداخلية على النحو التايل:

ال�شرطة ،وخ�صو�ص ًا �أفراد املباحث العامة و�أفراد مكافحة املخدرات ،وحول املعاملة القا�سية واملهينة �أثناء
االحتجاز ،بالإ�ضافة �إىل ظروف االحتجاز املعي�شية وال�صحية غري املوائمة للقانون.
كما وردت العديد من تلك ال�شكاوى �ضد املديرية العامة ملراكز الإ�صالح والت�أهيل “�سجن غزة املركزي”
التابعة لل�شرطة ،ومتحورت حول نق�ص اخلدمات املتعلقة بالظروف املعي�شية وال�صحية داخل مركز غزة
للإ�صالح والت�أهيل “ال�سجن املركزي” وحول تعر�ض عدد من النزالء لالعتداء اجل�سدي “ال�ضرب” داخل
املركز خ�صو�ص ًا “الفلكة” كعقوبة للمخالفني من النزالء ،وحول عدم الف�صل بني النزالء على الوجه املبني
يف القانون ،والتمييز بني النزالء �أنف�سهم من قبل �إدارة املركز.
قامت الهيئة مبتابعة تلك ال�شكاوى مع مدير عام ال�شرطة ،ومت �إر�سال ( )120ر�سالة� ،أ�صلية وتذكريية.
ويف ال�سياق نف�سه ،مت توجيه الع�شرات من الر�سائل �إىل مراقب عام وزارة الداخلية ،و�إىل وزير الداخلية.
كما مت عقد عدة اجتماعات مع كل من وزير الداخلية ومدير عام ال�شرطة ،ومدير عام مراكز الإ�صالح
والت�أهيل ،ومدراء مراكز ال�شرطة ،ومع مراقب عام وزارة الداخلية ،ومت مناق�شة ما ورد يف تلك ال�شكاوى
وحماولة التو�صل �إىل نتائج مر�ضية.
وقد تلقت الهيئة ( )29رد ًا من مدير عام ال�شرطة ،عك�ست يف جمملها عناية وتعاون مدير عام ال�شرطة مبا
ي�صدر عن الهيئة من مرا�سالت وا�ستف�سارات.
�إال �أنه قد لوحظ �أن تلك الردود جاءت يف غالبيتها ذات طابع منطي ،ويف عدد من الردود على بع�ض احلاالت
جاءت لتنفي االدعاء مو�ضوع ال�شكوى برمته ،ويف حاالت �أخرى جاءت دون تو�ضيح الإجراءات التي مت
اتخاذها �ضد امل�س�ؤولني عن ممار�سة االنتهاك ،مما �أدى �إىل عدم ت�صحيح الأو�ضاع القائمة ،ودون �ضمان �أية
�إجراءات لعدم تكرار هذه احلوادث .وبالتايل مل تتحقق �أية نتيجة مر�ضية يف غالبية تلك ال�شكاوى.

جهاز ال�شرطة املدنية

جهاز الأمن الداخلي

تلقت الهيئة خالل العام � )227( 2009شكوى �ضد جهاز ال�شرطة املدنية ،مقارنة مع ( )182العام املا�ضي
.2008

تلقت الهيئة خالل العام � )373( 2009شكوى �ضد جهاز الأمن الداخلي ،مقارنة مع (� )229شكوى خالل
العام املا�ضي .2008

تركزت غالبية ال�شكاوى حول انتهاك احلق يف �إجراءات قانونية عادلة ،وتوقيف املواطنني وتفتي�ش منازلهم
بدون مذكرة �صادرة عن اجلهة املخت�صة ،وحول احتجاز املواطنني يف النظارات املوجودة يف مراكز ال�شرطة
ملدة تتجاوز تلك التي حددها القانون ،وا�ستمرار احتجازهم لفرتات ت�صل �إىل عدة �شهور ،و�أحيان ًا ي�ستمر
احتجازهم يف النظارات �إىل ما بعد �صدور حكم ق�ضائي بحقهم ،وحول ممار�سة التعذيب من قبل عنا�صر

تركزت غالبية تلك ال�شكاوى حول عدم اتباع الإجراءات القانونية يف عملية القب�ض والتوقيف وتفتي�ش
املنازل ،حيث متت يف العديد منها ،ح�سب ادعاءات �أ�صحابها ،دون مذكرة �صادرة عن اجلهة املخت�صة،
وحول التعذيب واملعاملة القا�سية �أثناء االحتجاز ،وعدم الإعالن عن �أماكن االحتجاز لدى اجلهاز ح�سب
الأ�صول ،وحول عدم ال�سماح للأهل بزيارة املحتجزين من �أبنائهم ،وكذلك عدم ال�سماح ملحاميهم مبقابلة
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املوقوفني ح�سب القانون ،وحول عدم عر�ض املحتجزين على اجلهات الق�ضائية خالل املدة املحددة قانون ًا،
وعدم حتويلهم �إىل ال�سجن املركزي ،وقد مت توثيق �إحدى احلاالت التي مت احتجازها منذ ما يزيد عن عام
ون�صف العام ،وما يزال �صاحبها موقوف ًا لدى املركز يف زنزانة انفرادية.
تابعت الهيئة تلك ال�شكاوى مع مدير عام جهاز الأمن الداخلي ،بتوجيه مرا�سالت منها ( )42ر�سالة� ،أ�صلية
وتذكريية .ويف ال�سياق نف�سه مت �إر�سال الع�شرات من الر�سائل �إىل مراقب عام وزارة الداخلية ووزير الداخلية،
حول تلك ال�شكاوى .ومت عقد العديد من االجتماعات مع تلك اجلهات مت خاللها مناق�شة تلك ال�شكاوى ،يف
حماولة للتو�صل �إىل حلول مر�ضية.
وقد تلقت الهيئة ردود ًا معدودة على جميع تلك املرا�سالت وهي ( )3ردود من جهاز الأمن الداخلي� .إال �أن
جميع تلك الردود جاءت دون حتقيق نتيجة مر�ضية.

الف�صل الثاين
دور الهيئة يف الرقابة على �أماكن االحتجاز يف
قطاع غزة
مراكز االحتجاز يف قطاع غزة
يوجد يف قطاع غزة نوعان من مراكز االحتجاز والتوقيف املنظمة وفق ًا للقانون ،كما توجد مراكز �أخرى غري
منظمة وفق القانون ،وذلك على النحو التايل:
املراكز الدائمة :مراكز الإ�صالح والت�أهيل
وهي املراكز املخ�ص�صة لإيداع النزالء فيها ،املوقوفني واملحكومني ،وعلى خمتلف التهم ،وتعمل وفق ًا لقانون
مراكز الإ�صالح والت�أهيل “ال�سجون” رقم  6للعام  ،1998وهي تابعة للمديرية العامة ملراكز الإ�صالح
والت�أهيل التي تتبع لل�شرطة ،التابعة بدورها �إىل وزارة الداخلية يف احلكومة املقالة .ويعترب مركز غزة
للإ�صالح والت�أهيل “�سجن غزة املركزي” هو ال�سجن الوحيد يف قطاع غزة املنظم مبوجب هذا القانون.
مراكز االحتجاز امل�ؤقتة :النظارات املوجودة يف مراكز ال�شرطة
وهي املراكز املخ�ص�صة الحتجاز املواطنني ملدة م�ؤقتة يحددها القانون ،وت�شمل جميع النظارات املوجودة يف
جميع مراكز ال�شرطة يف حمافظات قطاع غزة ،ويتم احتجاز املوقوفني فيها للتحقيق معهم ،من قبل اجلهات
الق�ضائية املخت�صة ،وتعمل وفق ًا لقانون الإجراءات اجلزائية رقم 3للعام  ،2001حيث يتم االحتجاز فيها،
بداية ،من قبل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ملدة يجب �أال تتجاوز مدة � 24ساعة يتم خاللها عر�ض املوقوف على
النيابة العامة لتوقيفه مدة � 48ساعة ،ثم يتم التوقيف لدى املحكمة املخت�صة ح�سب الأ�صول ،ثم يتم نقل
املوقوفني �إىل ال�سجن املركزي ح�سب مقت�ضيات الو�ضع القانوين للموقوف.
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مراكز االحتجاز غري املنظمة مبوجب القانون

�أو ًال� :أماكن االحتجاز الدائمة:

وهي املراكز التي تتبع جهاز الأمن الداخلي ،وهو اجلهاز الوحيد الذي يعمل يف قطاع غزة على احتجاز
املواطنني يف مراكز التوقيف التابعة له ،ويتبع �إىل وزارة الداخلية يف احلكومة املقالة .ويوجد حالي ًا مركز
واحد مركزي ،جلهاز الأمن الداخلي ،ويقع يف مدينة غزة.

مركز غزة للإ�صالح والت�أهيل “ال�سجن املركزي” :مت �إن�شاء هذا املركز يف �شهر مار�س  ،2009فقد
نفذت الهيئة زيارتني ميدانيتني لل�سجن املركزي اجلديد ،لدى افتتاحه خالل �شهر مار�س ،والإعالن عنه
ك�سجن ،ومت خاللها االطالع على ظروف املركز ،وظروف النزالء فيه ،حيث ا�ستمرت الهيئة يف تنفيذ زيارتها
امليدانية للمركز “�سجن غزة املركزي اجلديد” حتى �شهر مايو من العام نف�سه ،حيث بد�أت الإدارة العامة
لل�سجون بعرقلة زيارات الهيئة ،ومل تتمكن من تنفيذ �أية زيارة للمركز حتى نهاية العام .2009

بد�أ العام  2009بالعدوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة ،وكان قد بد�أ بتاريخ  12/27من العام املا�ضي ،2008
وا�ستمر هذا العدوان حتى  ،2009/1/18وعلى الرغم من توقف العدوان املبا�شر عند هذا التاريخ� ،إال
�أن تداعياته ما تزال قائمة ،و�آثارها املبا�شرة وغري املبا�شرة حا�ضرة حتى اللحظة يف جميع مناحي حياة
املواطنني ،ويف جميع م�ؤ�س�سات ال�سلطة القائمة يف غزة ،الأمنية واملدنية على حد �سواء.
ويف هذا ال�سياق ،والأبرز على وجه التحديد ،ما �آلت �إليه �أو�ضاع ال�سجون ومراكز التوقيف يف قطاع غزة
خالل هذا العدوان ،حيث مت تدمري جميع ال�سجون ومراكز التوقيف املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل تدمري م�ؤ�س�سة
الربيع للرعاية االجتماعية” الإ�صالحية” .وقد تعر�ضت تلك املراكز للتدمري الكلي �أو اجلزئي ،بفعل ق�صف
الطائرات احلربية الإ�سرائيلية لتلك املواقع و�أدى �إىل فرار النزالء ،ومن �أعيد احتجازه مت و�ضعه يف �أماكن
غري معلنة .وقد وا�ستمر هذا الو�ضع قائم ًا حتى �شهر مار�س  ،2009تاريخ �إن�شاء �سجن غزة املركزي اجلديد،
مركز غزة للإ�صالح والت�أهيل” كبديل عن �سجن غزة املركزي الذي مت تدمريه ،ومت الإعالن عنه ك�سجن،
ومت توجيه كتاب للهيئة ،يف حينه� ،صادر عن مدير عام ال�شرطة ،يدعو فيها الهيئة لزيارة �سجن غزة املركزي
اجلديد واالطالع على �أو�ضاع النزالء بداخله.
كما ي�شار �أي�ضاً �إىل �أنه خالل العدوان الإ�سرائيلي مت تدمري مقرات مراكز االحتجاز التابعة جلهاز الأمن
الداخلي “ مركز امل�شتل غرب غزة وكذلك املركز الواقع �ضمن جممع ال�سرايا احلكومي “املال�صق ل�سجن
غزة املركزي”.

تابعت الهيئة هذه الق�ضية ،وقامت بتوجيه العديد من املرا�سالت �إىل كل من وزير الداخلية ومدير عام
ال�شرطة ومدير عام مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،كما عقدت العديد من االجتماعات مع جميع اجلهات امل�س�ؤولة
يف احلكومة املقالة ،بغر�ض متكني الهيئة من تنفيذ مهامها ،و�أداء عملها ،بت�سهيل زياراتها لل�سجون واالطالع
على �أو�ضاع ال�سجون وظروف النزالء فيها(((.
الإدارة القائمة على املركز
يتكون ال�سجن من خم�سة �أق�سام يقيم فيها النزالء ،وقد بلغ عددهم وفق �آخر زيارة للهيئة ،التي متت يف �شهر
مايو  )357( 2009نزي ًال موزعني على � 5أق�سام ،ت�ضم املعتقلني ال�سيا�سيني ،واملوقوفني اجلنائيني ،والأمنيني
“املوقوفني على تهمة التخابر مع العدو” وق�سم للن�ساء ،وق�سم عبارة عن زنازين انفرادية.
ي�شرف على �إدارة املركز عدد من العاملني والعامالت من �ضباط و�أفراد ال�شرطة ،يتبعون �إىل املديرية العامة
ملراكز الإ�صالح والت�أهيل بغزة ،التي تتبع من الناحية الإدارية �إىل جهاز ال�شرطة ،التابع بدوره �إىل وزارة
الداخلية يف احلكومة املقالة .وي�شار �إىل عدم متتع الطاقم العامل يف املركز بالكفاءة املطلوبة� ،أو اخلربة
الالزمة لإدارة مثل هذه املراكز يف الوقت احلايل.
الأو�ضاع القانونية للنزالء

وقد قامت �إدارة مركز جهاز الأمن الداخلي ،مع بداية العدوان ،ب�إخالء �سبيل عدد من املحتجزين لديها،
ومت نقل عدد �آخر منهم �إىل �سجن غزة املركزي املجاور ،قبل �أن يتم تدمريه ،يف حني مت التحفظ على عدد
�آخر من املحتجزين و�آخرين مت اعتقالهم الحق ًا بعد توقف العدوان ،الذين ظل م�صريهم ،غري معلوم ب�صورة
ر�سمية ،ومل يتم ال�سماح بزيارتهم� ،أو معرفة �أماكن �أو ظروف احتجازهم ،حتى نهاية �شهر نوفمرب 2009
حيث مت ال�سماح لأول مرة ملمثلي الهيئة بزيارة املركز الذي مت الإفادة عنه كمركز توقيف مركزي ووحيد تابع
جلهاز الأمن الداخلي يف غزة.

يتم ا�ستقبال النزالء يف مركز غزة للإ�صالح والت�أهيل “�سجن غزة املركزي” بناء على �أوامر �صادرة عن
ال�شرطة ملدة ال تتجاوز � 24ساعة ،ويتم خاللها عر�ض املوقوف على النيابة العامة لتوقيفه ملدة � 48ساعة،
ثم يتم عر�ضه على املحكمة املخت�صة عند ال�ضرورة ليتم متديد توقيفه ملدة  15يوم ًا ح�سب الأ�صول� ،أو يتم
ا�ستقبالهم بناء على حكم ق�ضائي �صادر عن حمكمة خمت�صة.

وعلى الرغم من جميع ال�صعوبات التي مت الإ�شارة �إليها ،فقد نفذت الهيئة خالل العام  )96( 2009زيارة �إىل العديد من
ال�سجون ومراكز التوقيف يف حمافظات غزة.

تلقت الهيئة العديد من ال�شكاوى من عائالت النزالء ،ومن النزالء �أنف�سهم ،خالل مقابلتهم �أثناء الزيارات
التي نفذتها خالل العام  ،2009وذلك حول عدم توقيفهم ح�سب الأ�صول القانونية ،حيث �أفادوا ب�أن توقيفهم
((( مرفق رسائل الهيئة بهذا الشأن.
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مت مبوجب قرارات �صادرة عن جهات ال متلك �صالحية التوقيف وفق ًا للقانون ،و�أن الأجهزة الأمنية ا�ستمرت
يف ا�ستدعائهم مرات عدة للح�ضور من ال�سجن املركزي �إىل مقرات الأمن للتحقيق جمدد ًا معهم ،ويف �أحيان
�أخرى حت�ضر عنا�صر الأمن نف�سها لتنقل النزالء �إىل املراكز التابعة لها ،ويتوا�صل ذلك ملدة غري حمددة،
ودون اتباع الأ�صول القانونية التي ن�ص عليها القانون يف مثل هذه احلاالت ،والذي يق�ضي ب�أن يتم نقل ال�سجني
لأغرا�ض التحقيق جمدد ًا ب�أمر من النائب العام ول�سبب وا�ضح وملدة حمددة ،كما تلقت العديد من ال�شكاوى
من النزالء حول ا�ستمرار احتجازهم يف ال�سجن بعد انق�ضاء فرتة حمكوميتهم.

�شكوى النزيل (روحي كمال ريحان) ،ومطالبته مدير عام ال�شرطة بالتحقيق يف حادثة تعر�ضه لل�ضرب من
قبل �أحد �أفراد ال�شرطة العاملني يف املركز ،ثم تهديده يف وقت الحق داخل الغرفة املتواجد فيها من قبل
املعتدي ،على خلفية تقدميه �شكوى �ضده �إىل �إدارة املركز .و�شكوى النزيل (�شادي خ�ضر �أحمد) ،ومطالبته
مدير عام ال�سجون بالتحقيق يف حادثة ال�ضرب على القدمني” الفلكة” يف �ساحة املركز ،من قبل م�س�ؤولني
يف املركز ،كعقاب له بحجة قيامه مبخالفة.

وقد الحظت الهيئة من خالل مقابلة العديد من النزالء �أنهم ال يتلقون �أية م�ساعدة قانونية ،التي تتعلق
مبلفات ق�ضاياهم ،وتقدمي اال�ست�شارات الالزمة لهم بهذا اخل�صو�ص ،من قبل �أي جهة ،وذلك يف الغالب،
يرجع �إىل الظروف االقت�صادية ال�صعبة للكثري من النزالء لتوكيل حمام.

كما ا�شتكى بع�ض النزالء للهيئة من تطبيق العقوبات اجلماعية �ضد جميع النزالء ،يف حال ارتكاب �أي نزيل
منهم لأية خمالفة ،بالإ�ضافة �إىل عدم تنا�سب العقوبة مع املخالفة يف كثري من الأحيان .ومثال ذلك :حرمان
ثالث غرف من زيارة عائالتهم ب�سبب عدم �إفراغ مظروف يحتوي على قمامة.

ت�صنيف النزالء

ويف هذا ال�سياق ت�ؤكد الهيئة� ،أن قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل قد �أورد ،وعلى �سبيل احل�صر ،جميع
�أ�شكال العقوبات التي يحق لإدارة املركز تطبيقها �أو يجوز لها ذلك يف حال ارتكاب النزيل للأنظمة واللوائح
املعمول بها داخل املركز ،والتي لي�س من بينها �أي عقوبة بدنية �أو �أدبية يجوز �أن يتم تطبيقها على �أي من
النزالء.

�أورد القانون يف املادة  25من قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،على وجه التف�صيل عملية ت�صنيف النزالء
داخل املركز ،ويتم توزيعهم على كافة الأق�سام بالقدر الذي ت�سمح به ظروف كل مركز ،ووفق ًا لذلك ،يجب
�أن يتم الف�صل بني النزالء املحكومني واملوقوفني ،والنزالء على خلفية الدعاوى احلقوقية ،واملوقوفني من غري
ذوي ال�سوابق ومن ذوي ال�سوابق .وجاءت املادة  59من القانون خم�ص�صة لظروف احتجاز املحكوم عليه
بالإعدام.
�إال �أن عملية الت�صنيف والف�صل بني النزالء داخل مركز غزة للإ�صالح والت�أهيل ،ال�سجن املركزي ،ال تعك�س
االلتزام الدقيق مبعايري الت�صنيف التي �أ�شار �إليها القانون ،والتي من �ش�أنها حتقيق الهدف املرجو من وراء
الن�ص القانوين .فقد تبني �أنه يوجد اختالط ،غري مربر ،بني النزالء داخل الغرف ،بني املحكومني واملوقوفني،
�أو بني املتهمني بتهم خطرية وغريهم من النزالء على خلفية دعاوى حقوقية “النفقة �أو الديون”� ،أو بني
النزالء من ذوي ال�سوابق وغريهم من غري ذوي ال�سوابق .كما يوجد اختالط بني النزالء على خلفية انتمائهم
ال�سيا�سي وغريهم من النزالء املوقوفني �أو املحكومني على خلفية تهم جنائية عادية.
كما تبني من خالل الزيارات التي نفذتها الهيئة� ،أنه ال يوجد يف ال�سجن �أية لوائح �أو �أنظمة مكتوبة ،معلنة،
تو�ضح حقوق النزالء وواجباتهم داخل املركز ،وخ�صو�ص ًا حول �آلية تقدمي �شكوى النزيل �إىل �إدارة ال�سجن،
وفق ًا ملا ن�ص عليه القانون.
كما تلقت الهيئة العديد من �شكاوى النزالء حول قيام �إدارة املركز مبعاقبتهم ب�سبب تقدمي �شكواهم �إىل
بع�ض اجلهات التي قامت بزيارة املركز ،وحول معاقبة النزيل بال�ضرب املربح على القدمني “الفلكة” على
مر�أى من جميع النزالء ب�سبب ارتكابه �أية خمالفة ،و�أحيان ًا دون �سبب وا�ضح.

�أمثلة لتلك ال�شكاوى:

وترى الهيئة يف قيام �إدارة املركز مبعاقبة النزيل على النحو الوارد يف ال�شكوى ،خمالفة �صريحة للقانون
الذي ينظم عمل املركز ،مما يجعل تطبيق �أي عقوبات بدنية �أو معنوية على النزالء يقع يف �إطار ممار�سة
انتهاك حقوق املواطن ،واعتداء على كرامته الإن�سانية ،مما ي�ستوجب معه امل�ساءلة واملحا�سبة �ضد مرتكبيها،
�أو امل�س�ؤولني عن تنفيذها.
اخلدمات ال�صحية واملعي�شية
يعاين املركز من عدم وجود عيادة طبية تتوافر فيها اخلدمات الطبية الالزمة ،وكذلك عدم توافر طبيب
مناوب �أو متخ�ص�ص وممر�ضني للإ�شراف ال�صحي الدائم على النزالء ،والعناية ب�صحتهم ،وتقدمي التقارير
الدورية عنها �إىل مدير املركز مت�ضمن ًا تو�صياته بهذا اخل�صو�ص ،وتفقد �أماكن نوم النزالء والتثبت من
حالتهم ال�صحية وتقدمي املعاجلات الالزمة ،وذلك وفق ًا ملا حدده القانون ،ل�ضمان وجود بيئة �صحية مقبولة
ملعي�شة النزالء .وتوجد يف املركز حالي ًا عيادة طبية متنقلة عبارة عن �سيارة �إ�سعاف ،وبداخلها توجد �صيدلية
للأدوية ،وي�شرف عليها ممر�ض و�صيدالين فقط ،مع مالحظة �أنه توجد يف املركز عيادة قيد الإن�شاء.
يعاين املركز من عدة �إ�شكاليات يف هذا الإطار ،ح�سب �شكاوى النزالء خالل مقابلتهم للهيئة �أثناء الزيارة،
ومن خالل مالحظات الهيئة ،وذلك على النحو التايل:
االكتظاظ :توجد بع�ض التجهيزات يف الغرفة الواحدة ،عبارة عن عدد من الأ�سرة ،غري كافية لعدد النزالء
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املوجودين فيها ،حيث يتم �شغلها من قبل عدد منهم ،يف حني يفرت�ش العدد الآخر منهم الأر�ض .وقد ا�شتكى
النزالء من االكتظاظ على عدة م�ستويات ،منها ما يحدث ب�سبب جتاوز العدد يف بع�ض الغرف  40نزي ًال ،حيث
ال تتوافر �أ�سرة لأكرث من ن�صف هذا العدد ،وما ينجم عن ذلك �أ�ضرار �صحية كثرية ،خ�صو�ص ًا تلك املتعلقة
ب�إ�صابات العظام ،وكذلك انت�شار الأمرا�ض خ�صو�ص ًا الأمرا�ض اجللدية ،يف حني ال يتم �إجراء الفح�ص
الطبي الدوري لهم ،وتقدمي العالج املنا�سب ويف الوقت املنا�سب.
كما ال تتوافر النظافة الالزمة للفرا�ش والأغطية� ،أو و�سائل تهويتها ،وعدم متكن النزالء من ن�شرها بعد �أن
يقوموا بغ�سلها ب�أنف�سهم داخل الغرف ،وكذلك عدم وجود �أي مكان خم�ص�ص لتخزين املالب�س واحلاجيات
اخلا�صة بهم.
التهوية ال�صحية الالزمة :على الرغم من وجود �أكرث من “نافذة حديدية” يف الغرفة الواحدة� ،إال �أنه
ب�سبب �صغر الفتحات داخل تلك النوافذ وو�ضعيتها ،ال ت�سمح مبرور �أ�شعة ال�شم�س �أو الهواء ،مما ي�ؤدي �إىل
ارتفاع ن�سبة الرطوبة ،وارتفاع احلرارة خ�صو�ص ًا يف ف�صل ال�صيف ،ومع االكتظاظ ،كذلك الربودة ال�شديدة
يف ف�صل ال�شتاء .بالإ�ضافة �إىل قيام النزالء بالطبخ على ح�سابهم ال�شخ�صي وب�أدواتهم اخلا�صة داخل
الغرف ،ي�ساهم ذلك يف زيادة �سوء التهوية وانبعاث الروائح الكريهة .كما �أن وجود احلمام داخل الغرف
ي�ساهم ب�شكل كبري يف انت�شار الروائح الكريهة ،وت�أثري ذلك على اجلهاز التنف�سي للنزالء.
مل تتمكن الهيئة من ح�صر دقيق لأعداد املر�ضى من النزالء ،ولكن تبني وجود عدد من احلاالت من بينهم
حتتاج �إىل رعاية طبية دورية خا�صة مثل مر�ضى ال�سكر ،والقلب ،ومر�ضى اجلهاز التنف�سي ،ومر�ضى الكبد
الوبائي� ،إىل جانب مر�ضى ال�صحة النف�سية ،ذلك �إىل جانب ع�شرات احلاالت امل�صابة ب�أمرا�ض م�ؤقتة
كالأمرا�ض اجللدية ،و�آالم العظام ،وغريها.
وقد ا�شتكى ه�ؤالء املر�ضى �أثناء زيارة الهيئة لهم من عدم توافر العناية ال�صحية الالزمة لهم ،وعدم تلقي
العالج الالزم يف الوقت املنا�سب ،وعدم توافر الأدوية الالزمة للعالج يف حال مت عر�ضه على الطبيب ،ويف
كثري من احلاالت يتم توفري الأدوية الالزمة للعالج من قبل عائالت النزالء �أنف�سهم .كما �أنه يف بع�ض
احلاالت التي يقرر الطبيب يف املركز حتويلها �إىل العيادات اخلارجية لعمل التحاليل املطلوبة للعالج ،تت�أخر
النتائج ب�صورة كبرية ت�ؤثر �سلب ًا على الو�ضع ال�صحي للمري�ض ،الذي يقت�ضي حتويله �إىل امل�ست�شفى لإجراء
العمليات اجلراحية الالزمة دون ت�أخري.
وجبات الطعام :ا�شتكى عدد من النزالء من عدم كفاية الكمية املكونة لوجبات الطعام الثالثة التي يتم
تقدميها لهم خالل اليوم ،حيث يتم ،على �سبيل املثال ،تخ�صي�ص � 9أرغفة �صغرية يومي ًا للنزيل ،وتقت�صر
الوجبة على اجلنب واملعلبات ،ويتم توزيع وجبة �أرز مع قطعتني من اللحم ،مرتني �أ�سبوعي ًا ،ويعتمد النزالء
ب�شكل �أ�سا�سي على ما يتلقونه من عائالتهم يف خالل الزيارة الأ�سبوعية.
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مياه ال�شرب :ا�شتكى غالبية النزالء من عدم �صالحية املياه املقدمة لل�شرب ،وعدم كفايتها بالن�سبة �إىل
عدد النزالء ،حيث يتم ،مث ًال ،تزويد الغرفة الواحدة التي يتواجد فيها  10نزالء بجالون �سعة  20لرت يومي ًا
لل�شرب وللطبخ مع ًا.
كما ا�شتكى عدد من النزالء من عدم توافر املياه ال�ساخنة الالزمة لال�ستحمام ب�صورة م�ستمرة ،مما يحرمهم
من عملية اال�ستحمام على النحو الذي �أ�شار �إليه القانون حتديد ًا بهذا اخل�صو�ص (مرتني يف الأ�سبوع �صيف ًا
على الأقل ،ومرة واحدة يف ال�شتاء على الأقل “وكذلك “ �أن يغ�سل يديه وقدميه مرتني يف اليوم �صباح ًا
وم�سا ًء).
النظافة :يقوم النزالء بعملية التنظيف داخل غرفهم ،وتوزع �إدارة ال�سجن بع�ض مواد التنظيف على كل
غرفة ،كما يقوم النزالء ب�شراء مواد التنظيف الالزمة على نفقتهم اخلا�صة� ،أو يتلقونها من الأهل خالل
الزيارة العائلية ،من �ضمنها الأكيا�س اخلا�صة بتجميع القمامة.
وقد ا�شتكى النزالء من �أن عملية جمع القمامة تتم مرة واحدة من قبل �إدارة ال�سجن كل � 24ساعة ،مما
ي�ضاعف من م�شكلة النظافة القائمة ،وما يرتتب عليها من �أخطار �صحية ،وروائح كريهة� ،إىل جانب الروائح
التي تنبعث من احلمام املوجود داخل الغرفة ،وعدم توفر التهوية ال�صحيحة الناجمة عن اكتظاظ عدد
النزالء داخل الغرفة الواحدة.
الفورة :يوجد يف املركز مكان خم�ص�ص للفورة ،وتتم مرة واحدة �أ�سبوعي ًا وملدة �ساعتني ،وقد ا�شتكى عدد
من النزالء للهيئة ب�صورة �شفهية من التمييز بينهم يف عملية اخلروج للفورة حيث ال يتم ال�سماح لبع�ضهم
اخلروج �إال مرة واحدة يف الأ�سبوع ،ولأ�سباب غري مربرة.
اخلدمات الريا�ضية والرتفيهية:
ال تتوافر داخل املركز �أية م�ساحات �أو �أدوات خم�ص�صة ملمار�سة الريا�ضة �أو الرتفيه ،كما ال يتم تنظيم �أية
�أن�شطة خا�صة بذلك.
اخلدمات الت�شغيلية والتدريب املهني:
ال يوجد يف املركز �أية برامج خا�صة بالت�شغيل �أو التدريب املهني ،ح�سب ما ن�ص عليه القانون ،بغر�ض �إك�ساب
النزالء حرفة �أو مهنة مفيدة ت�ساعدهم بعد �إطالق �سراحهم على ك�سب عي�شهم.
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اخلدمات التعليمية والتثقيفية:
ال يوجد يف املركز �أية برامج تعليمية �أو تثقيفية حقيقية ،كما �أن برنامج حمو الأمية الذي كان معمو ًال به �سابق ًا
يف ال�سجن املركزي قد توقف ،بعد تدمري ال�سجن خالل العدوان الإ�سرائيلي ونقله �إىل املركز احلايل ،و�أي�ض ًا
ال يوجد مكتبة عامة رغم �أنها كانت موجودة يف ال�سجن ال�سابق ،كما ال يتم توفري �أي كتب �أو �أية مواد تثقيفية
�أخرى ،كما ال يتم ال�سماح ب�إدخال ال�صحف اليومية.
وقد تلقت الهيئة �شكاوى من بع�ض النزالء حول عدم متكينهم من موا�صلة حت�صيلهم العلمي حتت �إ�شراف
امل�ؤ�س�سات التعليمية .ومن الأمثلة على ذلك� ،شكوى النزيل (�سامر �أحمد العجرمي) ،ومطالبته مدير عام
ال�شرطة متكينه من الت�سجيل للف�صل الدرا�سي احلايل ملوا�صلة م�سريته التعليمية ،ب�سبب رف�ض �إدارة املركز
ذلك.
االت�صال مع العامل اخلارجي:
الزيارة العائلية :يتم ال�سماح لذوي النزيل بزيارته مرة واحدة يف الأ�سبوع ،ويوجد مكان خم�ص�ص للزيارة
يحتوي � 7شبابيك ،كل منها عبارة عن طبقتني من احلديد امل�شكل من فتحات �ضيقة .وح�سب �شكوى بع�ض
النزالء للهيئة �أنه ال تتوافر الإنارة املنا�سبة يف املكان املخ�ص�ص للزيارة ،مما يجعل الر�ؤيا �أثناء مقابلة
الأهل غري مريحة ،وترتاوح مدة الزيارة من � 10إىل  15دقيقة.

التفتي�ش على املركز من قبل اجلهات املخت�صة :لوحظ من خالل زيارات الهيئة للمركز ،ومقابلة عدد
من النزالء خالل العام  ،2009عدم قيام اجلهات املخت�صة ،التي ذكرها قانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل،
(النائب العام �أو وكال�ؤه �أو ق�ضاة املحكمة العليا واملركزية ،كل يف دائرة اخت�صا�صه) ،بالدخول �إىل املركز
وتنفيذ زيارات دورية يف �أي وقت بغر�ض التفتي�ش الق�ضائي ،وذلك لتفقد �أو�ضاع املركز و�أو�ضاع النزالء
فيه ،والتحقق من �سالمة الإجراءات القانونية (�صحة ال�سجالت والأوراق) لكل نزيل ،ومدى التزام الإدارة
باللوائح والأو�ضاع القانونية للنزالء ،من حيث الأ�سا�س القانوين لوجودهم ،وتنفيذ الأحكام ال�صادرة عن
اجلهات الق�ضائية املخت�صة ،وتلقي �شكاوى النزالء ،والظروف املعي�شية الأخرى كفح�ص طعام النزالء كم ًا
ونوع ًا.
وفق ًا للقانون ذاته ،مل يتبني قيام كل من وزير الداخلية ووزير العدل �أو مندوب عنهما بدخول املركز لتفقده
وت�سجيل املالحظات �أو املقرتحات وتدوينها يف �سجل خا�ص .وكذلك قيام وزير الداخلية بالتن�سيق مع وزير
ال�ش�ؤون االجتماعية تعيني مفت�شني و�أخ�صائيني اجتماعيني لدرا�سة حالة كل نزيل ،النف�سية واالجتماعية.
وح�سب �إفادة عدد من النزالء ،و�إفادة �إدارة املركز ،ف�إنه قد متت زيارات حمدودة ،قام بها كل من النائب
العام امل�ساعد ،ووزير الداخلية ،و�أع�ضاء من جلنة الرقابة وحقوق الإن�سان يف املجل�س الت�شريعي� .إال �أن
الهيئة خل�صت من خالل متابعاتها لتلك الزيارات �أنها غري منتظمة وال تتم ب�صورة دورية ،وتكون يف الغالب
ذات طابع �شكلي ،ومل يتبني �أنه قد مت اتخاذ �أية �إجراءات قانونية خالل تلك الزيارات� ،أو نتيجة لها.

وقد ا�شتكى عدد من النزالء ،وعائالتهم ،من �أنه قد تكرر يف مرات عدة حرمانهم من هذه الزيارة كعقوبة،
ويف �أحيان �أخرى مت حرمانهم منها دون مربر وا�ضح ،كما �أن الأهل قد تلقوا معاملة قا�سية يف مرات متكررة
�أي�ض ًا خالل الزيارة ،حيث مت تفتي�شهم ب�صورة مهينة ،ومت منعهم من �إدخال الألب�سة والأطعمة الالزمة،
و�أحيان ًا مت منعهم من م�شاهدة �أبنائهم و�إلغاء الزيارة ب�صورة نهائية .ومن الأمثلة على ذلك� ،شكوى عائلة
النزيل (خليل عمر الهبا�ش) ،ومطالبتهم مدير عام ال�شرطة بالتحقيق يف �سوء املعاملة التي تعر�ضت لها
العائلة �أثناء زيارة ابنها النزيل يف مركز غزة للإ�صالح والت�أهيل ،وحرمانهم من الزيارة دون مربر.
االت�صال الهاتفي :يوجد يف املركز هاتف عمومي ي�ستعمله النزالء لالت�صال مع ذويهم مرة واحدة يف
الأ�سبوع ،ويتم حتديدها ب�صورة دورية ،ويتم �شراء بطاقة االت�صال على نفقتهم اخلا�صة .وقد ا�شتكى عدد
من النزالء للهيئة من ق�صر مدة االت�صال “ �أقل من دقيقة واحدة” يف معظم املرات.
كما ال يتم ال�سماح للنزالء ب�إدخال ال�صحف اليومية واملجالت ،وال توجد �أجهزة املذياع �أو تلفاز �إال يف حاالت قليلة ،مما يجعل
غالبية النزالء يف �شبه عزلة تامة عن العامل اخلارجي.

�أنظمة احلماية :ال يتوافر يف املركز حالي ًا �أي نظام للحماية كالكامريات للمراقبة �أو ال�سياج ،وتقت�صر
احلماية على وجود عدد من �أفراد ال�شرطة امل�سلحني على بوابة املركز.
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التو�صيات:
بالنظر ملا �سبق فيما يخ�ص مركز غزة للإ�صالح والت�أهيل ،ولتح�سني و�ضع املركز ف�إن الهيئة تو�صي مبا يلي:
• العمل يف �أقرب وقت على �إن�شاء بناء �أكرث مالءمة ،كمركز �إ�صالح وت�أهيل وفق املعايري الدولية
املعمول بها ،ليتمكن النزالء من التمتع باحلدود الدنيا من احلقوق املن�صو�ص عليها يف القانون ،ومبا
يحفظ كرامته الآدمية خالل فرتة وجودهم يف املركز ،ومبا ي�ضمن ت�أهيله ملوا�صلة احلياة واالندماج
داخل املجتمع بعد الإفراج عنه.
•�إعداد ن�شرات تت�ضمن حقوق النزالء وواجباتهم ،وتزويدها لكل نزيل لدى �إيداعه املركز ،وو�ضع
اللوائح الالزمة لأنظمة املركز يف الأماكن املنا�سبة ،و�ضمان متكني جميع النزالء من االطالع عليها
ب�سهولة.
• و�ضع �صندوق ل�شكاوى النزالء ،ومتكينهم من و�ضع �شكواهم بي�سر ،يف وقت حمدد من اليوم ،و�ضمان
و�صوله �إىل اجلهة املعنية دون ت�أخري.
• العمل على ت�أهيل طاقم جميع العاملني يف املركز ،وفقا ملا يجب توافره يف مثلهم من العاملني يف هذه
الأماكن ،وفق ًا للمعايري الدولية واملحلية.
• توفري اخلدمات ال�صحية الالزمة ،ب�إن�شاء عيادة �صحية ،وتوفري �أطباء خمت�صني مبا فيهم الأطباء
النف�سيون ،واملمر�ضون املقيمون ،و�صيدلية للأدوية الالزمة على نفقة ال�سلطة القائمة.
• زيادة عدد الغرف احلالية ملعاجلة االكتظاظ داخل الغرف ونتائجه ال�سلبية ،وتخ�صي�ص م�ساحة
منا�سبة لق�ضاء الفورة ،و�إعطاء النزالء فرتة معقولة خاللها.
• �إعداد برنامج متكامل خا�ص مبحو الأمية للنزالء داخل املركز ،و�إن�شاء مكتبة ورفدها بالكتب
والن�شرات واجلرائد ،ومتكني النزالء من موا�صلة حت�صيلهم العلمي بالتن�سيق مع اجلهات التعليمية.
• العمل على توفري م�ساحات خم�ص�صة ملمار�سة التمارين الريا�ضية ب�صورة يومية ،وتوفري املعدات
اخلا�صة بذلك.
• �إعداد برامج تدريب مهني للنزالء للتعليم ،وتوفري الأجهزة واملعدات الالزمة لذلك.
• ت�صنيف النزالء مبا يتالءم مع روح الن�ص الوارد يف القانون ،لتحقيق الغر�ض منه.
• توفري امل�ساعدة القانونية الالزمة للنزالء من غري القادرين على تلقيها ،من خالل التن�سيق مع
اجلهات الر�سمية وزارة العدل وغري الر�سمية نقابة املحامني وم�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان.
• �ضرورة تنفيذ زيارات دورية بغر�ض التفتي�ش الق�ضائي من قبل اجلهات املخت�صة ،املحددة يف
القانون ،ملتابعة الأو�ضاع القانونية للنزالء ،والظروف املعي�شية للنزالء وتدوين نتائج كل زيارة
واملالحظات الناجتة عنها يف �سجل خا�ص ل�ضمان االلتزام مبا ورد يف قانون مراكز الإ�صالح
والت�أهيل ،ول�ضمان متكني اجلهات املعنية من االطالع عليها.
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مراكز االحتجاز المؤقتة وفق القانون
النظارات التابعة لل�شرطة :تعترب النظارات املوجودة يف مراكز ال�شرطة يف جميع حمافظات غزة� ،أماكن
احتجاز م�ؤقتة وفق القانون ،وتتبع �إدارة املركز املوجودة فيه ،الذي يتبع مديرية ال�شرطة يف املحافظة املتواجد
فيها املركز ،والتي تتبع بدورها �إىل وزارة الداخلية.
تواجد يف قطاع غزة خالل العام  )14( 2009نظارة موزعة على جميع مراكز ال�شرطة املوجودة يف حمافظات
غزة ،وكان عددها يف العام املا�ضي ( )19نظارة ،وهذه النظارات هي :نظارة �شرطة مركز �شمال غزة،
نظارة �شرطة جباليا ،نظارة �شرطة جباليا البلد ،نظارة �شرطة جباليا املع�سكر ،نظارة �شرطة بيت الهيا،
نظارة �شرطة بيت حانون ،نظارة �شرطة املدينة ،نظارة �شرطة ال�شجاعية ،نظارة �شرطة العبا�س ،نظارة
�شرطة ال�شيخ ر�ضوان ،نظارة �شرطة ال�شاطئ ،نظارة �شرطة املع�سكرات الو�سطى ،نظارة �شرطة دير البلح،
نظارة �شرطة خانيون�س ،نظارة �شرطة القرى ال�شرقية – خانيون�س ،نظارة �شرطة رفح.
قامت الهيئة خالل العام  2009بتنفيذ ع�شرات الزيارات الدورية �إىل جميع هذه النظارات.
خالل العدوان الإ�سرائيلي على غزة قد مت تدمري جميع مراكز ال�شرطة املوجودة يف جميع حمافظات غزة،
ومت تبع ًا لذلك تدمري جميع النظارات املوجودة فيها ،وقد قام جهاز ال�شرطة مبحاوالت عديدة لإيجاد �أماكن
بديلة لتلك املراكز التي مت تدمريها يف كل حمافظة .وظل هذا الو�ضع قائما ملدة ثالثة �أ�شهر من تاريخ
العدوان ،حيث كان يتم احتجاز املواطنني وتوقيفهم يف �أماكن خمتلفة وغري ثابتة ،وتقع يف مناطق و�سط
�أحياء �سكنية مزدحمة مثل املدار�س� ،أو امل�ست�شفيات� ،أو مقرات الأندية� ،أو ال�شقق ال�سكنية� ،أو �أ�سفل بنايات،
قبل �أن يتم حتويلهم �إىل �سجن غزة املركزي اجلديد.
ويف هذا ال�سياق يذكر �أنه وعلى �أثر تعر�ض مبنى ال�سرايا احلكومي للتدمري خالل العدوان الإ�سرائيلي ،والذي
ي�ضم مقر �سجن غزة املركزي ،ونتيجة لعدم توافر الطاقة اال�ستيعابية املنا�سبة لأعداد النزالء يف هذا ال�سجن
اجلديد ،قام امل�س�ؤولون عن تلك النظارات البديلة بالعمل فيها كمراكز توقيف �شبه دائمة ،وذلك بحجة
التخفيف على ال�سجن املركزي ،وبالتايل �أ�صبحت هذه النظارات ت�شكل عبئ ًا على مراكز ال�شرطة التي تتبعها
تلك النظارات من حيث قدرة كل نظارة على ا�ستيعاب �أعداد املحتجزين املتزايدة ،وعدم متكن القائمني
على تلك املراكز من االلتزام بن�صو�ص قانون الإجراءات اجلزائية العام  2001بخ�صو�ص مدة التوقيف
امل�ؤقتة التي حددها القانون بـ � 42ساعة ،وموا�صلة احتجاز املوقوفني فيها لفرتات تتجاوز تلك املدة التي ت�صل
يف �أغلب احلاالت �إىل عدة �أ�شهر ،خالل فرتة توقيفهم ،و�آخرين يتوا�صل احتجازهم يف تلك النظارات بعد
حماكمتهم ،وبع�ضهم يق�ضون فرتة حمكوميتهم داخل تلك النظارات ،وكذلك عدم قدرة ال�شرطة على توفري
احلد الأدنى من اخلدمات املعي�شية الواجب توافرها وتقدميها للنزالء املحتجزين وفق ًا للقانون.
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كما يتم �أي�ضاً احتجاز الأطفال “الأحداث” يف هذه النظارات مع غريهم من املحتجزين البالغني ،ولفرتات
تتجاوز املدة املحددة قانون ًا ،قبل �أن يتم نقلهم �إىل م�ؤ�س�سة الربيع للرعاية االجتماعية” الإ�صالحية” يف
مدينة غزة واملخ�ص�صة لإيداع الأحداث.
قامت الهيئة مبتابعة الأو�ضاع القانونية واملعي�شية لتلك النظارات والإ�شكاليات التي تعاين منها ،وذلك
مبرا�سلة امل�س�ؤولني يف وزارة الداخلية وقيادة ال�شرطة ومدراء هذه املراكز واالجتماع معهم ،ومت �إطالعهم
على مالحظات الهيئة حول الو�ضع القائم يف هذه الأماكن ،وعربت مرار ًا عن قلقها البالغ جتاه ا�ستمرار
هذا الو�ضع ،غري القانوين ،وغري الإن�ساين ،مع تقدير الهيئة لكل الظروف ال�صعبة والعراقيل التي تواجهها
ال�سلطة القائمة يف غزة نتيجة العدوان الأخري ،ونتيجة احل�صار امل�ستمر على قطاع غزة منذ �سنوات ،مما
�أ�ضعف قدرة ال�سلطة على �أداء مهامها على الوجه املطلوب املبني يف القانون .وطالبت الهيئة مرار ًا تلك
اجلهات ،املخت�صة واملعنية ،بالعمل يف �أ�سرع وقت ممكن على حت�سني هذه الأو�ضاع ،ومتكني الهيئة من زيارة
هذه الأماكن واالطالع على ظروف النزالء فيها.
وتلقت الهيئة ردود ًا من قبل هذه اجلهات مفادها تو�ضيح جميع املحاوالت التي تقوم بها وزارة الداخلية
بغزة ،ملعاجلة تلك الإ�شكاليات ،يف ظل ال�صعوبات والتعقيدات التي تواجهها لتتمكن من �إيجاد �أماكن بديلة
للمراكز التي مت تدمريها ،وذلك ب�سبب الظروف بالغة ال�صعوبة التي متر بها ال�سلطة القائمة بغزة ،نظر ًا ملا
خلفه العدوان من �آثار على قدرتها يف �أداء مهامها ،واحل�صار الذي حترم مبوجبه من �إدخال �أية مواد لبناء
مثل هذه الأماكن.
وقد مت متكني الهيئة بعد مرور حوايل ثالثة �أ�شهر من تاريخ العدوان ،من تنفيذ زياراتها الدورية �إىل جميع
النظارات البديلة ،وا�ستمرت يف �أداء مهمتها تلك حتى نهاية العام .2009
الإ�شكاليات املتعلقة باملراكز امل�ؤقتة “النظارات”:
تعاين كافة هذه الأماكن “النظارات” من �إ�شكاليات عدة ،تتعلق بالأو�ضاع القانونية للمحتجزين ،والظروف
املعي�شية الأخرى ،على اعتبار �أن تلك الأماكن غري خم�ص�صة بالأ�سا�س كمكان لالحتجاز.
الو�ضع القانوين يف النظارات:
يتم احتجاز املوقوفني يف النظارات من قبل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،وفق ًا لقانون الإجراءات اجلزائية رقم
( )3للعام  ،2001الذي حدد قانون مدة التوقيف املنوط مب�أمور ال�ضبط الق�ضائي التقيد بها بحيث ال تتجاوز
مدة � 24ساعة ،يتم خاللها عر�ض املوقوف على النيابة العامة ليتم متديد التوقيف ملدة � 48ساعة �أخرى ،ثم
يتم حتوله �إىل مركز غزة للإ�صالح والت�أهيل “ال�سجن املركزي” ،ويتم التمديد الالحق �أمام قا�ضي املحكمة
املخت�صة وفق القانون.
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�إال �أنه تبني من مالحظات الهيئة خالل الزيارات التي نفذتها لتلك النظارات ،ومن خالل ال�شكاوى التي
تلقتها من عدد من املحتجزين فيها� ،أن “الغالبية العظمى من احلاالت” مل يتم االلتزام معها مبا ورد يف
القانون� ،أثناء التوقيف والتفتي�ش واالحتجاز ،حيث مت التوقيف يف عدد من احلاالت ،من قبل جهة غري خمولة
بذلك قانون ًا ،وكثري ًا ما مت جتاوز مدة التوقيف املحددة ،وال يتم االلتزام بالعر�ض على النيابة خالل املدة
املحددة ،ويف كثري من احلاالت التي يتم اتباع الأ�صول فيها ومت التوقيف فيها من قبل النيابة العامة ،والتمديد
من قبل املحكمة املخت�صة ،مل يتم حتويل املوقوفني �إىل �سجن غزة املركزي ،وتوا�صل االحتجاز يف النظارات
ملدة تتجاوز ال�شهور ،ويف �أحيان �أخرى ي�ستمر االحتجاز يف النظارة حتى بعد �صدور حكم نهائي من املحكمة
املخت�صة ،وهذا يعني �أن املوقوف مي�ضي مدة حمكوميته بكاملها يف النظارة.
ويف بع�ض الأماكن يتم التعامل مع بع�ض مراكز االحتجاز هذه ك�سجون ،مثل “�سجن مركز �شمال غزة” الواقع
يف مدينة جباليا .وقد تلقت الهيئة العديد من ال�شكاوى من النزالء �أو عائالتهم ،حول انتهاك حق املوقوفني
يف �إجراءات قانونية عدالة.
ومثال ذلك� :شكوى املواطن (�سامي م�صطفى الهيقي) ،ومطالبته مراقب عام وزارة الداخلية بالتحقيق
يف عدم اتباع القانون يف �أثناء توقيفه يف نظارة مركز �شرطة ال�شجاعية بغزة ،بتاريخ  2009/5/8وعدم
عر�ضه على �أي جهة ق�ضائية حتى �إخالء �سبيله يف  .2009/5/13و�شكوى املواطن (يا�سر ريا�ض �أبو غايل)،
ومطالبته مدير عام ال�شرطة بالتحقيق يف عدم اتباع القانون �أثناء احتجازه يف نظارة املباحث العامة الواقعة
بجوار جممع �أن�صار بغزة ،بتاريخ  2009/8/20و�إخالء �سبيله بتاريخ  ،2009/8/22ثم احتجازه جمدد ًا
بتاريخ  ،2009/8/27و�إخالء �سبيله بتاريخ  2009/8/29ثم معاودة احتجازه جمدد ًا بتاريخ ،2009/9/24
وح�سب ما مت �إفادة العائلة به �أن احتجاز ابنها “على ذمة وزير الداخلية”.
وتبني من خالل مالحظات الهيئة ومقابلة النزالء يف النظارات املختلفة ،تعر�ض الغالبية العظمى منهم
للتعذيب �أو �سوء املعاملة على �أيدي �أفراد من ال�شرطة ،وبالأخ�ص �أفراد املباحث العامة ومكافحة املخدرات،
�أثناء احتجازهم �أو �أثناء التحقيق معهم .وقد تلقت الهيئة العديد من ال�شكاوى من قبل املوقوفني يف النظارات
�أو من عائالتهم ،حول تعر�ضهم للتعذيب و�سوء املعاملة من قبل �أفراد من جهاز ال�شرطة واملباحث يف
تلك النظارات .ومن الأمثلة على ذلك� :شكوى املواطن (�آدم ه�شام زيادة) ،ومطالبته مدير عام ال�شرطة
بالتحقيق يف تعر�ضه للتعذيب من قبل �أفراد من ال�شرطة ،يف نظارة مركز �شرطة جباليا املع�سكر ،بتاريخ
 .2009/10/18و�شكوى املواطن (جهاد في�صل �أبو فيا�ض) ،ومطالبته مراقب عام وزارة الداخلية بالتحقيق
يف تعر�ضه للتعذيب من قبل �أفراد املباحث يف نظارة مركز �شرطة الربيج بتاريخ  2009/7/11للح�صول منه
على معلومات حول �أحد �أقاربه.
تبني من خالل الزيارات التي نفذتها الهيئة� ،أنه ال يوجد يف تلك النظارات �أماكن خم�ص�صة الحتجاز
الأحداث ،حيث يتم توقيف الأطفال “الأحداث” مع املحتجزين البالغني ،واملتهمني بتهم خطرية �أو تهم
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متعلقة بتعاطي �أو االجتار باملخدرات ،يف نظارة واحدة.
وقد تلقت الهيئة �شكاوى من قبل العديد من ه�ؤالء الأحداث� ،أو من عائالتهم ،حول احتجازهم يف غري
الأماكن املخ�ص�صة ملثلهم ،وحول تعر�ضهم للتعذيب على �أيدي �أفراد من جهاز املباحث ومكافحة املخدرات
داخل النظارات يف تلك املراكز .ومن الأمثلة على ذلك� :شكوى املواطن (فيا�ض حممد �أبو اجلديان)،
ومطالبته مدير عام ال�شرطة بالتحقيق يف عدم اتباع القانون لدى توقيفه ،واحتجازه مع البالغني ،ويف تعر�ضه
للتعذيب ،من قبل �أفراد من املباحث اجلنائية يف نظارة مركز �شرطة جباليا املع�سكر ،بتاريخ .2009/10/5
و�شكوى املواطن (يا�سر فايز زيارة) ،ومطالبته مدير عام ال�شرطة بالتحقيق يف عدم اتباع القانون لدى
توقيفه ،واحتجازه مع البالغني ،ويف تعر�ضه للتعذيب ،من قبل �أفراد من ال�شرطة يف نظارة مركز �شرطة
ال�شجاعية ،بتاريخ .2009/11/16
كما تبني من خالل الزيارات التي نفذتها الهيئة ،ومقابلة عدد من املوقوفني فيها ،عدم قيام اجلهات
امل�س�ؤولة “النيابة العامة �أو الق�ضاة �أو وزير الداخلية �أو وزير العدل” بزيارة هذه الأماكن وفق ما ن�ص
عليه القانون ،وذلك بغر�ض التفتي�ش الق�ضائي ،واالطالع على الأو�ضاع القانونية والظروف املعي�شية الأخرى
للنزالء ،با�ستثناء زيارات حمدودة قامت بها بع�ض هذه اجلهات وب�صورة غري دورية ،وتكون ،يف جمملها،
ذات طابع �شكلي.
الظروف املعي�شية الأخرى للموقوفني يف النظارات
القدرة اال�ستيعابية :تعاين غالبية النظارات من االكتظاظ ،نتيجة ل�ضيق امل�ساحة املكون منها املكان ،مما
يت�سبب يف عدم قدرة الكثري منها على ا�ستيعاب �أعداد املحتجزين.
وح�سب مالحظات الهيئة ،وتلقيها �شكاوى عدد من املحتجزين لها �أثناء زيارتهم ومقابلتهم ،تبني الآتي:

“بال وغري نظيف وكذا
• ال توجد �أ�سرة للنوم داخل النظارات ،ويوجد فرا�ش �أر�ضي غري مالئم ٍ
الأغطية”.
• تفتقر للتهوية ال�صحية الالزمة ،ب�سبب عدم دخول �أ�شعة ال�شم�س ،وقلة الإنارة ،وتعاين من الرطوبة
الدائمة ،و�ضاعف امل�شكلة وجود دورة املياه داخل تلك النظارة يف العديد من هذه الأماكن ،بالإ�ضافة
�إىل انت�شار الروائح الكريهة ب�صورة دائمة ،ويف بع�ضها ي�أتي ذلك نتيجة قيام النزالء بعملية �إعداد
الطعام داخل الغرف ب�أنف�سهم.
• وجبات الطعام ،حيث يتم تقدمي ثالث وجبات يومي ًا ،ويف بع�ض الأحيان التي يزداد العدد فيها
“واملهيئ دائم ًا للزيادة” ف�إن كمية الطعام ال تكفي ،وتكون عادة من الطعام املعد لأفراد ال�شرطة،
وتغلب عليها الأطعمة املحفوظة ،ويعتمد املوقوفون على الأطعمة التي يتم �إدخالها من عائالتهم.

• قلة مياه ال�شرب النظيفة ،وعدم وجود مكان خم�ص�ص لال�ستحمام.
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• ال يوجد عيادة طبية يف املكان ،ويقوم طبيب بالزيارة ،ويتم حتويل احلاالت املر�ضية �إىل امل�ست�شفى
عند احلاجة.
• تخ�ص�ص زيارة للعائلة مرة يف الأ�سبوع ،وي�سمح باالت�صال الهاتفي يف ظروف معينة ،ويف بع�ض
النظارات تخ�ضع الزيارة لرغبة امل�س�ؤول يف املركز �أو النظارة ،مثل نظارة مركز �شرطة “جباليا
البلد” ،ح�سب عدد من النزالء املوجودين يف املركز.
•عدم تخ�صي�ص �أي مكان للفورة ،على الرغم من مكوث عدد من النزالء يف بع�ض النظارات ملدة
تتجاوز �أربعة �أ�شهر ،وكذلك عدم وجود �أي مكان ملمار�سة �أي نوع من الريا�ضة البدنية .كما ال يتم
توفري �أية و�سيلة ملعرفة ما يحدث يف العامل اخلارجي مثل “مذياع� ،أو تلفاز� ،أو �صحف �أو كتب”.
التو�صيات
بالنظر ملا �سبق ،فال بد من العمل قدر امل�ستطاع على ما يلي:
•العمل على حتديد مراكز ال�شرطة التي توجد فيها نظارات ،والإعالن عن تلك النظارات ،والعمل
على �إلغاء النظارات التابعة للإدارات املتخ�ص�صة كاملباحث ومكافحة املخدرات.
•العمل على جتهيز النظارات ك�أماكن م�ؤقتة لالحتجاز ،ومواءمة ظروف االحتجاز فيها مبا يحفظ
كرامة املحتجزين و�إن�سانيتهم ،وتعزيز و�سائل احلماية لهذه الأماكن ،خ�صو�ص ًا �أن غالبيتها تقع يف
مناطق �سكنية مزدحمة.
•االلتزام باملعايري القانونية �أثناء عملية التوقيف من قبل م�أموري ال�ضبط �أو النيابة العامة ،وعدم
جتاوز املدة املحددة قانون ًا للتوقيف.
•العمل على ت�أهيل جميع العاملني امل�شرفني على النظارات ،مبا ي�ضمن احرتام احلقوق القانونية
والإن�سانية للمحتجزين.
•�ضرورة توفري و�سائل للرتفيه ،وم�ساحات و�أجهزة ملمار�سة الريا�ضة ،وتخ�صي�ص مكان للفورة ،وعلى
الأخ�ص يف الأماكن امل�ستخدمة حالي ًا ك�أماكن توقيف ملدة طويلة.
•�ضرورة تخ�صي�ص �أماكن الحتجاز الأطفال الأحداث داخل تلك النظارات ،وااللتزام باملعايري
اخلا�صة التي و�ضعها القانون ملثل هذه الفئة العمرية.
•�ضرورة قيام اجلهات املخت�صة بالتفتي�ش على النظارات وفق ًا لدورهم الذي ن�ص عليه القانون،
وب�صورة دورية للت�أكد من تطبيق القانون ،ومراقبة مدى احرتام حقوق الإن�سان للمحتجزين داخل
تلك النظارات ،من قبل القائمني على هذه الأماكن ،وم�ساءلة وحما�سبة من يثبت ارتكابه لأي
خمالفة.
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مراكز االحتجاز غري املنظمة مبوجب القانون
منذ �أحداث غزة و�سيطرة حما�س على ال�سلطة يف قطاع غزة يف منت�صف العام  ،2007وا�ستمرار هذا الو�ضع
حتى العام  ،2009اقت�صرت املراكز التابعة للأجهزة الأمنية يف القطاع على مركز توقيف مركزي واحد،
خم�ص�ص الحتجاز وتوقيف املواطنني ،يتبع جهاز الداخلي التابع لوزارة الداخلية يف احلكومة املقالة ،ويقع
يف مدينة غزة .وهذا املركز غري منظم وفق ًا لقانون مراكز الإ�صالح والت�أهيل ل�سنة  ،1998وال يتبع مديريتها
العامة ،كما ال يعمل ،ب�صورة �أ�سا�سية ،وفق قانون الإجراءات اجلزائية ل�سنة  2001املعمول به يف �أرا�ضي
ال�سلطة الوطنية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،بل يعمل مبوجب قانون �أ�صول املحاكمات الع�سكري الذي
مت �إقراره من قبل املجل�س الت�شريعي بغزة ،ون�شره خالل العام  ،2008ومل تتم امل�صادقة عليه من قبل رئي�س
ال�سلطة الوطنية ،الأمر الذي جعل �سريانه مقت�صر ًا على قطاع غزة.
يتم التوقيف يف مركز الأمن الداخلي ،وفق ًا لقانون الإجراءات الع�سكرية  2008امل�شار �إليه ،حيث يتم التوقيف
مدة � 48ساعة ،ثم يتم عر�ض املوقوف على النيابة الع�سكرية ،ثم املحكمة الع�سكرية لتمديد التوقيف مدد ًا
متتابعة ت�صل �إىل ثالثة �أ�شهر ،ثم يتم نقل املوقوفني بعد انتهاء التحقيق معهم �إىل �سجن غزة املركز اجلديد.
ويتم تقدمي جميع املوقوفني ممن يتم احتجازهم لدى جهاز الأمن الداخلي �إىل املحاكم الع�سكرية بغزة،
التي تعمل مبوجب قانون �أ�صول املحاكمات الثوري للعام  ،1979وهو القانون الذي كان وما يزال حمل انتقاد
من قبل الهيئة ،كونه ال ي�أتي �ضمن املنظومة الق�ضائية املعمول بها يف �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
ي�شار �إىل �أنه ،قبل تاريخ العدوان على غزة ،نهاية العام املا�ضي ومطلع العام  ،2009كان هذا املركز يقع يف
جممع ال�سرايا احلكومي و�سط مدينة غزة ،مال�صق ًا ل�سجن غزة املركزي .ويف اليوم الأول للعدوان قامت
�إدارة املركز بالإفراج امل�شروط عن عدد من املحتجزين ،وقامت بنقل عدد �آخر منهم �إىل �سجن غزة املركزي،
املجاور ،يف حني حتفظت على حوايل � 11سجين ًا ،مت نقلهم �إىل جهة غري معلومة .وبعد نهاية العدوان ،مت نقل
جميع املوقوفني ،و�آخرين مت احتجازهم يف وقت الحق� ،إىل عدة �أماكن خمتلفة تابعة للجهاز ،ولكن دون �أن
يتم الإعالن عنها كمراكز توقيف ،وظلت هذه الأو�ضاع قائمة حتى نهاية العام .2009
يقوم جهاز الأمن الداخلي ،باحتجاز املواطنني على خلفية �سيا�سية� ،أو �أمنية� ،أو على �أية ق�ضايا �أخرى .حيث
يتم التحقيق معهم مع املوقوفني ،وبعد انتهاء فرتة التحقيق يتم حتويلهم �إىل �سجن غزة املركزي اجلديد،
يف حني ي�ستمر احتجاز عدد من املوقوفني يف املركز نف�سه لفرتات جتاوزت املدة املحددة قانون ًا ،و�صلت يف
بع�ض احلاالت �إىل �أكرث من عام ،مما ي�ستدعي معه ت�صنيف املركز كمكان دائم لالحتجاز ،ولكن دون �أن
يتم ال�سماح لعائالت املحتجزين بزيارتهم ب�صورة دورية منتظمة ،ودون ال�سماح ملحاميهم بزيارتهم ،ح�سب
الأ�صول.
كما يقوم جهاز الأمن الداخلي با�ستدعاء بع�ض املواطنني �إىل مكاتب الأمن التابعة له يف خمتلف املناطق يف
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قطاع غزة ،حيث يتم احتجازهم لعدة �ساعات ،دون �أن يتم التحقيق معهم حول �أية تهمة ،ثم يطلب منهم
احل�ضور يف اليوم التايل ،و�أحيان ًا يتكرر االحتجاز على النحو ال�سابق ،وقد ي�ستمر ذلك مدة ت�صل �إىل عدة
�أ�سابيع ،مما يعترب هذه الإجراءات تقع يف �إطار احلجز التع�سفي للحرية ،وعلى خالف القانون.
ويف هذا ال�سياق ،قامت الهيئة خالل العام  2009باملتابعة مع جميع امل�س�ؤولني حول هذا الو�ضع القائم ،وقامت
ب�إر�سال مبخاطبات مكتوبة ،وعقدت العديد من االجتماعات مع كل من (وزير الداخلية يف احلكومة املقالة،
ومدير مركز جهاز الأمن الداخلي ،ومراقب عام وزارة الداخلية) بغر�ض الإعالن عن �أماكن االحتجاز لدى
جهاز الأمن الداخلي ،ومتكني الهيئة من تنفيذ زياراتها لتلك الأماكن ،ولكن دون حتقيق نتيجة مر�ضية حتى
�شهر دي�سمرب نهاية العام  2009حيث مت ال�سماح للهيئة ،للمرة الأوىل ،من قبل جهاز الأمن الداخلي بزيارة
املركز التابع له يف مدينة غزة ،وكانت الزيارة ميدانية ودون املطلوب ح�سب �آلية عمل الهيئة ،ومت خالل
الزيارة االطالع على ظروف احتجاز عدد من املوقوفني ،ومت مقابلة عدد منهم ،وقد بلغ عددهم وفق الزيارة
الأخرية حوايل  37موقوف ًا .كما نفذت الهيئة زيارتني مت خاللها مقابلة عدد من املحتجزين فقط ،حتى نهاية
العام .2009
تبني من خالل هذه الزيارات ،وفق مالحظات الهيئة و�إفادات عدد من املحتجزين الذين متت مقابلتهم
�أن مكان االحتجاز مت ا�ستخدامه كبديل عن املراكز التابعة للجهاز التي دمرت خالل العدوان الإ�سرائيلي،
وذلك �إىل حني �إيجاد �أماكن بديلة تكون موائمة للقانون ،وبالتايل مل يكن هذا املركز معد ًا يف الأ�سا�س كمكان
لالحتجاز ،وبالتايل يفتقر �إىل احلد الأدنى من ال�شروط والتجهيزات الواجب توافرها يف مثل �أماكن االحتجاز
الدائمة �أو امل�ؤقتة .ويعاين املركز من عدة �إ�شكاليات تتعلق باالكتظاظ يف �أوقات متعددة ،ويتم �أحيان ًا احتجاز
موقوفني اثنني يف الزنزانة االنفرادية الواحدة مب�ساحة مرت مربع واحد بداخلها دورة مياه �أو بدونها.
وال يوجد مكان خم�ص�ص للفورة ،وتتم الفورة لبع�ض املحتجزين ملدة ن�صف �ساعة يف اليوم ،يف حني �أن عدد ًا
منهم ال ي�سمح له �إطالق ًا باخلروج من الزنزانة يف �أي من الأوقات ،ولأي �سبب من الأ�سباب ،يتم تقدمي 3
وجبات من الطعام يومي ًا ،كما ي�سمح ب�إدخال الطعام املطبوخ خالل بع�ض الزيارات العائلية ،تتوافر يف املركز
مياه �صاحلة لل�شرب ،كما تتوافر مياه لال�ستحمام.
الأو�ضاع ال�صحية :يوجد يف املركز عيادة طبية متوا�ضعة مع طبيب واحد مقيم وممر�ض ،وتتم زيارة �أطباء
خمت�صني يوقعون الك�شف الطبي على املحتجزين لدى دخولهم املركز ،ويوجد بع�ض الأدوية ،و�أحيان ًا يتم
�إدخالها على نفقة الأهل ،ويقوم الأطباء مبتابعة احلاالت املر�ضية ح�سب كل حالة ،وذلك وفق ما �أفاد به
الأطباء الذين مت االجتماع بهم �أثناء الزيارة ،و�أطلعوا الهيئة على بع�ض النماذج التي يقومون ب�إعدادها،
والتي يتم �إرفاقها يف امللف اخلا�ص باملوقوف.
االت�صال مع العامل اخلارجي :يتم ال�سماح بزيارة العائلة لبع�ض املحتجزين مرة واحدة كل �أ�سبوعني ملدة
 20دقيقة ،ويتم ال�سماح �أحيان ًا لهم باالت�صال الهاتفي بذويهم ،وال يوجد �أية برامج �أو خدمات ريا�ضية �أو
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تعليمية �أو تثقيفية� ،أو ترفيهية ،وال يتم �إدخال اجلرائد اليومية ،مما ي�ضع املوقوفني يف عزلة عما يدور يف
العامل اخلارجي ،وقد �أفاد عدد من املوقوفني الذين متت مقابلتهم من قبل الهيئة �أنهم مل يعر�ضوا على �أية
جهة ق�ضائية منذ توقيفهم منذ عدة �أ�شهر ،ومن بني بع�ض املحتجزين عدد من املعتقلني على خلفية �سيا�سية،
الذين �أفادوا للهيئة �أنه مل يتم عر�ضهم على �أية جهة ق�ضائية ،ومل يتم توجيه �أية تهمة حمددة لهم.
وقد تلقت الهيئة �شكاوى العديد من املحتجزين �أو من عائالتهم ،حول انتهاك احلق يف �إجراءات عادلة،
�أثناء االحتجاز لدى اجلهاز ،وموا�صلة احتجازهم خالف ًا للقانون ،على الرغم من مرور عدة �أ�شهر على
توقيفهم ،وكذلك عدم متكينهم من زيارة عائالتهم ب�صورة دورية �أو منتظمة ،كما مل ي�سمح ملحاميهم
بزيارته ح�سب الأ�صول ،وحول عدم متكينهم من تلقي اخلدمة ال�صحية ال�ضرورية ،وحتويلهم �إىل امل�ست�شفي
لتلقي العالج املنا�سب ،وكذلك حول تعر�ضهم للتعذيب و�إ�ساءة املعاملة �أثناء االحتجاز ،وخالل التحقيق
معهم .ومن الأمثلة على تلك ال�شكاوى� :شكوى عائلة املواطن (حممد �أحمد �أبو دقة) ،ومطالبتها مراقب عام
وزارة الداخلية بالتحقيق يف عدم اتباع القانون �أثناء توقيفه لدى جهاز الأمن الداخلي بتاريخ ،2009/6/9
وعدم حتديد مكان احتجازه .و�شكوى عائلة املواطن (نور �سيد �أبو م�سامح) ومطالبتها مراقب عام وزارة
الداخلية ابلتحقيق يف عدم اتباع القانون �أثناء توقيفه ،ويف اعتقاله على خلفية �سيا�سية ،ويف تعر�ضه للتعذيب،
لدى جهاز الأمن الداخلي بتاريخ  .2009/4/7و�شكوى عائلة املواطن (زكي ر�شاد ال�سكني) ،ومطالبتها وزير
الداخلية بالتحقيق يف عدم اتباع القانون �أثناء توقيفه من قبل جهاز الأمن الداخلي بتاريخ ،2008/8/2
وعدم الإعالن عن مكان احتجازه مدة جتاوزت �ستة �أ�شهر ،ويف ا�ستمرار احتجازه يف زنزانة انفرادية لدى
مركز التوقيف التابع للجهاز ملدة حوايل العام ون�صف العام ،وعدم ال�سماح لعائلته بزيارته ب�صورة دورية،
وعدم ال�سماح ملحاميه بزيارته ح�سب الأ�صول.
التفتي�ش الق�ضائي� :أفاد للهيئة عدد ممن متت مقابلتهم من املوقوفني �أنه مل تقم �أية جهة بزيارتهم،
ممن خولهم القانون بذلك ،كالنيابة العامة �أو الق�ضاة ،بغر�ض التفتي�ش الق�ضائي على �أو�ضاعهم القانونية
والظروف املعي�شية الأخرى الواجب توافرها وفق ًا للقانون .وح�سب �إدارة املركز �أنه متت زيارة من قبل وزير
الداخلية ،وقا�ض ع�سكري ،وخالل ال�شهر الأخري متت زيارة من قبل رئي�س احلكومة املقالة .ومل يتح املجال
للهيئة حتى نهاية العام  2009بزيارة مكان احتجاز الأمن الداخلي ليت�سنى لها االطالع على �أثر تلك الزيارات.
التو�صيات
مما �سبق ال بد من مراعاة احلكومة املقالة للتو�صيات التالية:
• �ضرورة الإ�سراع يف �إقامة مكان موائم لالحتجاز امل�ؤقت لدى جهاز الأمن الداخلي ،تتوافر فيه
احلدود الدنيا ملعاملة املحتجزين ،من حيث الأو�ضاع القانونية والظروف املعي�شية الأخرى ،والإعالن
عنه ر�سمي ًا.
• �ضرورة �إخ�ضاع هذه املراكز لقانون ينظم عملها ،كغريها من �أماكن التوقيف امل�ؤقتة� ،أو الدائمة.
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• �ضرورة االلتزام بكافة الإجراءات القانونية ،خا�صة فيما يتعلق باملدة التي حددها القانون للتوقيف
يف مثل هذه الأماكن ،وال�سماح لهم بزيارة عائالتهم وحماميهم ح�سب الأ�صول.
• �ضرورة تنفيذ زيارات دورية بغر�ض التفتي�ش الق�ضائي من قبل اجلهات املخت�صة التي ذكرها
القانون ،ومراجعة الأو�ضاع القانونية للموقوفني ،ل�ضمان احرتام الإجراءات القانونية العادلة �أثناء
التوقيف والتحقيق ،و�ضمان توافر الظروف ال�صحية واملعي�شية الأخرى جلميع املحتجزين.
• تدريب وت�أهيل العاملني يف هذه املراكز ،وفق ًا للمعايري الدولية بهذا اخل�صو�ص ،ل�ضمان احرتام
حقوق املحتجزين فيه.
•العمل على متكني الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان من تنفيذ زياراتها الدورية �أو غري الدورية ،دون
عوائق.

م�ؤ�س�سة الربيع للرعاية االجتماعية “الإ�صالحية”:
تعترب م�ؤ�س�سة الربيع للرعاية االجتماعية “الإ�صالحية” املكان الوحيد يف قطاع غزة الذي يتم فيه �إيداع
الأطفال “الأحداث اجلانحني” ممن تقل �أعمارهم على  18عام ًا ومن جميع حمافظات قطاع غزة ،وت�ضم
املوقوفني واملحكومني على خمتلف التهم ،وتقع يف مدينة غزة.
ي�شار �إىل �أن امل�ؤ�س�سة قد �أعيد بنا�ؤها لدى قدوم ال�سلطة الوطنية ،ومت �إن�شا�ؤها مبا يتالءم مع املعايري الدولية
ذات العالقة وب�صورة منوذجية ،وت�شرف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية على امل�ؤ�س�سة ،ويتبع جميع العاملني فيها
للوزارة.
لقد تعر�ضت امل�ؤ�س�سة للق�صف اجلزئي �أثناء العدوان على غزة ،ومت �إغالق امل�ؤ�س�سة ،وقامت �إدارة امل�ؤ�س�سة،
حتت �إ�شراف النيابة العامة ،بالإفراج بالكفالة عن جميع الأطفال املحتجزين فيها ،وذلك يف اليوم ال�سابق
للعدوان الإ�سرائيلي ،ومت ت�سليمهم �إىل ذويهم ،وكان عددهم حينها ( 22نزي ًال).
ا�ستمر �إغالق امل�ؤ�س�سة حتى نهاية �شهر �إبريل  ،2009وحتى ذلك التاريخ كان يتم احتجاز الأطفال الذين
يتم توقيفهم ،يف الأماكن التي يتم فيها احتجاز البالغني يف خمتلف مراكز التوقيف والنظارات املوجودة يف
مراكز ال�شرطة ،و�أحيان ًا يف مركز التوقيف التابع للأمن الداخلي �أو يف �سجن غزة املركزي ،مما جنم عنه
خمالفات قانونية و�آثار �سلبية على الأطفال املوقوفني.
تقوم الهيئة حالياً بزيارات دورية �إىل امل�ؤ�س�سة دون �أية عوائق ،ووفق �آخر زيارة قامت بها الهيئة يف دي�سمرب  ، 2009مت ت�سجيل
املالحظات الآتية:

بلغ عدد الأطفال الأحداث يف امل�ؤ�س�سة ( 25نزي ًال) ،من بينهم ( )3حمكومني فقط ،وبلغ عدد العاملني يف
امل�ؤ�س�سة ( )33موظف ًا ،بالإ�ضافة �إىل مدير امل�ؤ�س�سة ،من بينهم خم�سة مراقبي �سلوك و ثالثة �أخ�صائيني
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اجتماعيني ،و�أخ�صائي نف�سي� ،أربعة معلمني للتعليم الأ�سا�سي ،وبرنامج حمو الأمية ،و�أربعة معلمي جنارة
و�أملنيوم ،و معلمي ريا�ضة،و معلم ر�سم ،كما يوجد موظف يعمل يف امل�ؤ�س�سة ك�صيديل.
الأو�ضاع القانونية :يتم توقيف الطفل “احلدث” ب�أمر من النيابة العامة ،وفق ًا لقانون الإجراءات اجلزائية
رقم ( )3للعام  ،2001مدعوم ًا بتقرير طبي �صادر عن م�ست�شفى حكومي معتمد ،وبطاقة الهوية اخلا�صة
باحلدث ،ويتم �إرفاق جميع تلك الأوراق يف امللف اخلا�ص به .ولدى قيام ال�شرطة باحتجاز الطفل يتم �إبالغ
مراقب ال�سلوك يف املنطقة التي يقيم فيها� ،أو التي يتم توقيفه فيها ،ويتم تعبئة النموذج اخلا�ص بالتهمة
املوجهة له ،ومن ثم يتم حتويله �إىل م�ؤ�س�سة الربيع يف غزة ،ثم يتم عر�ضه على النيابة العامة ،ثم املحكمة
لتمديد التوقيف� ،أو للمحاكمة� ،إال �أنه يف كثري من احلاالت مل يتم االلتزام باملعايري املن�صو�ص يف القانون،
ومت جتاوز املدة التي حددها القانون بـ � 24ساعة مل�أموري ال�ضبط و� 48ساعة للنيابة العامة للتوقيف يف مركز
ال�شرطة ،وي�ستمر احتجاز الطفل احلدث عدة �أ�سابيع يف النظارة مع غريه من البالغني ،قبل �أن يتم نقله �إىل
امل�ؤ�س�سة.
وخالل الزيارات الدورية التي تقوم بها الهيئة للم�ؤ�س�سة ،ووفق ًا لل�شكاوى التي تلقتها من عدد من الأطفال
النزالء �أو من عائالتهم ،تبني �أن غالبيتهم قد تعر�ضوا للتعذيب �أو للمعاملة القا�سية ،من قبل �أفراد من
املباحث اجلنائية �أثناء توقيفهم يف النظارات التابعة لتلك الإدارة املوجودة يف مراكز ال�شرطة ،و�أن غالبيتهم
مت احتجازهم لفرتة تتجاوز املدة املحددة قانون ًا ،و�صلت يف بع�ض احلاالت �إىل �أكرث من �شهر ،ومت احتجازهم
خاللها مع البالغني من غريهم من املحتجزين ،الذين مت توقيفهم على خلفية جرائم كربى� ،أو خمدرات،
قبل �أن يتم حتويل الطفل احلدث املوقوف �إىل امل�ؤ�س�سة بغزة .وقد تلقت الهيئة العديد من ال�شكاوى متحورت
حول هذه التجاوزات واالنتهاكات ،خالل مقابلة الهيئة لهم �أثناء الزيارات .ومن الأمثلة على ذلك� :شكوى
املواطن ،احلدث (غازي زكي �أبو زرقة) ومطالبته مدير عام ال�شرطة بالتحقيق يف عدم اتباع القانون �أثناء
توقيفه يف نظارة مركز �شرطة خانيون�س ،واحتجازه مع البالغني ،ويف تعر�ضه للتعذيب من قبل �أفراد املباحث،
بتاريخ  .2009/10/1و�شكوى املواطن ،احلدث (نائل عبد الكرمي العبيد) ومطالبته مدير عام ال�شرطة
بالتحقيق يف احتجازه مع البالغني ،ويف تعر�ضه للتعذيب ،يف نظارة املباحث يف مركز �شرطة الربيج ،بتاريخ
.2009/11/16
اخلدمات ال�صحية :ال توجد يف امل�ؤ�س�سة عيادة طبية متكاملة ،ويقوم الطبيب بزيارة امل�ؤ�س�سة مرة �أو مرتني
يف الأ�سبوع ،ويتم الك�شف الطبي على جميع الأطفال النزالء يف امل�ؤ�س�سة ،ويتم حتويل احلاالت املر�ضية من
بينهم ،التي حتتاج �إىل موا�صلة العالج يف امل�ست�شفى� ،أو لإجراء لعمليات اجلراحية الالزمة.

اخل�ضار الطازج املطبوخ والدجاج واللحوم ،والفواكه.
زيارة الأهل :يتم تخ�صي�ص زيارة للعائلة مرة واحدة يف الأ�سبوع ،ومتتد من الثامنة �صباح ًا حتى اخلام�سة
م�ساء وب�صورة مفتوحة مع �أفراد العائلة ،كما يتم ال�سماح بزيارات منزلية لبع�ض النزالء يف منا�سبات خمتلفة.
اخلدمات التعليمية والثقافية :يوجد يف امل�ؤ�س�سة معلمون للتعليم الأ�سا�سي ولربنامج حمو الأمية ،ومعلمون
للتدريب املهني “تعليم النجارة و�أعمال الأملنيوم” ،ومعلمون للرتبية البدنية والرتبية الفنية.
اخلدمات الريا�ضية والرتفيهية :تتوافر يف امل�ؤ�س�سة العديد من املالعب اخلا�صة بكرة القدم ،وكرة
الطائرة ،وكرة ال�سلة ،كما توجد م�ساحات خم�ص�صة للألعاب الريا�ضية الأخرى ،كما تقام العديد من
احلفالت الرتفيهية للأطفال ،يتم تنظيمها بالتعاون مع م�ؤ�س�سات غري حكومية.
التفتي�ش :يقوم مدير الدفاع االجتماعي يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وكذلك نائب مدير عام الرعاية
االجتماعية ،م�س�ؤول املراكز االجتماعية يف الوزارة ،بزيارات دورية تفقدية للم�ؤ�س�سة.
التو�صيات
على �ضوء ما ذكر بخ�صو�ص م�ؤ�س�سة الربيع تذ ّكر الهيئة بالتو�صيات التالية:
• �ضرورة العمل ،يف �أقرب وقت ،على �إ�صدار قانون متطور خا�ص بالأحداث.
•تفعيل دور مراقبي ال�سلوك ،وزيادة عددهم ،وتوفري الدعم والإمكانيات الالزمة لعملهم.
•تخ�صي�ص �أفراد من ال�شرطة ،ك�شرطة متخ�ص�صة ل�ش�ؤون املوقوفني من الأطفال الأحداث.
•تخ�صي�ص نيابة للأحداث ،وتفعيل حمكمة الأحداث اخلا�صة بهم داخل امل�ؤ�س�سة.
•�إن�شاء عيادة طبية داخل امل�ؤ�س�سة ،وتوفري �أطباء متخ�ص�صني ،خ�صو�ص ًا للجانب النف�سي لدى
الأطفال الأحداث.
•تكثيف الزيارات التي تقوم بها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �إىل امل�ؤ�س�سة.

النظافة :تعترب عملية النظافة والتنظيف داخل امل�ؤ�س�سة جيدة ،وتتوافر املياه النظيفة لل�شرب ،وكذلك املياه
ال�ساخنة لال�ستحمام يومي ًا.
وجبات الطعام :يتم تقدمي ثالث وجبات من الطعام يومي ًا ،ولوحظ �أنها جيدة املحتوى ،حيث تتكون من
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ر�سم بياين يو�ضح عدد ال�شكاوى خالل العام  ،2009ح�سب التوزيع اجلغرايف لل�ضفة الغربية
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺿﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ 2449

املالحق
ر�سم بياين يبني عدد ال�شكاوى خالل العامني 2009 – 2008

641
26%

1054
43%

ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺷﻣﺎﻝ
ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻭﺳﻁ
ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

754
31%

ر�سم بياين يو�ضح عدد ال�شكاوى خالل العام  ،2009ح�سب التوزيع اجلغرايف لقطاع غزة
ر�سم بياين يو�ضح توزيع ال�شكاوى خالل العام  2009ح�سب املكاتب والتوزيع اجلغرايف
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ر�سم بياين يبني عدد ال�شكاوى موزع ح�سب ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ما بني العام 2009 – 2008
ر�سم بياين يو�ضح �أبرز االنتهاكات امل�سجلة للعام 2009

ر�سم بياين يبني املكاتبات ال�صادرة عن الهيئة خالل العامني 2009 – 2008

ر�سم بياين يو�ضح توزيع ال�شكاوى ح�سب طبيعة اجلهة امل�شتكى عليها (�أمني ،مدين) للعام 2009

ﺯﻳﺎﺩﺓ  573ﻣﻛﺎﺗﺑﺔ ،ﺑﻧﺳﺑﺔ  % 50ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008

1142
ﻋﺎﻡ 2008
ﻋﺎﻡ 2009

106

2016

107

اجلداول امللحقة بتقرير ال�شكاوى ومراقبة �أماكن الإحتجاز
1 )1جدول يبني عدد النزالء املوقوفني واملحكومني يف مراكز ا لإ�صالح والت�أهيل.
ر�سم بياين يو�ضح عدد الردود الواردة للهيئة خالل العامني 2009 – 2008
ﺯﻳﺎﺩﺓ  288ﺭﺩﺍً ،ﺑﻧﺳﺑﺔ  % 69ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008

3 )3جدول حول عدد ال�شكاوى خالل العام  2009وفقا لت�صنيف املكاتب والتوزيع اجلغرايف
4 )4جدول حول عدد ال�شكاوى خالل العام  2009وفقا لكيفية تلقيها.
5 )5جدول حول توزيع ال�شكاوى ح�سب اجلهات وتقييم تعاونها للعام .2009
6 )6جدول حول عدد الإنتهاكات وفق ًا لل�شكاوى الواردة للعام  2009بني ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة.

416
ﻋﺎﻡ 2008
ﻋﺎﻡ 2009

2 )2جدول يبني عدد النزالء الن�ساء والأحداث يف مراكز ا لإ�صالح والت�أهيل.

818

7 )7جدول مقارن لعدد ال�شكاوى ح�سب اجلهات ما بني العامني  2009و.2008
8 )8جدول مقارن لعدد الإنتهاكات وفق ًا لل�شكاوى ما بني العامني  2009و.2008
9 )9جدول حول ال�سجون و�أماكن الإحتجاز ومراكز الرعاية الإجتماعية التي زارتها الهيئة يف
العام 2009
جدول رقم ( )1يبني عدد املوقوفني واملحكومني يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل املختلفة يف ال�ضفة الغربية
املحكومون
العدد الإجمايل املوقوفون
م .ا�سم املركز
87
165
252
 .1مركز �إ�صالح وت�أهيل رام اهلل
90
154
244
 .2مركز �إ�صالح وت�أهيل نابل�س
60
86
146
 .3مركز �إ�صالح وت�أهيل جنني
25
28
53
 .4مركز �إ�صالح وت�أهيل �أريحا
18
61
 .5مركز �إ�صالح وت�أهيل طولكرم 79
69
135
204
 .6مركز �إ�صالح وت�أهيل اخلليل
29
54
 .7مركز �إ�صالح وت�أهيل بيت حلم 83
378
683
1061
املجموع

(((

ر�سم بياين يبني كيفية ورود ال�شكاوى للهيئة خالل العام 2009

((( وفقاً إلحصائيات اإلدارة العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل.

108

109

كانون الثاين

�شباط

�آذار

ني�سان

�أيار

حزيران

متوز

�آب

�أيلول

ت�شرين �أول

ال�شه ــر

ت�شرين ثاين

عدد الأحداث
مل ي�ستقبل �أحد ًا
17
6
مل ي�ستقبل �أحد ًا
7
مل ي�ستقبل �أحد ًا
مل ي�ستقبل �أحد ًا
30

كانون �أول

جدول رقم( )2يبني عدد الن�ساء والأحداث يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل
العدد الإجمايل عدد الن�ساء
م .ا�سم املركز
6
 .1مركز �إ�صالح وت�أهيل رام اهلل 252
مل ي�ستقبل �أحد ًا
244
 .2مركز �إ�صالح وت�أهيل نابل�س
17
146
 .3مركز �إ�صالح وت�أهيل جنني
مل ي�ستقبل �أحد ًا
53
 .4مركز �إ�صالح وت�أهيل �أريحا
مل ي�ستقبل �أحد ًا
 .5مركز �إ�صالح وت�أهيل طولكرم 79
مل ي�ستقبل �أحد ًا
204
 .6مركز �إ�صالح وت�أهيل اخلليل
مل ي�ستقبل �أحد ًا
 .7مركز �إ�صالح وت�أهيل بيت حلم 83
23
1061
املجموع
(((

جدول رقم ()4يبني عدد ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة خالل عام  2009وتوزيعها على جميع املكاتب وفق ًا
لكيفية تلقيها
املجموع

30 24 36 26 65 45 126 38 103 42 32 55

622

عدد ال�شك ــاوى
للمكتب مبا�شرة

22 28 20 45

7

216

بوا�سطة الباحث
امليداين

23 18 25 21 37 35 100 30 81 14 12 10

406

مكتب غزة وال�شمال

كانون
الثاين

�شباط

�آذار

ني�سان

�أيار

حزيران

متوز

�آب

�أيلول

كانون
�أول
ت�شرين
ثاين
ت�شرين
�أول

كانون الثاين

�شباط

�آذار

ني�سان

�أيار

حزيران

متوز

�آب

�أيلول

مكتب
الو�سط2

46

46

59

56

82

89

57 107 63

69

42

38

754

ت�شرين �أول

مكتب
اجلنوب1

59

42

70

57

153

103

108 99 101

84

98

80

1054

مكتب الو�سط
وجنوب غزة

ت�شرين ثاين

عدد
ال�شكاوى

املجموع

ال�شه ــر

28 10 26

11

كانون �أول

جدول رقم ()3يبني عدد ال�شكاوى التي تلقتها الهيئة خالل عام  2009ح�سب املكاتب والتوزيع اجلغرايف

8

5

6

24 25 22 17 45 30 66 45 19 15 29 34

املجموع

371

عدد ال�شك ــاوى

ني�سان

�أيار

حزيران

متوز

�آب

�أيلول

ت�شرين �أول

110

املجموع

77 60 73 49 64 44 60 38 44 40 39 53

641

للمكتب مبا�شرة

5

3

35

بوا�سطة الباحث
امليداين

74 59 71 46 62 41 60 35 36 36 38 48

606

عدد ال�شك ــاوى

((( وفقاً إلحصائيات اإلدارة العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل.

3

4

ت�شرين ثاين

مكتب ال�شمال

كانون الثاين

املجموع
الكلي

3442

ال�شه ــر

�شباط

مكتب
خانيون�س5

34

29

15

19

45

66

30

45

17

22

25

24

371

�آذار

مكتب غزة
وال�شمال4

55

32

42

103

38

126

45

65

26

36

24

30

622

بوا�سطة الباحث
امليداين

23 15

6

22 20 18 15 42 19 47 29 14

270

10 19 16

2

5

كانون �أول

مكتب
ال�شمال3

53

39

40

44

38

60

44

64

49

73

60

77

641

للمكتب مبا�شرة

19

6

9

5

2

100

1

4

8

3

0

3

2

3

2

1

111

كانون الثاين

�شباط

�آذار

ني�سان

�أيار

حزيران

متوز

�آب

�أيلول

ت�شرين �أول

عدد ال�شك ــاوى

ت�شرين ثاين

مكتب اجلنوب

كانون �أول

ال�شه ــر

املجموع

1054 80 98 84 108 99 101 103 153 57 70 42 59

للمكتب مبا�شرة

2

3

63

بوا�سطة الباحث
امليداين

77 90 77 92 93 98 100 145 54 66 42 57

991

كانون الثاين

�شباط

�آذار

ني�سان

�أيار

حزيران

متوز

�آب

�أيلول

ت�شرين �أول

ت�شرين ثاين

مكتب الو�سط

كانون �أول

ال�شه ــر

0

4

3

8

3

3

6

16

7

8

املجموع

38 42 69 57 107 63 89 82 56 59 46 46

754

للمكتب مبا�شرة

4

0

64

بوا�سطة الباحث
امليداين

38 35 62 53 100 59 84 78 49 47 40 42

687

عدد ال�شك ــاوى

6

12

7

4

5

4

7

4

4

7

جدول رقم ( )5حول توزيع ال�شكاوى ح�سب اجلهات وتقييم تعاونها للعام 2009
ت بنتيجة ت بنتيجة
املجموع مفتوح مغلق
اجله ـ ـ ـ ــة
مر�ضية غري مر�ضية
1
2
96 49 146
جمل�س الوزراء
5
27
47 118 165
وزارة ال�صحة
15
39
80 64 144
وزارة املالية
5
24
37 23
60
وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية
86
29
وزارة الرتبية والتعليم العايل 162 139 303
29
76
482 286 770
وزارة الداخلية
0
3
6
13
19
وزارة �ش�ؤون الأ�سرى
0
0
1
0
1
وزارة �ش�ؤون املر�أة
0
3
14 19
33
وزارة العمل
112

عدم
التعاون
1
2
6
0
12
308
0
1
1

عدم
املتابعة
92
13
20
7
35
69
3
0
10

اجله ـ ـ ـ ــة
وزارة احلكم املحلي
وزارة اخلارجية
وزارة الأوقاف
وزارة الإعالم
وزارة النقل واملوا�صالت
وزارة الإت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات
وزارة الأ�شغال والإ�سكان
وزارة الإقت�صاد والتجارة
وزارة الزراعة
وزارة ال�ش�ؤون املدنية
وزارة ال�شباب والريا�ضة
وزارة ال�سياحة
امل�ؤ�س�سات والهيئات الر�سمية
منظمة التحرير الفل�سطينية
املجل�س الت�شريعي
جمل�س الق�ضاء الأعلى
ديوان املوظفني العام
الهيئة العامة للت�أمني واملعا�شات
البلديات
اجلامعات
املحافظات
قا�ضي الق�ضاة ال�شرعي
م�ؤ�س�سة رعاية �أ�سر ال�شهداء
الهيئة العامة للبرتول
�سلطة النقد

املجموع مفتوح مغلق
62
1
25
1
34

38
1
15
0
10

24
0
10
1
24

ت بنتيجة ت بنتيجة عدم عدم
مر�ضية غري مر�ضية التعاون املتابعة
3
3
3
15
0
0
0
0
5
1
2
2
0
0
0
1
2
0
0
22

13

3

8

1

7

0

0

5
6
15
4
3
2

4
3
9
1
3
0

1
3
6
3
0
2

1
1
2
1
0
0

0
0
2
0
0
0

0
2
0
2
0
0

0
0
2
0
0
2

5
1
29
39
16
45
8
11
5
4
4
1

5
1
17
13
7
18
4
5
5
1
2
0

0
0
11
26
9
27
4
6
0
3
2
1

0
0
2
9
6
16
1
4
0
1
1
1

0
0
2
0
0
6
0
0
0
0
1
0

0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
6
16
3
5
2
2
0
2
0
0

113

ت بنتيجة ت بنتيجة عدم عدم
املجموع مفتوح مغلق
اجله ـ ـ ـ ــة
مر�ضية غري مر�ضية التعاون املتابعة
1
0
0
0
1
0
1
مكتب الرئي�س الفل�سطيني
1
0
0
0
1
2
3
�سلطة جودة البيئة
0
0
0
0
0
1
1
الدفاع املدين
0
0
0
0
0
3
3
�شركة كهرباء القد�س
0
0
1
0
1
2
3
�شركة الكهرباء الفل�سطينية
2
2
1
11
16 20
36
النيابة العامة
0
0
0
0
0
2
2
املجال�س القروية
0
0
0
0
0
1
جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني 1
0
0
2
1
3
3
6
ديوان الرئا�سة
0
0
0
0
0
24
24
�سلطة املياه
0
1
0
0
1
3
4
�سلطة الطاقة
االحتاد العام لنقابات عمال
0
0
0
1
1
0
1
فل�سطني
0
0
0
3
3
1
4
االحتاد العام لعمال فل�سطني
0
0
0
0
0
1
1
جمل�س اخلدمات امل�شرتكة
0
1
0
0
1
0
1
وكالة الأنباء الفل�سطينية
0
0
0
0
0
1
1
مكتب الإعالم احلكومي /غزة
الأجهزة الأمنية
31
4
10
50
95 73 168
ال�شرطة املدنية
206 19
68
121 415 155 570
الأمن الوقائي
105 29
15
69
219 123 342
املخابرات العامة
2
0
3
9
14 13
27
اخلدمات الطبية الع�سكرية
10 11
18
28
67 37 104
اال�ستخبارات الع�سكرية
4
0
4
6
14
9
الأمن الوطني والقوة امل�شرتكة 23
1
0
0
0
1
3
4
حر�س الرئي�س والقوة 17
2
1
0
1
4
3
7
هيئة التنظيم والإدارة
114

اجله ـ ـ ـ ــة
الق�ضاء الع�سكري
النيابة الع�سكرية
ال�شرطة اخلا�صة
ال�شرطة ال�سياحية
الإدارة العامة ملراكز الإ�صالح
والت�أهيل
املباحث اجلنائية
املباحث العامة
�شرطة مكافحة املخدرات

ت بنتيجة ت بنتيجة عدم عدم
املجموع مفتوح مغلق
مر�ضية غري مر�ضية التعاون املتابعة
5
2
0
4
10
6
16
0
0
0
3
2
5
1
0
0
0
1
2
3
0
0
0
1
1
0
1
52

22

30

9

4

0

16

17
14
4

5
10
3

12
4
1

1
2
1

1
2
0

2
0
0

8
0
0

جدول رقم ( )6حول عدد الإنتهاكات وفقاً لل�شكاوى الواردة للعام  2009مقارن بني ال�ضفة وغزة
نوع الإنتهاك
احلق يف احلياة
املوت نتيجة االهمال
املوت �أثناء التوقيف  /التحقيق
�سوء �إ�ستخدام ال�سالح
القتل با�ستغالل الوظيفة
احلق يف احلماية من االختفاء الق�سري
احلق يف اللجوء �إىل حمكمة خمت�صة وم�ستقلة
احلق يف �إجراءات قانونية كاملة
�أ_ االعتقال التع�سفي
� .1إتهام باطل �أو غري جدي
 .2دون عر�ض املتهم على املدعي العام �أو قا�ضي
 .3دون الئحة �إتهام
 .4دون حماكمة

ال�ضفة

غزة

املجموع

4
1
7
1
5
37

3
10
18
9
3
1

7
11
25
10
8
38

7
556
8
13

12
17
6
4

19
573
14
17

115

نوع الإنتهاك

ال�ضفة

غزة

املجموع

نوع الإنتهاك

ال�ضفة

غزة

املجموع

 .5دون مذكرة
االعتقال على خلفية �سيا�سية
التعوي�ض عن االعتقال التع�سفي
تفتي�ش دون مذكرة

144
581
1
53

366
236
0
120

510
817
1
173

الف�صل بني ال�سجناء
احلق بالرعاية الطبية داخل مراكز التوقيف والظروف
املعي�شية يف مراكز التوقيف
احلق بتوكيل حمامي �أو تعيني حمامي من قبل املحكمة
�إنتهاك احلق بزيارة الأهل �أو املحامي
احلق يف �إفرتا�ض الرباءة حلني ثبوت التهمة
عدم �إحرتام الق�ضاء
حق املواطن يف الأمان على �شخ�صه
العنف �أو ال�ضغط اجل�سدي �أو املعنوي
املعاملة القا�سية والال�إن�سانية �أثناء التوقيف
التعذيب �أثناء التوقيف
احلق بعدم التدخل باحلياة اخلا�صة
احلق يف ال�سفر والتنقل
حرية الفكر والعقيدة واالنتماء ال�سيا�سي
حرية التعبري عن الر�أي وحرية و�سائل االعالم
احلق يف التجمع ال�سلمي
احلق يف �إن�شاء اجلمعيات والنقابات املهنية
احلقوق العامة
احلق يف الرت�شيح واالنتخاب
احلق باالنتخاب
احلق يف امل�شاركة يف �إ�شغال الوظائف العامة وحقوق
�شاغليها

64

14

78

322

33

355

12
445
1
141

1
118
0
9

13
563
1
150

48
38
164
1
1
2
7
10
2

145
21
87
8
40
1
5
1
24

193
59
251
9
41
3
12
11
26

2
2

0
0

2
2

خرق مبد�أ التناف�س النزيه
انتهاك حقوق املوظف العام
ف�صل تع�سفي
احلق بالإ�ضراب وفقا للقانون
احلق يف العمل
احلق يف الرعاية ال�صحية
احلق يف احل�صول على اخلدمة الطبية دون متييز
ال�صحة العامة
امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية
احلق يف التمتع ببيئة نظيفة
احلق يف التعليم
حقوق الطفل
احلق يف امللكية
احلق يف ال�سكن
التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
االعتداء على املال العام
عدم احل�صول على الوثائق الر�سمية وفق ًا للقانون
االعتداء على احلقوق املالية للمواطن
احلق يف ال�ضمان االجتماعي
انتهاك احلق يف احل�صول على خدمة عامة
القيام بواجب قانوين
حقوق املعاق
احلق يف ال�سالمة العامة
عدم حما�سبة املخالفني
�إ�ستغالل املن�صب العام

30
491
305
0
35

8
206
3
1
3

38
697
308
135
38

116

65
4
13
7
25
21
27
9
77
0
33
36
43
191
167
29
1
10
6

28
1
18
4
2
9
3
14
150
1
10
16
12
21
82
8
0
4
2

93
5
31
11
27
30
30
23
227
1
43
52
55
212
249
37
1
14
8
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جدول رقم ( )7مقارنة لعدد ال�شكاوى ح�سب اجلهات ما بني العامني  2008و .2009
عام 2009
عام 2008
اجلهة
الوزارات
146
121
جمل�س الوزراء
770
461
وزارة الداخلية
144
7
وزارة املالية
165
1
وزارة ال�صحة
0
1
م�ست�شفى الأطفال يف غزة
0
1
م�ست�شفى الأهلي
303
1
وزارة الرتبية والتعليم العايل
0
1
مديرية تربية رام اهلل
60
1
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
0
1
مديرية ال�ش�ؤون االجتماعية – �أريحا
0
1
مكتب ال�ش�ؤون – بيت حلم
19
15
وزارة �ش�ؤون الأ�سرى
0
1
وكالة الغوث
33
5
وزارة العمل
62
31
وزارة احلكم املحلي
25
18
وزارة الأوقاف
1
0
وزارة الإعالم
13
4
وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
34
8
وزارة النقل واملوا�صالت
5
10
وزارة الأ�شغال والإ�سكان
4
5
وزارة ال�ش�ؤون املدنية
3
1
وزارة ال�شباب والريا�ضة
6
6
وزارة االقت�صاد والتجارة
15
8
وزارة الزراعة
0
1
وزارة العدل
0
2
وزارة التخطيط
2
6
وزارة ال�سياحة
118

اجلهة
وزارة �ش�ؤون املر�أة
وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية
البلديات
بلدية الدوحة
بلدية رفح
ديوان املوظفني العام
جمل�س الق�ضاء الأعلى
اجلامعات
املحافظات
حمافظة طوبا�س
م�ؤ�س�سة رعاية �أ�سر ال�شهداء
�سلطة النقد
الهيئة العامة للبرتول
�سلطة الطاقة
الهيئة العامة للت�أمني واملعا�شات
�شركة كهرباء اخلليل
�سلطة جودة البيئة
قا�ضي الق�ضاة
قا�ضي الق�ضاة ال�شرعي
هيئة الإذاعة والتلفزيون
بكدار
كلية ال�شيهد �أبو جهاد
مكتب الرئي�س الفل�سطيني
نقابة املحامني
هيئة التقاعد الع�سكرية
جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني
ديوان الرئا�سة
ديوان الرقابة املالية والإدارية
�سلطة الأرا�ضي

عام 2008
0
1
38
5
1
74
27
6
28
1
4
3
3
0
7
1
2
2
0

عام 2009
1
1
45
0
0
39
29
8
11
0
4
1
4
4
16
0
3
0
5

1

0

2
2
2
4
1

1
0
0
1
6

3

0
119

اجلهة
الدفاع املدين
�شركة كهرباء القد�س
منظمة التحرير الفل�سطينية
الإغاثة الكاثوليكية
هيئة احلج والعمرة
نقابة الأطباء
�سلطة املياه
�شركة االت�صاالت
�شركة جوال
�سلطة املياه واملجاري – بيت حلم
النيابة العامة
املجال�س القروية
جمل�س قروي واد رحال
االحتاد العام لنقابات عمال فل�سطني
االحتاد العام لعمال فل�سطني
املجل�س الت�شريعي
�شركة الكهرباء الفل�سطينية
جمل�س اخلدمات امل�شرتكة
مكتب الإعالم احلكومي /غزة
هيئة التوجيه ال�سيا�سي
وكالة الأنباء الفل�سطينية /وفا
الأجهزة الأمنية
ال�شرطة املدنية
االدارة العامة ملراكز اال�صالح والت�أهيل
ال�شرطة البحرية
ال�شرطة ال�سياحية
املباحث اجلنائية
املباحث العامة
�شرطة مكافحة املخدرات
120

عام 2008
7
5
0

عام 2009
1
3
5

3
1
1
2
1
2
34
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
24
0
0
0
36
2
0
1
4
1
3
1
1
1
1

71
71
1
1
12
28
11

168
52
0
1
17
14
4

اجلهة
الأمن الوقائي
املخابرات العامة
اخلطوط اجلوية الفل�سطينية
النيابة الع�سكرية
اخلدمات الطبية الع�سكرية
اال�ستخبارات الع�سكرية
الأمن الوطني والقوة امل�شرتكة
القوة 17
هيئة التنظيم والإدارة
ال�شرطة اخلا�صة
الق�ضاء الع�سكري
املجموع الكلي

عام 2008
283
252
1
12
4
76
32
13
21
3
10

عام 2009
570
342
0
5
27
104
23
4
7
3
16

جدول رقم ( )8مقارنة لعدد الإنتهاكات وفقاً لل�شكاوى ما بني العامني  2008و.2009
عام 2009
عام 2008
نوع الإنتهاك
احلق يف احلياة
املوت �أثناء التوقيف  /التحقيق
�سوء �إ�ستخدام ال�سالح
القتل با�ستغالل الوظيفة
احلكم بالإعدام
املوت نتيجة الإهمال
احلق يف احلماية من االختفاء الق�سري
احلق يف اللجوء �إىل حمكمة خمت�صة وم�ستقلة
احلق يف �إجراءات قانونية عادلة
االعتقال التع�سفي
�إتهام باطل �أو غري جدي

4
13
10
2
6
5
17

11
25
10
0
7
8
38

218
12

19

121

نوع الإنتهاك

عام 2008

عام 2009

نوع الإنتهاك

عام 2008

عام 2009

دون عر�ض املتهم على املدعي العام �أو قا�ضي
دون الئحة �إتهام
دون حماكمة
دون مذكرة
االعتقال على خلفية �سيا�سية
التعوي�ض عن االعتقال التع�سفي
تفتي�ش دون مذكرة
احلق بالرعاية الطبية والظروف املعي�شية داخل
مراكز التوقيف
الف�صل بني ال�سجناء
احلق بتوكيل حمامي �أو تعيني حمامي من قبل
املحكمة
�إنتهاك احلق بزيارة الأهل �أو املحامي
احلق يف �إفرتا�ض الرباءة حلني ثبوت التهمة
عدم �إحرتام الق�ضاء
حق املواطن يف الأمان على �شخ�صه
العنف �أو ال�ضغط اجل�سدي �أو املعنوي
املعاملة القا�سية والال�إن�سانية �أثناء التوقيف
التعذيب �أثناء التوقيف
احلق بعدم التدخل باحلياة اخلا�صة
احلق يف ال�سفر والتنقل
حرية الفكر والعقيدة واالنتماء ال�سيا�سي
حرية التعبري عن الر�أي وحرية و�سائل االعالم
احلق يف التجمع ال�سلمي
احلق يف �إن�شاء اجلمعيات والنقابات املهنية
احلقوق العامة

330
14
16
218
392
4
58

573
14
17
510
817
1
173

احلق يف الرت�شيح
احلق يف االنتخاب

2
2

2
2

144

355

30

78

20

13

47
522
233
1
7
1

38
697
308
1
38
1

376
2
37

563
2
150

86
56
163
0
8
12
13
9
52

193
59
251
9
41
3
12
11
26

القيام بواجب قانوين
احلق يف امل�شاركة يف �إ�شغال الوظائف العامة
وحقوق �شاغليها
خرق مبد�أ التناف�س النزيه
�إنتهاك حقوق املواطن العام
ف�صل تع�سفي
احلق بالإ�ضراب وفق القانون
احلق يف العمل
احلق يف ال�سالمة العامة
احلق يف الرعاية ال�صحية
احلق يف احل�صول على اخلدمة الطبية دون متييز
ال�صحة العامة
امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية
احلق يف التمتع ببيئة نظيفة
احلق يف التعليم
احلق يف التنمية
حقوق الطفل
احلق يف امللكية
احلق يف ال�سكن
التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
االعتداء على املال العام
عدم احل�صول على الوثائق الر�سمية وفق ًا للقانون
االعتداء على احلقوق املالية للمواطن

58

249

36
6
10
6
10
0
24
4
10
195
5
26
36

93
5
31
11
27
1
30
30
23
227
1
43
52

122

123

نوع الإنتهاك

عام 2008

عام 2009

احلق يف ال�ضمان االجتماعي
�إنتهاك احلق يف احل�صول على خدمة عامة
حقوق املعاق
عدم حما�سبة املخالفني
�إ�ستغالل املن�صب العام

44
58
19
10
7

55
212
37
14
8

جدول رقم ( )9حول ال�سجون و�أماكن الإحتجاز ومراكز الرعاية الإجتماعية التي زارتها الهيئة يف العام
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

124

مراكـز الإ�صـالح والت�أهيـل

املحافظة

مركز �إ�صالح وت�أهيل رام اهلل
مركز ا�صالح وتاهيل نابل�س
مركز ا�صالح وتاهيل اريحا
مركز ا�صالح وتاهيل جنني
مركز ا�صالح وتاهيل الظاهرية
مركز ا�صالح وتاهيل غزة
مركز �إ�صالح وت�أهيل طولكرم
مركز �إ�صالح وت�أهيل بيت حلم
مراكز الإحتجـاز التابعـة للأجهـزة الأمنيـة
نظارة �شرطة طولكرم
نظارة �شرطة اريحا
نظارة �شرطة بيت حلم
نظارة �شرطة رام اهلل
نظارة �شرطة بري زيت
نظارة �شرطة قلقيلية
نظارة �شرطة �سلفيت

رام اهلل
نابل�س
�أريحا
جنني
اخلليل/الظاهرية
غزة
طولكرم
بيت حلم
طولكرم
�أريحا
بيت حلم
رام اهلل
رام اهلل/بريزيت
قلقيلية
�سلفيت

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

مراكـز الإ�صـالح والت�أهيـل

املحافظة

نظارة �شرطة �ضواحي القد�س  /رام اهلل
نظارة �شرطة طوبا�س
نظارة �شرطة املباحث العامة  /رام اهلل
نظارة �شرطة املباحث العامة � /أريحا
مركز حتقيق وتوقيف وقائي اخلليل
مركز حتقيق وتوقيف وقائي رام اهلل
مركز حتقيق وتوقيف وقائي بيت حلم
مركز حتقيق وتوقيف وقائي قلقيلية
مركز حتقيق وتوقيف وقائي �أريحا
مركز حتقيق وتوقيف وقائي نابل�س
مركز حتقيق وتوقيف وقائي طولكرم
مركز حتقيق وتوقيف وقائي جنني
مركز حتقيق وتوقيف وقائي طوبا�س
مركز حتقيق وتوقيف وقائي �سلفيت
مركز حتقيق وتوقيف خمابرات �أريحا
مركز التحقيق والتوقيف املركزي للمخابرات� /أريحا
مركز حتقيق وتوقيف خمابرات رام اهلل
مركز حتقيق وتوقيف خمابرات اخلليل
مركز حتقيق وتوقيف خمابرات طولكرم
مركز حتقيق وتوقيف خمابرات قلقيلية
مركز حتقيق وتوقيف خمابرات بيت حلم
مركز حتقيق وتوقيف خمابرات نابل�س
مركز حتقيق وتوقيف خمابرات طوبا�س
مركز حتقيق وتوقيف خمابرات جنني
مركز حتقيق وتوقيف خمابرات �سلفيت
مركز حتقيق وتوقيف �إ�ستخبارات اخلليل

رام اهلل
طوبا�س
رام اهلل
�أريحا
اخلليل
رام اهلل
بيت حلم
قلقيلية
�أريحا
نابل�س
طولكرم
جنني
طوبا�س
�سلفيت
�أريحا
�أريحا
رام اهلل
اخلليل
طولكرم
قلقيلية
بيت حلم
نابل�س
طوبا�س
جنني
�سلفيت
اخلليل
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

126

مراكـز الإ�صـالح والت�أهيـل

املحافظة

مراكـز الإ�صـالح والت�أهيـل

املحافظة

مركز حتقيق وتوقيف �إ�ستخبارات رام اهلل
مركز حتقيق وتوقيف �إ�ستخبارات بيت حلم
مركز حتقيق وتوقيف �إ�ستخبارات قلقيلية
مركز حتقيق وتوقيف �إ�ستخبارات �أريحا
مركز حتقيق وتوقيف �إ�ستخبارات نابل�س
مركز حتقيق وتوقيف �إ�ستخبارات طولكرم
مركز حتقيق وتوقيف �إ�ستخبارات جنني
مركز حتقيق وتوقيف �إ�ستخبارات �سلفيت
مركز حتقيق وتوقيف �إ�ستخبارات طوبا�س
نظارة �شرطة طمون
نظارة �شرطة �شرطة القلعة /اخلليل
نظارة �شرطة الأحداث /دورا
دار رعاية الفتيات /بيت حلم
نظارة �شرطة دير البلح
نظارة �شرطة رفح
نظارة �شرطة العبا�سية
نظارة �شرطة  /خان يون�س
نظارة �شرطة املع�سكرات
مركز توقيف امل�شتل
نظارة �شرطة جباليا
نظارة �شرطة بيت حانون
نظارة �شرطة بيت الهيا
نظارة مكافحة املخدرات /غزة
نظارة املباحث العامة /غزة
نظارة �شرطة ال�شجاعية
نظارة �شرطة املحافظات الو�سطى

رام اهلل
بيت حلم
قلقيلية
�أريحا
نابل�س
طولكرم
جنني
�سلفيت
طوبا�س
جنني
اخلليل
اخلليل
بيت حلم
دير البلح
رفح
غزة
خان يون�س
غزة
غزة
جباليا
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
غزة

مراكـز الرعايـة االجتماعيـة ودور الإيـواء
دار الأمل لرعاية االحداث  /رام اهلل
م�ؤ�س�سة الربيع لرعاية الأحداث /غزة
جمعية الرب ب�أبناء ال�شهداء
مركز حماية ومتكني الأ�سرة (حمور)
دار رعاية الفتيات /بيت حلم
مركز الأمل
جمعية رعاية الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة
جمعية املرابطات اخلريية
جمعية قلقيلية للت�أهيل
االحتاد العام للمعاقني
جمعية رعاية الطفل
بيت الرجاء للمكفوفني
جمعية يا�سمني اخلريية
جمعية دورا الإ�سالمية لرعاية الأيتام
دار الأيتام الإ�سالمية /املدر�سة ال�صناعية
ح�ضانة الكري�ش
جمعية رعاية الكفيف
جمعية الكفيف اخلريية

رام اهلل
غزة
�أريحا
بيت حلم
بيت حلم
بيت حلم /العبيدية
نابل�س
قلقيلية
قلقيلية
�سلفيت
بيت حلم /اخل�ضر
بيت حلم
رام اهلل
اخلليل
القد�س /العيزرية
بيت حلم
جنني
اخلليل

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
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رسائل حول زيارات اماكن االحتجاز في قطاع غزة
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رسائل حول زيارات اماكن االحتجاز في قطاع غزة
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رسائل حول زيارات اماكن االحتجاز في قطاع غزة
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رسائل حول زيارات اماكن االحتجاز في قطاع غزة
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رسائل حول زيارات اماكن االحتجاز في قطاع غزة
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رسائل حول زيارات اماكن االحتجاز في قطاع غزة
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