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مع  ومتابعتها  املواطنني  شكاوى  تلقي  في  دورهــا  للمظالم  ديــواًنــا  بصفتها  الهيئة  متــارس 
املؤسسات األمنية واملدنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتوي الشكاوى في ثناياها 
انتهاًكا حلقوق املواطن الفلسطيني، تلك احلقوق التي نص عليها وكفلها الباب الثاني من 
مكاتبها  خــالل  من  املجال  هــذا  في  بدورها  الهيئة  وتقوم  الفلسطيني.  األساسي  القانون 
الفرعية املختلفة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن خالل الباحثني واملنشطني املجتمعيني 

املتواجدين في احملافظات الفلسطينية. 

الفلسطينية إلى خمس  الهيئة- تقسيم األراضي  وقد مت خالل عام 2008- وعلى صعيد 
الضفة  شمال  مكتب  التالي:  النحو  على  فرعي  مكتب  منطقة  كل  على  يشرف  مناطق، 
الغربية ويشمل محافظات: جنني، ونابلس، وطولكرم، وطوباس، وقلقيلية، وسلفيت. 
من  وجــزًءا  والبيرة،  الله  ورام  أريحا،  محافظتي:  ويشمل  الغربية  الضفة  وسط  ومكتب 
الغربية ويشمل محافظتي: اخلليل، بيت حلم،  الضفة  القدس. ومكتب جنوب  محافظة 
واجلزَء املتبقي من محافظة القدس. أما في قطاع غزة فيوجد مكتب غزة والشمال ويضم 
الوسطى،  محافظات:  ويشمل  القطاع  جنوب  ومكتب  وغزة.  غزة،  شمال  محافظتي: 
وخان يونس ورفح. وقد كان الهدف من ذلك زيادة انتشار الهيئة ومتكن املواطن الفلسطيني 

من الوصول بسهولة ملكاتبها.

الشكاوى  لعدد  كبيرًة  زيــادًة  املواطنني،  شكاوى  تلقيها  خالل  ومن  الهيئة،  الحظت  وقد 

مقدمــة
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التي سيتم  إلى عدد من األمــور  السابقة، إضافة  باملقارنة مع األعــوام  خالل عام 2008، 
التطرق إليها الحًقا.

وفي إطار دور الهيئة في تعزيز حماية حقوق اإلنسان، واصلت خالل عام 2008 أعمال 
التابعة  واالحتجاز  التوقيف  وأماكن  )السجون(،  والتأهيل  اإلصــالح  مراكز  على  الرقابة 
لألجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك تفقد دور الرعاية واإليواء واحلماية 
التي يوجد فيها أشخاص من الفئات الضعيفة في املجتمع كاألحداث مثاًل. وقد الحظت 
الهيئة أن تلك السجون واملراكز لم تشهد تطوًرا كبيًرا من ناحية إمكانياتها لتوفير الظروف 

القانونية والصحية واملعيشية والنفسية املالئمة للمحتجزين فيها، لقلة املوارد املالية. 

إضافة إلى ذلك فقد أعدت الهيئة في عام 2008 عدًدا من تقارير تقصي احلقائق التي ترصد 
وتعالج حالة أو قضية يظهر فيها انتهاك واضح حلقٍّ من حقوق اإلنسان. 

يصدر هذا التقرير في العام 2008 بشكل منفصل عن التقرير السنوي العام للهيئة، وذلك  
التحليل،  من  الكافي  القدر  احلقائق  وتقصي  االحتجاز  مراكز  ومراقبة  الشكاوى  إلعطاء 
إضافة إلى إبراز اإلجراءات والتدابير التي قامت بها الهيئة في مجال متابعاتها للشكاوى، 
مجال  في  الهيئة  مع  التعامل  في  الرسمية  اجلهات  اتخذتها  التي  التدابير  وتليل  وإظهار 

الشكاوى وزيارة السجون وتقصي احلقائق.      

وموضوع  ومتابعتها  الشكاوى  بتلقي  يتعلق  األول  الباب  بابني:  على  التقرير  هذا  يحتوي 
تقصي احلقائق. والباب الثاني يتحدث عن دور الهيئة في مراقبة أوضاع مراكز االحتجاز 

املختلفة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
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دور الهيئة في تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها 
وتقصي الحقائق

واصلت الهيئة )بصفتها ديواًنا للمظالم( خالل عام 2008 تلقي ومتابعة شكاوى األشخاص 
األجهزة  من  سواء  العامة،  حرياتهم  على  واالعتداء  اإلنسان،  حقوق  بانتهاكات  املتعلقة 
عدد  في  زيــادة  العام  هذا  شهد  وقد  الفلسطينية.  الوطنية  للسلطة  التابعة  األمنية  أم  املدنية 
الشكاوى عما كان عليه في السابق، فقد بلغ عددها هذا العام )2312( شكوى في الوقت 
الذي بلغ عددها )2007( شكاوى خالل عام 2007، أي بزيادة مقدارها )305( شكاوى، 
وهو ما يشكل نسبة ارتفاع بلغت )15%( عن عام 2007. فقد شهد عام 2008 منذ بدايته 
تزايًدا في عدد الشكاوى وفي بعض أمناط االنتهاكات، سواء في املجال األمني أو املدني. 
العام املاضي 2007. وقد تصاعدت أعداد  بقاء بعض أمناط االنتهاكات مستمرة منذ  مع 
الشكاوى الواردة على األجهزة األمنية بصورة ملحوظة في مجال االعتقاالت التعسفية أو 
ما يسمى »االعتقال على خلفية سياسية«، كما تصاعدت أعداد الشكاوى حول انتهاك حق 
اإلنسان في األمان على شخصه، من حيث التعرض للتعذيب وإساءة املعاملة أو املعاملة 
باالعتداء  املتعلقة  الشكاوى  أعداد  تصاعد  إلى  إضافة  واالحتجاز،  التحقيق  أثناء  القاسية 
على احلقوق الوظيفية، واحلق بالعمل والضمان االجتماعي، واحلقوق الصحية، مبا فيها 

الرعاية الصحية للمحتجزين.

الباب األول
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ورغم قلة عدد الشكاوى الواردة للهيئة في قطاع غزة، إاّل أن هذا األمر ال يعبر عن كون 
حقوق املواطن الفلسطيني أفضل حااًل في ذلك اجلزء من الوطن، ويعود سبب انخفاض 
عدد الشكاوى إلى عدم رغبة العديد من املواطنني في تقدمي شكاوى ضد احلكومة املقالة في 

غزة بوزاراتها املختلفة، وإلى عدم استجابة احلكومة املقالة لشكاوى الهيئة.  

تابعتها  التي  الشكاوى  أنواع  منه  الفصل األول  الباب على فصلني. يوضح  ويحتوي هذا 
إحصائية،  وبيانات  موضوعيا  تليال  يتضمن  كما  ومراحلها،  املتابعة  ومنهجية  الهيئة، 
تبني نتائج متابعة الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق املواطن خالل هذا العام. أي أن هذا 
الفصل يسلط الضوء، من خالل شكاوى املواطنني، على احلقوق التي مت انتهاكها خالل 
االنتهاك،  وقف  في  اجلهات  هذه  تعاون  ومــدى  بانتهاكها،  قامت  التي  واجلهات  العام، 
ومعاقبة مرتكبيه، من خالل الردود الواردة للهيئة على الشكاوى، وكذلك أهم العقبات 

التي واجهت الهيئة أثناء تنفيذها مهماتها.

وفي الفصل الثاني، سيتم التطرق إلى متابعات الهيئة، ومنها تقصي احلقائق الذي مارسته 
الهيئة من خالل التقارير املعدة في هذا املجال، حول قضايا محددة توي انتهاكات جسيمة 
قبل  من  اتخاذها  مت  التي  والتدابير  اإلجـــراءات  على  التركيز  سيتم  كما  اإلنسان.  حلقوق 

اجلهات الرسمية في مجال معاجلة الشكاوى.
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الشكاوى حول انتهاكات حقوق اإلنسان في عام 2008

الشكاوى،  تقدمي  في  اإلنسان  بحق  الوطنية،  التشريعات  وكذلك  الدولية  املواثيق  أقّرت 
املستوى  على  اإلنسان  حقوق  حماية  في  املهمة  الوطنية  اآلليات  من  احلق  هذا  أن  باعتبار 
الوسائل  كإحدى  الشكاوى  تلقي  للمظالم  ديواًنا  بصفتها  الهيئة  اعتمدت  وقد  احمللي. 
الرقابية الفّعالة حلماية حقوق اإلنسان، باعتبارها أحد األساليب املتاحة لألشخاص للدفاع 
عن حقوقهم، عندما متّس من اجلهات العامة. وكذلك يعتبر توثيق الشكاوى، ودراستها، 
وشبه  احلكومية  األجهزة  أداء  ملراقبة  املهمة  الوسائل  من  وصحتها،  جديتها  من  والتأكد 
احلكومية، وأعمال موظفيها، ومدى احترام التشريعات التي تطبقها، لضمان عدم وقوع 
خلل أو انتهاك أو انحراف من شأنه املساس بحقوق اإلنسان. فالعديد من االنتهاكات التي 
ميكن أن تكون محاًل للشكوى قد تدث إما النعدام وسائل التواصل السليم بني اجلهات 
العامة وبني األشخاص، أو نتيجة اإلهمال الذي تعاني منه اإلدارات العامة، سواء بامتناع 
التمييز  أو  أدائها  في  التأخر  أو   ، أصــالً اخلدمات  وتقدمي  بواجباتهم  القيام  عن  موظفيها 
بإنفاذ  املكلفني  أو  املسؤولني،  قبل  من  التعسف  أو  الدولة،  خدمات  من  املستفيدين  بني 

القانون.

الفصل األول
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وسيتم البحث في هذا الفصل ضمن قسمني على النحو التالي:

القسم األول: يعالج األحكام العامة في مجال الشكاوى واإلجراءات التي متارسها الهيئة 
وأهم املعيقات في عملها.

الفلسطينية من  الوطنية  السلطة  انتهاكات حقوق اإلنسان في مناطق  يعالج  الثاني:  القسم 
واقع الشكاوى.



13

املعيقات  وأهم  الهيئة  متارسها  التي  واإلجراءات  الشكاوى  مجال  في  العامة  األحكام 
عملها في 

معظم األحكام العامة اخلاصة مبمارسة الهيئة لعملها في مجال تلقي الشكاوى ومتابعتها، 
الشكاوى  تلقي  في  تبنيها  مت  التي  التعليمات  أو  بالشكاوى،  اخلــاص  الدليل  في  وردت 

ومتابعتها لدى الهيئة. وفي هذا الصدد يتم البحث هنا فيما يلي: 

ــة  تــتــابــعــهــا الــهــيــئــة ومــحــدودي ــهــاكــات حــقــوق اإلنـــســـان الــتــي  ــت ـــســـاع نــطــاق ان 1.ات
املستثناة: االنتهاكات 

تختص الهيئة مبتابعة الشكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان وحرياته في جميع املجاالت التي 
يكفلها القانون األساسي والتشريعات الوطنية أو املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، سواء وقع 
االنتهاك من اجلهات العامة أم شبه العامة، وسواء أكانت تلك اجلهات مدنية أم أمنية. وتتابع 
الهيئة في هذا املجال أي شكوى متس أّيًا من احلقوق املنصوص عليها في الباب الثاني من 
القانون األساسي، املسمى باب احلقوق واحلريات العامة، الذي أشار إلى عدد من احلقوق 
القانونية، والتعذيب  اتباع اإلجــراءات  القبض والتوقيف دون  بينها دون حصر:  التي من 
وإساءة املعاملة أثناء احلجز، والوفاة داخل السجون ومراكز التوقيف، والتأخير في تقدمي 
الشخص احملتجز للمحاكمة أو في توجيه االتهام إليه، ومنع زيارة احملتجز من قبل ذويه، 
وقضايا التعيني والتوظيف التي ال ُتّتبع فيها اإلجراءات القانونية السليمة، أو ال يراعى فيها 
مبدأ اإلنصاف، وقضايا الفصل التعسفي من الوظيفة العامة وعدم حصول املوظفني على 
حقوقهم الوظيفية من ترقية وتثبيت ومستحقات مالية، وتقاعس السلطة التنفيذية عن توفير 
اخلدمات في إطار احلق بالتعليم والسكن والصحة، والتمييز في تطبيق القانون العتبارات 
اجلنس أو الدين أو العرق أو اللون أو االنتماء السياسي، أو التعسف في استعمال السلطة، 
للقانون، وعدم  السليم  التطبيق غير  أو  تنفيذه،  التأخير في  واإلخفاق في شرح قرار، أو 

القسم األول:
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االمتثال لقرارات السلطة القضائية، واالعتداء على احلق باحلياة نتيجة استخدام القوة، أو 
اإلهمال، والتقصير في محاسبة املخالفني للقانون، وغيرها من االنتهاكات.

من ناحية أخرى، ال تتدخل الهيئة في عدد من االنتهاكات، وتكون تلك االنتهاكات خارج 
نطاق اختصاص الهيئة، وبالتالي ال تتابعها ألسباب تعود إما لعدم تعلقها بإدارة عامة، أو 
لضمان استقالل القضاء، أو لصعوبة التحقيق في االنتهاك ملضي الوقت أو طول املدة، أو 
أكثر من سنة على علم  إذا مضى  لتشمل حاالت محددة هي:  بنزاعات خاصة.  لتعلقها 
املشتكي بوقوع االنتهاك، إال إذا كان االنتهاك مستمًرا، وإذا كان موضوع الشكوى منظوًرا 
أمام أية هيئة قضائية أو أنها عرضت على القضاء وصدر حكم فيها، ما لم تكن الشكوى 
الشكوى على  التنفيذية، وإذا سبق أن عرضت  السلطة  تنفيذ احلكم من قبل  متعلقة بعدم 
الهيئة ورفضت متابعتها، إال في حالة توافر أدلة جديدة، والشكاوى بشأن النزاعات بني 
األفراد، أو املؤسسات اخلاصة، والشكاوى بشأن املساعدات اإلنسانية، إال إذا كان سبب 
عدم تقدمي املساعدة يعود إلى التمييز أو احملاباة، كذلك إذا لم يكن للمشتكي مصلحة من 
الشكوى باستثناء عضو املجلس التشريعي الذي يجوز له تقدمي شكوى في موضوع يتصل 

بالصالح العام، وأخيًرا الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان.

2 . الوسائل التي تستخدمها الهيئة في متابعة شكاوى عام 2008:

إلى  للوصول  وذلــك  املواطنني،  شكاوى  متابعة  في  الهيئة  تعتمدها  التي  الوسائل  تتنوع 
احللول املطلوبة من قبل اجلهات الرسمية املدنية منها واألمنية. ويتم التفريق في املتابعات 
الردود،  على  الهيئة  حصول  بعد  املتابعات  تكون  وقد  واجلماعية،  الفردية  الشكاوى  بني 
خاصة إذا كانت تلك الردود من النوع النمطي غير املرضي للهيئة وللمشتكي. ومن تلك 
املكاتبات واملخاطبات  املتابعة من خالل  امليدانية والتحقق، وقد تكون  املتابعات  الوسائل 

الرسمية، وغيرها من الوسائل التي سيتم بحثها تباًعا.

أ. التحقق واملتابعة امليدانية: 

سواء  املواطنني  شكاوى  معاجلة  على  للعمل   2008 عام  خالل  جهودها  الهيئة  واصلت 
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الهيئة عشرات االجتماعات مع  الوسيلة، عقدت  أو اجلماعية، ولتنفيذ هذه  الفردية منها 
على  رسمية  وشبه  رسمية  ومؤسسات  ملواقع  ميدانية  زيــارات  بتنفيذ  وقامت  املسؤولني، 
مدار العام، ساهمت إلى حد كبير في معاجلة العديد من الشكاوى والوصول إلى حلول 
لها. وللتحقيق امليداني أهمية في تري الدقة، والتواصل املستمر مع املؤسسات املختصة، 
الشكوى  ملقدم  الــرد  إعطاء  سرعة  وفــي  بالشكوى،  اخلاصة  البيانات  جمع  في  ويساعد 
خصوًصا في احلاالت التي ال تتمل التأخير، علًما أن الشكاوى التي يتم حلها ميدانّيًا يتم 
توثيقها من خالل بنك املعلومات اخلاص بالشكاوى كغيرها من الشكاوى التي تتم متابعتها 

بالوسائل األخرى احملددة للمتابعة.

ب. املخاطبات اخلطية )املكاتبات(: 

الثانية من مراحل متابعات الشكاوى الفردية، وهذه املكاتبات  تأتي املكاتبات في املرحلة 
في األصل تعكس ما ورد في إفادة املواطن من مطالبات وفًقا للقانون األساسي والقوانني 
احمللية واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان. وفي هذا اإلطار وّجهت الهيئة ما يقارب )1142( 
رسالة خطية للجهات ذات العالقة بالشكاوى، سواء رسائل أصلية أم تذكيرية، باملقارنة 
مع )800( خالل عام 2007، أي بزيادة مقدارها )342( رسالة أي ما نسبته )%42.7(
عن العام السابق. وقد تلقت الهيئة ردوًدا خطية على تلك املخاطبات، بلغ عددها )416( 
ا خالل عام 2007، أي بزيادة مقدارها )103(  ا في عام 2008. مقارنة بـ )313( رّدً رّدً
العام السابق. ومن الرسائل ما تعلق باملطالبة بوقف  ردود، أي ما نسبته ) 32.9%( عن 
االنتهاك إذا كانت هناك أدلة قاطعة على وقوعه، أو إصالح اخلطأ وإنصاف املشتكي، أو 
بدأت عدة  عام 2008  املشتكي. وفي  ادعاء  باالستفسار عن صحة  االنتهاك  من  التحقق 
املوجهة  املكاتبات  في  الفردية  للشكاوى  القانوني  التكييف  وضع  على  للعمل  محاوالت 
للجهات الرسمية وفًقا للقوانني املرعية، حملاولة إقناع تلك اجلهات بقانونية طلب املشتكي 
وحثها على االستجابة برد مرٍض. وتكون الهيئة بذلك قد قامت فعاًل بالدور القانوني عن 

املشتكي املتعرض لالنتهاك.  

أما في مجال الشكاوى اجلماعية، وهي الشكاوى التي تصل للهيئة من عدد من املواطنني 
للجهة  أو  املنتهكة  للجهة  تكون  أن  إما  املكاتبات  فإن  االنتهاك،  لــذات  تعرضهم  يدعون 
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القانوني  التحليل  على  الكامل  اعتمادها  اجلماعية،  املخاطبات  مييز  وما  عليها.  املشرفة 
الوطنية  السلطة  لرئاسة  أو  الــوزراء  إلى مجلس  ما تكون موجهة  قانونية(، وعادة  )مذكرة 
بينها،  من  اجلماعية  املخاطبات  من  عدد  إرســال   2008 عام  خالل  مت  وقد  الفلسطينية. 
تسمى  ما  بقرارات  االلتزام  عدم  بدعوى  العموميني  املوظفني  رواتــب  وقف  حول  مذكرة 
والتعليم  التربية  وزارة  من  املعلمني  من  العديد  فصل  حول  ومذكرة  الشرعية«،  »احلكومة 
على  املدنيني  عرض  قانونية  عدم  حول  قانونية  ومراسالت  األمنية.  اجلهات  موافقة  لعدم 
القضاء العسكري، وكذلك مراسالت قانونية حول املعتقلني السياسيني. ومراسالت حول 

عدم تنفيذ أحكام احملاكم، ومراسالت حول التعذيب وإساءة املعاملة بحق املعتقلني.    

ج. جلسات االستماع: 

رئيس  دعوة  خالل  من  إعالمّيًا  جماعية  شكوى  موضوع  إثارة  االستماع  بجلسات  يقصد 
العالقة  ذات  األطـــراف  بحضور  لرأيه  واالستماع  وســؤالــه  االنتهاك  عن  املسؤولة  اجلهة 
ومناقشة موضوع اجللسة بشكل علني. وقد قامت الهيئة خالل عام 2008 بتنظيم عدد من 
جلسات االستماع مع مسؤولني رسميني، من أجل تسليط الضوء على عدد من الشكاوى 
العامة، ومن أبرز جلسات االستماع تلك: جلسة االستماع مع مسؤولني في وزارة الصحة 
وديوان املوظفني العام حلل إشكالية عدم اعتماد ما يقارب من )75( من موظفي مركز أبو 
ريا للتأهيل لدى ديوان املوظفني العام، رغم تقاضيهم رواتبهم من وزارة املالية منذ أكثر من 
)10( سنوات، وقد متت جلسة االستماع بحضور ممثلني عن املوظفني في املركز ومجلس 
إدارة املركز. وقد خرجت اجللسة بعدد من التوصيات العملية حلل هذه اإلشكالية، ومن 
يكون  وبالتالي  الصحة،  وزارة  من  كجزء  ريــا  أبــو  مركز  اعتماد  يتم  أن  احللول  تلك  بني 
العاملون فيه من ضمن كادر الوزارة. واخليار اآلخر أن يتم اعتبار املركز جهة مستقلة ويتم 
دعمها من وزارة املالية، وفي تلك احلالة يبقى العاملون في املركز دون اعتماد من قبل ديوان 
يلحق  األخير  اإلجــراء  وهــذا  حكوميني.  موظفني  يصبحون  ال  وبالتالي  العام،  املوظفني 

الضرر بالعاملني في املركز.  

الرسمية من خالل مكاتبات رسمية لكل من  املوضوع مع اجلهات  الهيئة هذا  تابعت  وقد 
العاملني  اعتماد  العام. وتتلخص أهمية  املوظفني  الــوزراء، وديوان  العامة ملجلس  األمانة 
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في مركز أبو ريا من قبل ديوان املوظفني، في حصول هذه الفئة على احلقوق الوظيفية التي 
يحظى بها املوظف احلكومي والتي من أبرزها احلقوق التقاعدية، كون العديد منهم يعمل 

منذ أكثر من )10( سنوات ومعتمد من قبل وزارة املالية فقط.       

3. تصنيف الشكاوى التي تلقتها الهيئة حسب طبيعتها »فردية وجماعية«:

انتهاكات  حول  شكاوى  بني  ما   ،2008 عام  خالل  الهيئة  تلقتها  التي  الشكاوى  تنوعت 
جماعات،  مّست  انتهاكات  حول  وشكاوى  اخلاصة،  املؤسسات  أو  األفــراد  لها  تعرض 
سواء أكانت مقدمة بصورة فردية أم جماعية، وهي متّس اجلماعات نظًرا لطبيعة االنتهاك 
املتكرر، أو بسبب قرارات ذات طبيعة عامة. ومن أبرز امللفات اجلماعية التي تابعتها الهيئة 
خالل عام 2008: ملف االعتقال والتوقيف دون مراعاة اإلجراءات القانونية الصحيحة، 
مراكز  فــي  املعاملة  وإســـاءة  والتعذيب  سياسية«،  خلفية  »على  التعسفية  واالعــتــقــاالت 
التوقيف واالحتجاز، وقرارات الفصل من الوظيفة العامة، والتي كان آخرها فصل العديد 
استمرت  التي  الرواتب  وقف  وقــرارات  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  في  املدرسني  من 
للعام الثاني على التوالي، وملف موظفي مركز أبو ريا. وكذلك ملف السالمة األمنية في 
تنفيذ قرارات احملاكم، وملف عرض  العامة، وملف عدم  التعيني في الوظائف  عمليات 

املدنيني على القضاء العسكري.

4. تصنيف الشكاوى حسب اجلهات العامة املشتكى عليها:

لم تختلف اجلهات التي وردت عليها الشكاوى خالل عام 2008 مقارنة باألعوام السابقة، 
ولكن في ظل تعدد املرجعيات اإلدارية احلكومية بني الضفة الغربية وقطاع غزة في بعض 
القطاعات كقطاع األمن مثاًل، فقد وردت شكاوى ضد وزارة الداخلية في حكومة تسيير 
قطاع  في  القائمة  السلطة  في  الداخلية  وزارة  ضد  وشكاوى  الغربية،  الضفة  في  األعمال 

غزة.

الوزارية  واجلهات  الرئاسة،  مكتب  من:  كال  املدنية  اجلهات  وتضم  املدنية:  أ.اجلهات 
الوزارية  غير  العامة  واملؤسسات  املختلفة،  والــوزارات  الــوزراء  التي تشمل مجلس 
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واملساءلة،  والرقابة  اإلشــراف  لــوزارة من حيث  تتبع  دائــرة حكومية ال  وتشمل كل 
العامة،  والنيابة  األعــلــى  القضاء  مجلس  تشمل  بــدورهــا  التي  القضائية  واجلــهــات 

والهيئات احمللية.

 ب.اجلهات األمنية: وتضم: الشرطة املدنية التي تشمل عددا من التقسيمات بني املباحث 
العامة واملباحث اجلنائية واإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل، واملخابرات العامة، 
واألمن  العسكرية،  الطبية  واخلدمات  العسكرية،  واالستخبارات  الوقائي،  واألمــن 
التنظيم  وهيئة  والقوة 17،  الرئاسة  حرس  وقــوات  املشتركة،  األمنية  والقوة  الوطني 

واإلدارة، والنيابة العسكرية. مرفق اجلدول رقم )7(

5. تصنيف الشكاوى حسب كيفية ورودها للهيئة وتوزيعها اجلغرافي:

بصورة  تقدميها  لتشمل   2008 عام  خالل  الهيئة  لدى  الشكاوى  تقدمي  طرق  تنوعت  لقد 
الشكاوى  عدد  بلغ  وقد  الهيئة،  مكاتب  أحد  إلى  األشخاص  حضور  خالل  من  مباشرة 
املقدمة مباشرة للمكاتب )518( شكوى خالل عام 2008 من املجموع الكلي للشكاوى. 
أو من خالل الباحثني امليدانيني في الهيئة املتواجدين في مختلف احملافظات، وذلك بزيارة 
على  أيضا  ينطبق  ما  وهــو  للهيئة،  حضوره  تعذر  إذا  عمله  أو  سكناه  مكان  في  الشخص 
املوقوفني أو احملتجزين في السجون ومراكز التوقيف، وقد بلغ عدد الشكاوى الواردة بهذه 

الطريقة )1794( من العدد الكلي للشكاوى. انظر اجلدول رقم )4(

أما بالنسبة لتصنيف الشكاوى حسب التوزيع اجلغرافي، فقد بلغ عدد الشكاوى املقدمة للهيئة 
في محافظات الضفة الغربية في عام 2008 )1731 شكوى( من العدد الكلي للشكاوى، 
 .2007 عام  خالل  الهيئة  تلقتها  التي  الشكاوى  مجمل  من  شكوى(   1381( مع  مقارنة 
بالنسبة ملكتب الشمال،  التالي: )417( شكوى  النحو  وقد توزعت تلك الشكاوى على 
و)508( شكاوى ملكتب الوسط، و)806( شكاوى ملكتب اجلنوب. أما الشكاوى املقدمة 
للهيئة في محافظات قطاع غزة في عام 2008 فقد بلغت )581 شكوى(. مرفق اجلدول 

رقم )3(
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6. العوائق التي واجهت الهيئة في متابعة الشكاوى في عام 2008:

واجهت الهيئة خالل عام 2008 عوائق أثرت سلًبا على متابعة الشكاوى، وهو ما شكل 
تأخيًرا في معاجلة بعض الشكاوى أو توقف املتابعة أو إعادة املتابعة من جديد، وفيما يلي 

أبرز تلك العوائق:

أ. استمرار حالة االنقسام السياسي وما جنم عنها من وجود حكومتني في كل من الضفة 
بعض  في  أدى  ما   ،2007 عام  منتصف  في  جرى  ملا  كامتداد  غزة  وقطاع  الغربية 

األحيان إلى عدم القدرة على تديد اجلهة املسؤولة عن االنتهاك.

حسب  ثقتهم  لعدم  غــزة،  قطاع  في  للهيئة  الشكاوى  تقدمي  في  املواطنني  تــردد  ب. 
لعدم  األخـــرى  الناحية  ومــن  ناحية،  مــن  مــرٍض  حلــل  التوصل  بإمكانية  إدعائهم 
تتم  الشكاوى  بل كانت  القطاع،  القائمة في  أو شرعية احلكومة  بقانونية  اعترافهم 
الــوزارات واملؤسسات العاملة في الضفة الغربية حلل إشكاليات مواطنني في  ضد 

قطاع غزة.

ج. استمر خالل عام 2008 احلال على ما هو عليه بعد منتصف عام 2007 من وجود 
جهتني تتعامل معهما الهيئة في ظل انفصال تام بينهما، ما أدى إلى صعوبة متابعة 
الشكاوى مع هذه اجلهات، خاصة إذا ما تعلق األمر بشكوى ملواطن في قطاع غزة 

تتطلب املتابعة مع جهة موجودة في الضفة الغربية.

خصوًصا  غــزة،  قطاع  في  الفلسطينية  الساحة  عن  األمنية  األجهزة  بعض  غياب  د. 
واالستخبارات  العامة  واملخابرات  الوقائي  كاألمن  حماس،  حركة  سيطرة  بعد 
تلك  على  الــواردة  الشكاوى  متابعة  توقف  إلى  أدى  ما  وهو  وغيرها،  العسكرية 
األجهزة. وباملقابل وجدت أجهزة أمنية غير منظمة مبوجب القانون، ومجموعات 
تديدها  ميكن  ال  القطاع  في  املواطنني  ضد  االنتهاكات  من  عددا  ترتكب  مسلحة 

املتابعة معها.  لتتم 
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أن  إال   ،2008 عام  خالل  الهيئة  تلقتها  التي  الــردود  من  نسبّيًا  الكبير  العدد  رغم  هـ. 
أغلبها، وخاصة الواردة من اجلهات األمنية، ما زالت تتصف بالنمطية، وإنكار ما 
ورد في الشكوى دون اتخاذ أية إجراءات أو تقيقات حيادية وجدية في الشكوى.

و. ما زالت بعض اجلهات الرسمية غير واعية بشكل كامل للدور الذي تقوم به الهيئة، 
األمر الذي يؤدي في بعض األحيان إلى عدم تعاون هذه اجلهات مع الهيئة.
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الشكاوى خالل  واقع  الفلسطينية من  الوطنية  السلطة  مناطق  في  اإلنسان  انتهاكات حقوق 
عام 2008

واجلهات  االنتهاكات  واقــع  في  يبحث  األول  شقني:  على  القسم  هذا  في  احلديث  سيتم 
املنتِهكة في الضفة الغربية، والشق الثاني يبحث في واقع االنتهاكات واجلهات املنتِهكة في 

قطاع غزة، وذلك على النحو التالي: 

القسم الثاني:

المبحث األول:

 واقع االنتهاكات والجهات المنتهكة في الضفة الغربية

أواًل: أبرز االنتهاكات التي وردت عليها الشكاوى 

في البداية قد توي الشكوى انتهاًكا واحًدا ألي حق من احلقوق واحلريات، وقد توي أكثر 
إلى  أدت  التي  السياسية  واخلالفات  السائدة  لألوضاع  ونظًرا  ذاته.  الوقت  في  انتهاك  من 
تعزيز االنقسام بني الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد استمرت االنتهاكات التي يتعرض لها 
املواطن الفلسطيني كما كان احلال في عام 2007. فاستمر خالل عام 2008 انتهاك حق 
املواطن في احلرية الشخصية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، من خالل االعتقاالت 
السياسية واالعتقال التعسفي. وكذلك االنتهاكات املتعلقة بسوء املعاملة والتعذيب. كما 
قام الطرفان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بانتهاك احلق في تولي الوظائف العامة. 
أو  سياسية،  ألسباب  التعسفي  الفصل  مجال  في  الشكاوى  من  العديد  الهيئة  تلقت  فقد 
االعتداء على احلقوق الوظيفية، كوقف الراتب لعدم االلتزام مبا تسمى قرارات »احلكومة 
الشرعية.« ومت خالل عام 2008 كذلك العودة إلى مبدأ أو شرط السالمة األمنية كشرط 

من شروط تولي الوظيفة العامة.      
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وفي ذات الوقت تراجعت أعداد الشكاوى ضد االنتهاكات املتعلقة باحلقوق البيئية واحلق 
في احلصول على اخلدمات العامة، واحلق في احلرية العقائدية واحلق في التعليم. 

وبقيت خالل عام 2008 كما كان في عام 2007 حاالت الوفاة أثناء التوقيف أو االعتقال 
في مراكز االحتجاز في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. انظر اجلدول رقم )4(

وقد برزت االنتهاكات التالية للحقوق واحلريات العامة من واقع الشكاوى الواردة للهيئة 
خالل عام 2008: انظر اجلدول رقم )6(

1. الوفيات داخل مراكز االحتجاز والتوقيف املختلفة في الضفة الغربية 

لقد توفي داخل مراكز االحتجاز الفلسطينية )السجون ومراكز التحقيق( في الضفة الغربية 
أربعة أشخاص، اثنان منهم توفيا في مراكز اإلصالح والتأهيل )السجون( اخلاضعة إلدارة 
جهاز الشرطة، وواحد أثناء توقيفه لدى جهاز املخابرات العامة، واألخير توفي أثناء توقيفه 
لدى جهاز االستخبارات العسكرية. في املقابل لم تسجل الهيئة أية حالة وفاة من هذا القبيل 
في عام 2007. ووفًقا للمعلومات املتوفرة لدى الهيئة، وأغلبها من واقع الشكاوى، فقد 
 45( البرغوثي  العزيز  عبد  مجد  التالي:  النحو  على   2008 عام  في  الوفيات  تلك  كانت 
عاما( من كوبر/ رام الله، توفي نتيجة التعذيب وإساءة املعاملة التي تعرض لها أثناء توقيفه 
في جهاز املخابرات العامة برام الله في شهر شباط. وهذا دفع الهيئة إلى إعداد تقرير تقصي 
قلبية  سكتة  نتيجة  خالد،  حسن  جمعة  حسن  املواطن  وتوفي  احلالة1.  تلك  حول  حقائق 
املواطن  وتوفي  أيــار.  شهر  في  العسكرية  االستخبارات  جهاز  لدى  موقوف  وهو  أصابته 
بتاريخ  اخلليل  الظاهرية/  في  والتأهيل  اإلصالح  مركز  في  مناصرة،  قاسم  عيسى  اسحق 
إحتشاء  هو  الوفاة  سبب  كــان  وقــد  جنائية،  تهم  على  موقوفا  كــان  حيث   ،2008/6/3
بعضلة القلب وفقًا لتقرير الطبيب الشرعي. وتوفي املواطن شادي محمد جبر شاهني )30 
عاما( من البيرة في مركز إصالح وتأهيل أريحا بتاريخ 2008/9/29، وكان املواطن قد 
مت اعتقاله بتاريخ 2008/3/8 من قبل جهاز املخابرات العامة في رام الله، ومت تويله إلى 

1  للمزيد راجع الصفحات )52-57 ( من التقرير السنوي الرابع عشر للهيئة حول حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية لعام 2008.
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مقر التحقيق املركزي في أريحا، وبتاريخ 2008/5/25، صدر قرار بتحويله إلى مركز 
إصالح وتأهيل أريحا، ومت نقل اجلثة إلى معهد الطب العدلي في أبو ديس ومت تشريحها، 

وتبني من تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة يعود إلى وجود جلطة على الرئتني.    

2. شكاوى حول انتهاك احلق في املعاملة اإلنسانية والتعذيب أثناء التوقيف:

الشخصي  األمــان  في  اإلنسان  حق  على  الواقعة  االنتهاكات   2008 عام  خالل  تواصلت 
اجلهات  قبل  من  التحقيق  أو  التوقيف  أو  االحتجاز  أثناء  وإنسانية  الئقة  بصورة  واملعاملة 
املختصة، فقد بلغ عدد االنتهاكات التي تلقتها الهيئة حول تعرض األشخاص احملتجزين 
أو املوقوفني للتعذيب )163 انتهاًكا(، باملقارنة مع )274 انتهاكا( خالل عام 2007، كما 
تلقت )56 انتهاكا( حول التعرض لسوء املعاملة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية، مقارنة 
األشخاص  تعرض  حول  انتهاًكا(   86( وكذلك   ،2007 عام  خالل  انتهاًكا(   146( مع 
وقد   ،2007 عام  خالل  انتهاًكا(   71( مع  مقارنة  املعنوي  أو  اجلسدي  الضغط  أو  للعنف 
وقعت تلك االنتهاكات على مدار عام 2008 علًما أن هذه االنتهاكات هي التي سجلتها 
لتلك  احلقيقي  العدد  يكون  أن  ويتوقع  التي وصلتها،  الشكاوى  الهيئة من خالل  ووثقتها 

االنتهاكات أكثر من ذلك.
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تركزت االنتهاكات املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة خالل عام 2008 على املعتقلني السياسيني 
في الضفة الغربية، ومتارسها األجهزة األمنية املختلفة.

املوقوفني  أو  املعتقلني  بحق  مورست  التي  املعاملة  وســوء  التعذيب  وسائل  أمنــاط  تنوعت 
لتشمل وفًقا للشكاوى املقدمة للهيئة: الضرب واإليذاء اجلسدي والضغط النفسي والشتم، 
واإلجبار على الوقوف لفترات طويلة، والشبح، والفلقة، والتعليق في السقف، واحلرق 
طويلة،  لفترات  معتمة  زنزانة  في  والوضع  العينني،  وعصب  الــرأس  وتغطية  بالسجائر، 
والعزل االنفرادي، والتهديد. وقد وصل األمر إلى وفاة شخصني نتيجة التعذيب والضغط 

النفسي في الضفة الغربية2. 

يدعي  شكاوى  واالحتجاز،  التوقيف  ملراكز  الدورية  زياراتها  خالل  الهيئة،  تلقت  كما 
أو  للتعذيب  املختلفة  بأقسامها  املدنية  الشرطة  نظارات  في  بعضهم  تعرض  فيها  املواطنون 

سوء املعاملة.  

ذويهم  تعرض  أو  تعرضهم  فيها  املواطنون  يدعي  الشكاوى  من  عــددا  الهيئة  تلقت  فقد 
للتعذيب على أيدي أفراد الشرطة في النظارات التي كانوا موقوفني فيها. ومن األمثلة على 
بالتحقيق  املدنية  الشرطة  جهاز  ومطالبته  العجوري(  أنيس  )نضال  املواطن  شكوى  ذلك، 
في موضوع تعذيبه على يد أفراد من املباحث العامة أثناء توقيفه في نظارة شرطة املباحث 
العامة في رام الله، خالل شهر 6 من عام 2008. وكذلك شكوى املواطن )سامي رفيق 
عباهرة( ومطالبته جهاز الشرطة بالتحقيق في موضوع تعذيبه من أفراد من املباحث العامة 
أثناء توقيفه في نظارة املباحث العامة في رام الله بتاريخ 2008/10/4. وشكوى املواطن 
للتعذيب  بالتحقيق في تعرضه  الشرطة  الزين( ومطالبته جهاز  احلدث )زين نضال محمد 
وسوء املعاملة على يد أفراد من جهاز الشرطة أثناء اعتقاله في نظارة شرطة رام الله بتاريخ 
أنه تعرض للضرب بواسطة سلك  2008/8/7. وقد أفاد احلدث زين في هذا املجال، 
كهربائي، ثم مت ربطه بواسطة كلبشات بالطاولة وبدأ أربعة أفراد من الشرطة بضربه بأيديهم 

2  حالة وفاة املواطن مجد البرغوثي في مقر جهاز املخابرات في رام الله، للمزيد راجع تقرير الهيئة املستقلة لتقصي احلقائق حول وفاة املواطن 
مجد البرغوثي.نيسان 2008
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مت  العامة  املباحث  مقر  إلى  نقله  وبعد  بأنه  أفاد  كما  جسمه.  أنحاء  جميع  على  وأرجلهم 
شبحه هناك من الساعة العاشرة مساًء وحتى وقت صالة الفجر.    

أيدي  على  للتعذيب  تعرضهم  فيها  املواطنون  يدعي  الشكاوى  من  عددا  الهيئة  تلقت  كما 
أفراد عاملني في جهاز املخابرات العامة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، في الوقت 
العامة  املخابرات  من  أفــراد  أيــدي  على  للتعذيب  املواطنني  تعرض  وتيرة  فيه  زادت  الــذي 
خالل عام 2008. ومن األمثلة على ذلك شكوى املواطن )تامر عبد الفتاح عبد الهادي 
مقر  في  للتعذيب  تعرضه  موضوع  في  بالتحقيق  العامة  املخابرات  جهاز  ومطالبته  جمعة( 
محمد  )عامر  املــواطــن  وشكوى   ،2008/8/25 بتاريخ  قلقيلية  في  العامة  املخابرات 
سليمان القواسمة( ومطالبته جهاز املخابرات العامة بالتحقيق في موضوع تعذيبه من قبل 
أفراد جهاز املخابرات أثناء توقيفه في مقر اجلهاز في مدينة اخلليل بتاريخ 2008/9/26. 
العامة  املخابرات  جهاز  والــده  ومطالبة  مريش(  ديب  حجازي  )أشــرف  املواطن  وشكوى 
بتاريخ  نابلس  املخابرات في مدينة  توقيفه في مقر  أثناء  ابنه  تعذيب  بالتحقيق في موضوع 
2008/10/13، وشكوى املواطن )أسامة محمد حسني محمد داوود( ومطالبة والدته 
جهاز املخابرات العامة بالتحقيق في موضوع تعذيب ابنها على أيدي أفراد اجلهاز أثناء توقيفه 
أشخاص  العتقال  بشري  كدرع  استخدامه  وكذلك  الله  رام  مدينة  في  املخابرات  مقر  في 

آخرين بتاريخ 2008/11/29. 

وبخصوص جهاز األمن الوقائي، فقد تلقت الهيئة عدًدا من الشكاوى من مواطنني محتجزين 
في مقرات اجلهاز في املناطق املختلفة من الضفة الغربية، يدعون تعرضهم للتعذيب على 
املواطن  الوقائي. ومن األمثلة على تلك الشكاوى، شكوى  أفراد من جهاز األمن  أيدي 
)شادي صبحي سويلم( ومطالبته بالتحقيق في تعرضه للتعذيب على أيدي أفراد من جهاز 
أثناء احتجازه في مقر اجلهاز في قلقيلية. وشكوى املواطن )يونس محمد  الوقائي  األمن 
إبراهيم الرجوب( ومطالبته بالتحقيق في تعرضه للتعذيب على أيدي أفراد من جهاز األمن 
الوقائي أثناء احتجازه في مقر اجلهاز في مدينة اخلليل بتاريخ 2008/11/15. وكذلك 
أثناء  للتعذيب  تعرضه  في  بالتحقيق  ومطالبته  فرح(  الرحمن  عبد  )ماهر  املواطن  شكوى 

توقيفه في مقر األمن الوقائي في مدينة أريحا بتاريخ 2008/3/3.     
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كما تلقت الهيئة وخالل زياراتها ملقار التوقيف التابعة لالستخبارات العسكرية، توثيق عدد 
من حاالت التعذيب وسوء املعاملة لدى اجلهاز. ومن األمثلة على ذلك، شكوى املواطن 
)عمار أحمد لطفي خليل( ومطالبته اجلهاز بالتحقيق في موضوع تعذيبه على أيدي أفراد 
من اجلهاز أثناء توقيفه في مقر اجلهاز في سلفيت بتاريخ 2008/11/11. وكذلك شكوى 
تعذيبه  بالتحقيق في موضوع  يونس( ومطالبته جهاز االستخبارات  املواطن )عالء عدنان 

خالل توقيفه في مقر اجلهاز في أريحا بتاريخ 2008/11/11.

وقد تعددت صور وأمناط التعذيب في الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل زياراتها الدورية 
ملراكز االحتجاز والسجون التابعة لألجهزة األمنية في الضفة الغربية، خاصة لدى جهازي 
البذيئة،  واأللفاظ  والشتائم  اإلهانة  منها  كان  حيث  العامة،  واملخابرات  الوقائي  األمــن 
وقوفا  اخللف  إلــى  اليدين  ربــط  مع  و»الشبح«  اجلسد،  من  مختلفة  أنحاء  على  والضرب 
على كرسي صغير لفترات مختلفة، والصفع على الوجه واللكم بواسطة اليدين، والركل 
بباب  الربط  ثم  ومن  اخللف  من  مقيدا  والشبح  الــرأس،  على  الكيس  ووضــع  باألرجل، 
الزنزانة، واحلرمان من النوم من خالل إصدار أصوات مزعجة. وقد متت أغلب عمليات 
املوقوفني على تهم  التحقيق مع  أثناء  املذكورة  الشكاوى  املعاملة بحسب  التعذيب وإساءة 

انتمائهم حلركة حماس أو إلى القوة التنفيذية، أو اقتناء سالح دون ترخيص.

ومن أخطر احلاالت التي سجلتها الهيئة في هذا اإلطار وكان نتيجتها وفاة الشخص الذي 
 45( البرغوثي  العزيز  عبد  مجد  املواطن  حالة  املعاملة  وإســاءة  للتعذيب  تعرض  قد  كان 
عاما( الذي احتجزه جهاز املخابرات العامة في مدينة رام الله في 2008/2/14، حيث 
أجرت الهيئة في هذه احلالة تقيقا موسعا وسجلت استنتاجاتها ومالحظاتها باخلصوص، 
وثبت من هذه التحقيقات وكذلك التحقيقات التي أجراها املجلس التشريعي وأعلنها في 
بداية شهر نيسان من العام3 نفسه، أن املواطن البرغوثي ُعّذب وُضرب وُقّيد ومت شبحه، 
وُترك ينام دون فراش أو غطاء في ليلة برد شديد، وعومل معاملة قاسية ال تليق بالكرامة 

3  تقرير املجلس التشريعي اخلاص بالتحقيق في وفاة املواطن مجد البرغوثي الصادر بتاريخ 2008/4/3.
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اإلنسانية، كما لم يكترث احملققون لتدهور احلالة الصحية للمواطن البرغوثي ولم تؤخذ 
باجلدية الكافية، علما بأنه طلب منهم العالج أكثر من مرة لكن دون جدوى، حيث متت 

املماطلة في تقدمي اخلدمات الطبية له وتفاقمت حالته الصحية ومن ثم وفاته4.

التوقيف  ملــراكــز  ــة  الــدوري زيــاراتــهــا  بعد  الهيئة  أعدتها  الــتــي  ــة  الــدوري التقارير  تظهر  كما 
إلى  الوقائي  لألمن  التابعة  التوقيف  مراكز  في  املوقوفني  من  العديد  تعرض  واالحتجاز، 
للزيارة  وفقا  املثال،  سبيل  فعلى  اجلسدي،  لالعتداء  وتعرضهم  والتعذيب  املعاملة  سوء 
املوقوفون في مقر  بتاريخ 2008/12/15 تعرض  الهيئة  املنفذة من قبل مندوبي  الدورية 
األمن الوقائي في مدينة نابلس للضرب بالعصي والبرابيش، ومورس عليهم الشبح لفترات 
طويلة وصلت إلى 15 ساعة يوميا في بعض األحيان. وكذلك في الزيارة املنفذة بتاريخ 
2008/12/22 ملقر األمن الوقائي في قلقيلية، والزيارة املنفذة بتاريخ 2008/12/30 
ملقر األمن الوقائي في طولكرم، والزيارة املنفذة بتاريخ 2008/12/18 ملقر األمن الوقائي 

في جنني، فقد رصدت الهيئة تعرض املوقوفني لسوء املعاملة والتعذيب وفقًا إلفاداتهم.

بتاريخ  الله  رام  الــعــامــة/  املــخــابــرات  تقيق  مقر  فــي  البرغوثي  العزيز  عبد  مجد  املــواطــن  وفــاة  حــول  حقائق  تقصي  »تقرير    4

2008/2/22«، سلسلة تقارير تقصي احلقائق رقم )6(، إصدارات الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، نيسان 2008.

3. شكاوى املواطنني في مجال انتهاك احلق في إجراءات قانونية عادلة )االعتقال التعسفي 
على خلفية سياسية(:

الهيئة على  لدى  املعتمد  للتصنيف  وفًقا  قانونية عادلة،  إجــراءات  في  املواطن  يحوي حق 
التفريعات أو اجلزئيات التالية: 

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

محاكمة.
ب. االعتقال على خلفية سياسية.

ج. احلق في توكيل محاٍم أو تعيني محاٍم من قبل احملكمة.



28

هـ. احلق في زيارة األهل واحملامي.
و. احلق في املعاملة على أساس البراءة إلى حني ثبوت اإلدانة.

من خالل هذا التصنيف يظهر أن أي اعتقال يتم دون مراعاة اإلجراءات القانونية املنصوص 
اإلجــراءات  في  املواطن  ذلك  حلق  انتهاكا  يعتبر  املجال  هذا  في  املرعية  القوانني  في  عليها 

القانونية العادلة.

الــواردة  ســواء  املجال،  هذا  في  االنتهاكات   2008 عام  خالل  ملحوظ  بشكل  تصاعدت 
الزيارات ألماكن  أثناء  االنتهاكات  لتلك  باحثيها  توثيق  أو من خالل  الهيئة،  في شكاوى 
التابعة  الداخلية  ووزارة  الغربية  الضفة  في  األمنية  لألجهزة  التابعة  واالحتجاز  التوقيف 
للحكومة املقالة في قطاع غزة. فوفًقا آلخر املعطيات لدى الهيئة وصل عدد املعتقلني تعسًفا 
أو املعتقلني على خلفية انتماءاتهم السياسية )392( معتقاًل خالل عام 2008 في كل من 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وسجلت الهيئة )830( انتهاكا خالل عام 2008 وفًقا للشكاوى 
التي تلقتها الهيئة حول احلق بإجراءات قانونية عادلة، وقد توزعت تلك االنتهاكات على 

الضفة الغربية )623( انتهاكا، و)207( انتهاكات في قطاع غزة.

وقد متت عمليات االعتقال في الضفة الغربية على أيدي األجهزة األمنية املختلفة، أما في 
قطاع غزة فقد نفذت من خالل جهازي الشرطة واألمن الداخلي التابعني لوزارة الداخلية 

بوصفهما الذراع األمني للسلطة القائمة في قطاع غزة.

وقد خاطبت الهيئة في هذا املجال األجهزة األمنية، وأشارت إلى عدم قانونية ذلك التوقيف 
اجلزائية  اإلجـــراءات  وقــانــون  األســاســي  كالقانون  الوطنية  القوانني  ملخالفته  االعتقال  أو 
املواطن في إجــراءات عادلة  التي كفلت حق  الدولية حلقوق اإلنسان  الفلسطيني واملواثيق 
ومن  التعسفي.  االعتقال  وحظرت  احملاكمة،  وبعد  وأثناء  وقبل  والتوقيف  القبض  عند 
واقع ما رصدته الهيئة خالل عام 2008 حول االعتقاالت السياسية، ومن خالل الرسائل 
القانونية املوجهة لألجهزة األمنية ورئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والردود الواردة للهيئة 

بهذا الشأن، فقد تبني لها ما يلي:

التابعة  التوقيف  مراكز  في  احتجزوا  الغربية  الضفة  في  اعتقالهم  مت  ممن  العديد  أن  أ. 
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التي  اجلــهــات  تقم  لــم  بحيث  قانونية،  غير  بــصــورة  الفلسطينية  األمنية  لألجهزة 
النيابة  تقم  لم  أي محكمة مختصة. كما  أو  العامة  النيابة  بعرضهم على  تتجزهم 
على  واالطــالع  احملتجزين،  لتفقد  املراكز،  هذه  بزيارة  األحيان  أغلب  في  العامة 
قطاع  في  اعتقالهم  العديد ممن مت  أن  كما  ملفاتهم5.  اعتقالهم، ومراجعة  ظروف 

غزة احتجزوا في غير املكان الرسمي احملدد العتقالهم.

حيث  واالعتقال،  والتوقيف  القبض  عمليات  في  القانونية  اإلجــراءات  تــراَع  لم  ب. 
إن كافة عمليات االعتقال والتوقيف التي رصدتها الهيئة كانت دون صدور مذكرة 
توقيف، ودون العرض على النيابة العامة أو أي جهة قضائية مختصة بعد مرور 24 
ساعة على حلظة االعتقال من أجل متديد االعتقال أو اإلفراج، ودون توجيه الئحة 

اتهام.

القانون عند  القانونية املنصوص عليها في  ج. افتقرت معظم االعتقاالت لإلجراءات 
عليها  حصلت  التي  اإلفـــادات  جميع  خلت  حيث  والتفتيش،  والتوقيف  القبض 
قيام  إلــى  أو مــن ذويــهــم- مــن اإلشـــارة  اعتقالهم  الهيئة- مــن خــالل أشــخــاص مت 
اجلهات التي تقوم باالعتقال بإبراز أية وثائق أو مذكرات مكتوبة تسمح باالعتقال أو 
التفتيش، كما أن هناك عددا من االعتقاالت التي متت في ساعات الليل املتأخرة. 
وفي بعض احلاالت التي متت فيها مصادرة بعض األشياء لم يتم تسليم املعتقل أو 
ذويه أي سند يفيد املصادرة، كما رافق بعض عمليات االعتقال العبث مبحتويات 

املنازل ومصادرة بعضها وتخريب للممتلكات. 

5  أرسلت الهيئة رسالة قانونية للنائب العام بضرورة التحرك وتفعيل أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني بشأن قانونية 
التوقيف ودور النيابة العامة في الرقابة على مراكز التوقيف ومساءلة املخالفني ألحكام القانون في التوقيف. وكذلك أرسلت رسالة 

شبيهة باحلالة للحكومة املقالة في قطاع غزة.

د. مت في أغلب األحيان توقيف املعتقلني على ذمة القضاء العسكري، دون عرض على 
على  عرضهم  مت  مدنيني  املوقوفون  يكون  األحيان  أغلب  وفي  العسكرية،  النيابة 
القضاء العسكري وفًقا لقانون اإلجراءات الثوري لعام 1979 في شطري الوطن. 

في الوقت الذي وجد ذلك القانون حملاكمة العسكريني وليس املدنيني. 
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وفي هذا الشأن، خاطبت الهيئة مكتب الرئاسة بضرورة، إصدار تعليماته لألجهزة األمنية 
من  رد  الهيئة  ووصــل  قانونيته،  لعدم  العسكري  القضاء  على  املدنني  عرض  عن  للتوقف 
العامة  واملخابرات  الوقائي  األمــن  جهازي  من  تطلب  تعليمات  بإصدارها  يفيد  الرئاسة 
القانوني متى أخل باألمن  بالسالح غير  املتعلقة  التوقف عن هذا اإلجراء إال في احلاالت 
القضاء  على  املدنيني  بعرض  واستمرت  بذلك  تلتزم  لم  األجهزة  أن  غير  والنظام.  العام 

العسكري.

لوحظ من خالل الردود التي وصلت للهيئة على مكاتباتها بهذا الشأن، أن االعتقال املشار 
للقانون  وفًقا  مت  وإمنــا  سياسية،  ألسباب  يكن  »لم  األمنية  األجهزة  ادعــاءات  حسب  إليه 

التهام املوقوفني بجرائم خطيرة متس األمن العام«.

القضاء  ذمــة  على  املدنيني  توقيف  قانونية  عــدم  وبشأن   2008 عــام  خــالل  لوحظ  كذلك 
العسكري، صدور العديد من القرارات من محكمة العدل العليا باإلفراج عن املوقوفني، 
إال أن األجهزة األمنية كانت في أغلب األحيان ترفض التنفيذ، أو تنفذ القرار وتعيد اعتقال 
ذات الشخص من أمام مكان االحتجاز. وقد تلقت الهيئة في هذا املجال عددا من الشكاوى 
قــرارات محكمة  بتنفيذ  املخابرات  أو جهاز  الوقائي  األمن  قيام  فيها عدم  يدعون  ملواطنني 
العدل العليا اخلاصة باإلفراج عنهم. ومن األمثلة على ذلك: شكوى املواطن )عبد الباسط 
محمد معطان( ومطالبته جهاز األمن الوقائي بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 
2008/8/28، والقاضي باإلفراج عنه. وكذلك شكوى املواطن )قاسم محمد مراعبة( 
ومطالبته األمن الوقائي بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 2008/11/24 
والقاضي باإلفراج عنه. وكذلك شكوى املواطن )أمجد محمد أمني احلموري( ومطالبته 
 2008/11/2 بتاريخ  الصادر  العليا  العدل  محكمة  قرار  بتنفيذ  العامة  املخابرات  جهاز 
جهاز  ومطالبته  املــغــاري(  رمــضــان  سامي   ( املــواطــن  وشــكــوى  عنه.  بــاإلفــراج  والقاضي 
املخابرات العامة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 2008/9/10 والقاضي 

باإلفراج عنه.   

تنفيذ قرارات  امتناع األجهزة األمنية عن  أو  تنفيذ  بعناية، موضوع عدم  الهيئة  تابعت  لقد 
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الرئيس  لفخامة  رسالة  الهيئة  أرسلت   2008/11/30 فبتاريخ  العليا،  العدل  محكمة 
محمود عباس توضح له فيها تلقيها 9 شكاوى من مواطنني يطلبون فيها من األجهزة األمنية 
تنفيذ قرارات صادرة عن محكمة العدل العليا باإلفراج عنهم. وقد اعتبرت الهيئة في عدم 
ا واضًحا باملادة 106 من  ا خطيًرا بهيبة القضاء الفلسطيني، ومّسً تنفيذ قرارات احملاكم مّسً
القانون األساسي الفلسطيني التي تشير إلى اعتبار االمتناع عن تنفيذ قرارات احملاكم جرمية 

ا. يعاقب عليها باحلبس والعزل من الوظيفة العامة إذا كان املتهم موظًفا عاّمً

وبتاريخ 2008/12/3، وعقب تنفيذ األجهزة األمنية لعدد من قرارات احملكمة العليا، 
الهيئة  قامت  اإلفــراج عنه،  أو ساعات من  دقائق  بعد  اإلفــراج عنه  اعتقال من مت  وإعــادة 
بإرسال رسالة قانونية ثانية حول تعنت بعض األجهزة األمنية وامتناعها عن تنفيذ قرارات 
صادرة عن محكمة العدل العليا. وقد تطرقت الهيئة إلى فحوى قرارات احملكمة التي تشير 
إلى اختصاص محكمة العدل العليا مبوضوع الفصل والنظر بالقضايا املتعلقة بعدم قانونية 
أو مشروعية توقيف األشخاص على خالف قانون اإلجراءات اجلزائية. كما أشارت تلك 
القرارات بوضوح إلى عدم قانونية توقيف املدنيني على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري 

باعتباره مخالفا للقانون األساسي وقانون اإلجراءات اجلزائية.

إصدار  على  املمكنة  بالسرعة  العمل  عباس  محمود  الرئيس  فخامة  من  الهيئة  طلبت  وقد 
تعليماته لألجهزة األمنية بضرورة االلتزام بقرارات محكمة العدل العليا، واإلفراج الفوري 

عن املعتقلني لديها.

يشار أيضا في هذا املجال إلى عدم قيام النيابة العامة بدورها في الرقابة والتفتيش على أماكن 
أماكن  األحيان  أغلب  في  فيها، وهي  تعسفي  بشكل  املعتقلني  توقيف  يتم  التي  االحتجاز 
التوقيف التابعة ألجهزة األمن الثالثة، األمن الوقائي، املخابرات العامة، واالستخبارات 

العسكرية6.    

6  للمزيد راجع الباب الثاني من هذا التقرير واخلاص بأوضاع مراكز االحتجاز والتوقيف خالل عام 2008.
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4. شكاوى األشخاص حول انتهاك احلقوق املتعلقة بالوظيفة العمومية واحلق في العمل:

الشكاوى  الثانية من واقع  املرتبة  العمومية  بالوظيفة  املتعلقة  انتهاك احلقوق  احتل موضوع 
التي وصلت للهيئة. فقد تلقت الهيئة في عام 2008 مئات الشكاوى حول حقوق العاملني 
والعامالت، ممن عملوا في مؤسسات السلطة الفلسطينية. وتراوحت تلك الشكاوى بني 
وقد  التعيني.  إمتام  حلني  تكون  والتي  واملوظف،  الــوزارة  بني  املبرمة  األولية  العقود  إنهاء 
يكون اإلجراء متعلًقا بوقف رواتب لعدم االلتزام مبا تسمى قرارات احلكومة الشرعية، أو 

وقف احلصول على حقوق وظيفية أخرى. 

ووفًقا للشكاوى املسجلة لدى الهيئة في مجال انتهاك احلق في تقلد الوظائف العامة واحلقوق 
الـ  الشكاوى  العام، فقد جتاوزت االنتهاكات املسجلة في تلك  املالية والوظيفية للموظف 

800 انتهاك في معظم مجاالت الوظيفة العامة.

وقد تبني من خالل مراجعة الشكاوى وما تويه من انتهاكات، أن وزارة التربية والتعليم 
العالي احتلت خالل عام 2008 املرتبة األولى في إنهاء عقود مدرسني ومدرسات استناًدا 
إلى عدم موافقة اجلهات األمنية على إمتام التعيني، وقد خاطبت الهيئة في هذا املجال وزارة 
التربية والتعليم العالي من خالل رسالة بينت فيها عدم قانونية مثل هذه القرارات خللو قانون 

اخلدمة املدنية من أي شرط من هذا القبيل.

كذلك خاطبت الهيئة مجلس الوزراء، من خالل رسالة قانونية، طالبت فيها بعدم وقف 
الرواتب على خلفية ما يسمى عدم االلتزام بقرارات »احلكومة الشرعية« لعدم قانونية هذا 

اإلجراء.   

شهد عام 2008 عدًدا من املتغيرات على صعيد الوظيفة العمومية، وشروط التعيني فيها أو 
شغلها، وقد كانت تلك املتغيرات ناجتة عن االنقسام الذي حصل في األراضي الفلسطينية 
بني الضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب سيطرة حركة حماس على مقاليد األمور والسلطة 
في قطاع غزة. فقد طلبت حكومة تسيير األعمال في الضفة الغربية من املوظفني التابعني 
لها والعاملني في املقرات احلكومية في قطاع غزة، عدم االلتحاق بأماكن عملهم تت طائلة 
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وقف الراتب لكل من يخالف هذا األمر. األمر الذي أدى إلى تفريغ وزارات السلطة في 
غزة من العاملني فيها. وباملقابل، ولتعويض ذلك النقص في املوظفني احلكوميني شرعت 

احلكومة املقالة في القطاع بتشغيل عدد من املواطنني استناًدا لقانون العمل. 

بوقف  الــوزراء  مجلس  قيام   2008 عام  شهدها  التي  األخــرى  املتغيرات  أو  املظاهر  ومن 
رواتب العديد من العاملني في الوظائف احلكومية في وزارات السلطة العاملة في الضفة 
الغربية، وقد كانت املبررات حلاالت وقف الرواتب تلك، ما يسمى »عدم االلتزام بقرارات 
احلكومة الشرعية«، مع العلم أن هؤالء املوظفني يتلقون األوامر من مسؤوليهم املباشرين 

في احلكومة العاملة في الضفة الغربية. 

وقد تلقت الهيئة في هذا الشأن عدًدا من الشكاوى، يدعي املواطنون فيها توقيف رواتبهم 
مع تأكيدهم على عدم ارتكابهم أي مخالفة إدارية أو جرمية جزائية تستدعي وقف رواتبهم. 
وزارة  ومطالبته  خلف(  محمد  شحادة  )سهيل  املواطن  شكوى  ذلــك:  على  األمثلة  ومن 
املالية بصرف راتبه. وكذلك شكوى املواطنة )جميلة جمعة دار عاصي( ومطالبتها وزارة 
املالية بإعادة صرف راتبها لعدم ارتكابها ما يؤدي إلى توقيف راتبها. وشكوى املواطن )فايز 
سعود صالح أبو سرحان( ومطالبته وزارة املالية بالعمل على إعادة صرف راتبه مع تأكيده 

عدم ارتكابه أي إجراء من شأنه توقيف راتبه.  

وفي هذا الشأن قامت الهيئة مبراسلة وزارة املالية كونها اجلهة املختصة بالصرف، فجاءت 
الردود جميعها بفحوى واحد وهو أن وقف الراتب جاء بناًء على قرار اللجنة األمنية في 
مجلس الوزراء بدعوى أن املوقوفة رواتبهم ضد أو مخالفون لقرارات ما تسمى »احلكومة 

الشرعية«. وعليهم مراجعة اللجنة األمنية في مجلس الوزراء7.

وقد استمرت الهيئة مبتابعة هذا املوضوع من خالل إرسال مذكرة قانونية لدولة رئيس الوزراء 
بتاريخ 2008/4/23، بّينت فيها عدم قانونية وقف الرواتب للعاملني في القطاع العام، 
مندوبني  عن  الصادرة  التقارير  على  واعتماده  واضــح،  قانوني  أســاس  إلى  استناده  لعدم 
7   يعتبر استحداث اللجنة األمنية في مجلس الوزراء لتقرر في موضوع صرف الرواتب من عدمه مبثابة استحداث خارج عن القانون من حيث 
الصالحية، فاألصل أن كل من يعمل في وظيفة عامة يتقاضى الراتب املخصص لتلك الوظيفة، ما لم يرتب ما من شأنه وقف الراتب وفًقا لقانون 

اخلدمة املدنية. وال يوجد في القانون سبب يتعلق بااللتزام مبا تسمى الشرعية ليتحقق صرف الراتب.
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يعملون لدى جهازي املخابرات العامة واألمن الوقائي، بدليل إعادة صرف رواتب عدد 
من الذين أوقفت رواتبهم لشهور طويلة. وقد أشارت هذه املذكرة إلى عدم قانونية وقف 
الرواتب تنحصر في مجالني:  القانونية لوقف  الرواتب في تلك احلاالت، ألن األسباب 
قانون  عليها  نص  ملخالفات  املوظف  ارتكاب  حال  في  التأديبية  العقوبة  مجال  في  األول 
اخلدمة املدنية، أضف لذلك أن وقف الراتب ال يكون بشكل كامل حتى في حالة العقوبة 
التأديبية، وإمنا قد يصل لوقف نصف الراتب فقط. أما املجال الثاني فهو صدور قرار من 
محكمة جزائية مختصة بإدانة ذلك املوظف بارتكابه جرمية مخلة بالشرف واألمانة، إلى أن 
يتم فصله من اخلدمة، أما في فترة التحقيق معه بشبهة ارتكاب اجلرمية فال يوقف الراتب في 

تلك الفترة. 

وبعد انقضاء أكثر من شهر، قامت الهيئة وبعد تسليم التقرير السنوي الثالث عشر لرئيس 
 ،2008/7/3 بتاريخ  أخــرى  قانونية  مذكرة  بإرسال   ،2008/5/28 بتاريخ  الـــوزراء 
تطالب فيها رئيس الوزراء بضرورة اإلسراع في حل هذا املوضوع، من خالل تنفيذ وعده 
عام  انتهى  وقد  فيها،  عضًوا  الهيئة  وتكون  األمــر  هذا  بدراسة  لتقوم  خاصة  جلنة  بتشكيل 

2008 دون أي تقدم يذكر في هذا املجال.    

كما برزت خالل عام 2008 حاالت عدة من الفصل من اخلدمة أو توقيف إجراءات التعيني 
من قبل ديوان املوظفني بناًء على قرار أو تعليمات صادرة عن مجلس الوزراء، وقد انحصرت 
تلك احلاالت في وزارة التربية والتعليم العالي، ونتيجة البحث في تلك احلاالت، تبني أن 
السبب وراء ذلك اإلجراء هو الفحص األمني أو السالمة األمنية للشخص املراد تعيينه في 
الوظيفة العامة. فكل شخص لم توافق عليه األجهزة األمنية، األمن الوقائي واملخابرات 
العامة، للتعيني في الوظيفة العامة مت وقف إجراءات تعيينه، أو مت تسطير قرار فصله من 

الوظيفة التي يشغلها. 

ومن خالل متابعة الهيئة لهذا املوضوع، قامت بإعداد مذكرة قانونية تفند هذا االستحداث 
في الشروط الوظيفية لشغل الوظيفة العامة. وقد أشارت بأنها تلقت عشرات الشكاوى من 
موظفني وموظفات مت إلغاء تعيينهم في وزارة التربية والتعليم العالي، بناًء على قرارات من 
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وزيرة التربية والتعليم العالي بسبب »عدم موافقة اجلهات املختصة على تعيينهم«، علًما أن 
إجراءات تعيينهم قد متت في العامني 2006 و2007 وفًقا ألحكام قانون اخلدمة املدنية، 
وأن فترة التجربة انتهت جلميعهم مبرور أكثر من عام. كما عّبر املشتكون في تلك الشكاوى، 
عن خشيتهم بأن يكون سبب فصلهم أو إلغاء تعيينهم هو ألسباب سياسية، ويدللون على 

ذلك بتثبيت زمالء لهم مت تعيينهم بنفس الظروف ولم يتم إلغاء تعيينهم.

وتبني للهيئة من مجمل الشكاوى التي تلقتها، واملعلومات املتوافرة لديها بشأن اآللية املتبعة 
قرارات  أن  املشتكني،  املوظفني  تعيني  بإلغاء  واملتعلقة  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  لدى 
ا وانتقاًصا للحقوق األساسية  وزيرة التربية والتعليم العالي وما تبعها من تدابير، شكلت مّسً
الفلسطيني وقانون اخلدمة  القانون األساسي  املوظفون، واملكفولة مبوجب  بها  يتمتع  التي 
املدنية لسنة 1998 وتعديالته واللوائح التنفيذية اخلاصة به، وقد سجلت الهيئة على تلك 

القرارات املالحظات التالية:

1. خالفت تلك القرارات شروط التعيني الواردة في املادة 24 من قانون اخلدمة املدنية، 
يتعلق مبوافقة اجلهة  ما  إليها، وهو  املشار  املادة  يرد ذكره في  لم  باستحداثها شرًطا 

املختصة على التعيني، مع عدم تديد ماهية هذه اجلهة املختصة. 
املدنية  اخلدمة  قانون  من   )74-67( من  املــواد  منطوق  املذكورة  القرارات  خالفت   .2
املتعلقة باإلجراءات والعقوبات التأديبية، فلم يثبت في قرارات إلغاء التعيني تلك 

أي إشارة لسلوك إجراءات تأديبية تستدعي إنهاء خدمات أي من املشتكني.
املدنية  اخلدمة  قانون  من  و31(   30( املادتني  منطوق  املذكورة  الــقــرارات  خالفت   .3
املتعلقتني بفترة التجربة، فجميع الشكاوى جاءت من مشتكني مضى على تعيينهم 
أكفاء  غير  أنهم  يثبت  ولم  التجربة،  فترة  جميعهم  اجتياز  وبالتالي  عام،  من  أكثر 

لتولي مهنة التدريس. 
4. في حال ثبوت صحة ادعاء املشتكني بأن قرارات فصلهم كانت ألسباب سياسية، 
ومخالفًة  صريًحا  متييًزا  تعد  الشأن  بهذا  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  قرارات  فإن 
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ألحكام القانون األساسي الفلسطيني، وال سيما احلق في املساواة وعدم التمييز في 
تولي الوظائف العامة.

وقد مت إرسال تلك املذكرة لرئيس الوزراء في شهر 10 من عام 2008، مرفًقا فيها قوائم 
بأسماء املشتكني واملطالبة بالعمل على حل هذا املوضوع. وطالبت الهيئة مجلس الوزراء 
مراًرا في اجتماعات دورية على هذا املوضوع ولكن انتهى عام 2008 دون أي تقدم يذكر 

في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، قامت الهيئة، مبراسلة ديوان املوظفني العام في عدد من الشكاوى يدعي 
العام. ومن  املوظفني  قبل ديوان  بهم من  التعيني اخلاصة  إجــراءات  فيها توقيف  املواطنون 
املواطن  وشكوى  السوقي(،  الفتاح  عبد  نواف  )أحمد  املواطن  شكوى  ذلك  على  األمثلة 
وقف  أســبــاب  بيان  الشكويني  تلك  فــي  الهيئة  طلبت  وقــد  حــامــد(.  فليح  سبتي  )شـــادي 
إجراءات التعيني تلك، فجاء من الديوان الرد التالي: »إن إجراءات وقف التعيني جاءت 
أنه  الوزراء واملتضمنة  العام ملجلس  السيد األمني  الواردة للديوان من  التعليمات  بناء على 
بقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 18 املنعقدة بتاريخ 2007/9/3 والقاضي 
باعتبار إجراء الفحص األمني جزءا من عملية التعيني وأن الديوان مسؤول عن عملية التعيني 
وعليه أن يجري اتصاالته مع األجهزة األمنية بهذا اخلصوص«. وقد وصلت تلك الردود 

للهيئة بتاريخ 2009/8/12. 

وفي أعقاب ذلك، قامت الهيئة في شهر 2008/10 مبراسلة األمني العام ملجلس الوزراء، 
وطالبته بنسخة عن ذلك القرار أو أي معلومات توضيحية بهذا الشأن. غير أن عام 2008 
انتهى دون أن تقوم األمانة العامة ملجلس الوزراء بتزويد الهيئة بأية معلومات ولم تقدم أي 

توضيحات بهذا الشأن.

في قضايا  للفصل  القضاء  إلى  بالتوجه  الهيئة خالل عام 2008  قامت  الصدد،  وفي هذا 
الوظيفة العمومية في مجال الفصل من الوظيفة العمومية بعد استنفادها كافة طرق التدخل 

األخرى. 
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5. شكاوى حول انتهاك احلق في التجمع السلمي وتشكيل اجلمعيات:

التجمع  في  احلق  بانتهاك  تتعلق  شكوى   )61( يقارب  ما   2008 عام  خالل  الهيئة  تلقت 
السلمي وتشكيل اجلمعيات، مقارنة مع )40( شكوى خالل عام 2007. وقد كان نصيب 
وزارة الداخلية في احلكومة املقالة في قطاع غزة )43( شكوى، و)18( شكوى من نصيب 
بزيادة عدد  العام  الغربية. وباملجمل متيز هذا  الضفة  الداخلية واألجهزة األمنية في  وزارة 
االنتهاكات لهذا احلق في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، من خالل ما ظهر من توثيق 
الهيئة خالل هذا العام. فقد تركزت االنتهاكات في هذا احلق حول االعتداء على املسيرات 
وحّلها  حساباتها  وجتميد  للجمعيات  تراخيص  منح  وعــدم  بالقوة،  وتفريقها  السلمية 
إدارة اجلمعيات،  واقتحام مقرات جمعيات وتكسير ومصادرة محتوياتها، والتدخل في 
وجتميد احلسابات البنكية، وممارسة وزارة الداخلية صالحيات التدقيق في التقارير املالية، 
ومالحقة رؤساء اجلمعيات والعاملني، وقد وصل األمر إلى اعتقال عدد منهم. كما تلقت 
حّلها،  في  القانونية  اإلجـــراءات  اتباع  عدم  حول  اجلمعيات  من  عدد  من  شكاوى  الهيئة 
مسبقة  وإجـــراءات  زمنية  وضوابط  أحكاًما  ووضــع  احلــّل  حــاالت  حدد  اجلمعيات  فقانون 

كاإلنذار اخلطي املسبق قبل القيام بحّل اجلمعية، وهو ما لم يتم االلتزام به. 

والالفت للنظر خالل عام 2008 أن العديد من اإلجراءات املتخذة ضد اجلمعيات كانت 
امتداًدا ملا كان عليه احلال في عام 2007 وخصوًصا بعد سيطرة حركة حماس على مقاليد 
واألجهزة  الداخلية  وزارة  قبل  من  التدخالت  حدة  زادت  ولكن  غــزة،  قطاع  في  األمــور 
الغربية وقطاع غزة. وقد نتج عن ذلك مثاًل أن عدد اجلمعيات  األمنية في كل من الضفة 
املسجلة في الضفة الغربية خالل عام 2008 بلغ )263( جمعية، في حني مت تسجيل )35( 
جمعية في قطاع غزة فقط، كذلك مت حل )59( جمعية في الضفة الغربية، في حني مت حل 

)171( في قطاع غزة خالل هذا العام8.

التحرير  حزب  بها  تقدم  شكوى  السلمي  التجمع  مجال  في  الشكاوى  على  األمثلة  ومن 
في محافظة رام الله والبيرة بتاريخ 2008/7/29 ضد وزارة الداخلية بسبب منع الوزارة 

8   للمزيد راجع تقرير الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان حول واقع اجلمعيات في األراضي الفلسطينية خالل عام 2008.
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حزب التحرير من تنظيم مهرجان خاص باحلزب في مدينة البيرة. وبتاريخ 2008/8/5 
اخلليل،  مدينة  في  املدنية  الشرطة  ضد  بشكوى  برقان  محمود  محمد  أنــور  املواطن  تقدم 
وذلك في أعقاب توقيفه بسبب مشاركته في مسيرة جرت في مدينة اخلليل نظمها أنصار 

حزب التحرير في املدينة.       

وفي مجال تشكيل اجلمعيات، تلقت الهيئة عدًدا كبيًرا من الشكاوى، ومن األمثلة على 
بالعمل  الداخلية  وزارة  ومطالبتها  خشان(  صالح  شبيب  )حليمة  املواطنة  شكوى  ذلك: 
في  اخليرية  العطاء  جلمعية  كرئيسة  تشغلها  كانت  التي  الوظيفة  من  فصلها  قرار  إلغاء  على 
اخلليل. وشكوى املواطن )محمد أحمد إسماعيل عادي( ومطالبته وزارة الداخلية بإلغاء 
قرار إغالق اجلمعية التي كان أحد أعضاء مجلس إدارتها واملوجودة في بيت أمر/ اخلليل. 
)يوسف  املــواطــن  شكوى  وكذلك  الفلسطيني.  اجلمعيات  قانون  اإلغــالق  قــرار  ملخالفة 
محمود طه العواودة(، ومطالبته وزارة الداخلية بالتراجع عن قرارها إغالق اجلمعية )مركز 
إدارتــه. وكذلك شكوى  للثقافة، دورا/ اخلليل( والذي هو أحد أعضاء مجلس  األنــوار 
القدمية  اإلداريــة  الهيئة  بإعادة  الداخلية  وزارة  ومطالبته  الشحاتيت(  بدوي  )ناصر  املواطن 
الهيئة اإلدارية اجلديدة املخالفة في طريقة تعيينها لقانون  القانون بداًل من  واملعينة مبوجب 
الداخلية  وزارة  ومطالبته  الهريني(  علي  )محمد  املــواطــن  وشكوى  اخليرية.  اجلمعيات 
القدمية، وإعادة احلال كما كانت  الهيئة  بسحب قرارها بتشكيل هيئة إدارية جديدة وعزل 
عليه سابًقا في اجلمعية التي هو أحد أعضائها في مدينة اخلليل. وكذلك شكوى تقدمت بها 
الهيئة اإلدارية للجمعية اخليرية اإلسالمية في مدينة البيرة ضد جهاز األمن الوقائي يطالبون 
بتاريخ  محتوياتها  ومــصــادرة  اجلمعية  مقرات  منه  أفــراد  اقتحام  في  بالتحقيق  اجلهاز  فيها 
لتنمية  املرتقى  جلمعية  العامة  الهيئة  أعضاء  من  مقدمة  شكوى  وكذلك   .2008/3/24
اجلمعية  بترخيص  قرار  إصــدار  على  بالعمل  الداخلية  وزارة  ومطالبتهم  البشرية،  املــوارد 
كونهم تقدموا للوزارة بجميع األوراق املطلوبة لذلك وقاموا بجميع اإلجراءات املنصوص 

عليها في قانون اجلمعيات اخليرية الفلسطيني. 

وقد راسلت الهيئة في جميع تلك احلاالت اجلهات املعنية، غير أنها في أغلب األحيان لم 
تتلقَّ ردوًدا. أما احلاالت القليلة التي مت الرد فيها على الهيئة فمنها رد جهاز األمن الوقائي 
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الذي وصل الهيئة خالل شهر 2008/4 حول اجلمعية اخليرية اإلسالمية في مدينة البيرة. 
بناًء على معلومات من وزارة  الرد ادعــاءات إدارة اجلمعية بأن اقتحام املقر كان  حيث فند 
الداخلية تفيد بارتكاب اإلدارة مجموعة من املخالفات، منها عدم انصياع أعضائها لطلب 
الوزارة بتصويب الوضع القانوني للجمعية، كما نفى جهاز األمن الوقائي أن يكون أفراده 
قد صادروا موجودات اجلمعية، كما لم يتم إغالق مقار املدارس والرياض التابعة لها كما 
ادعى مقدم الشكوى. وأضاف اجلهاز أن تصويب أوضاع اجلمعية مت بالتنسيق مع وزارة 

الداخلية واألوقاف ومحافظة رام الله والبيرة بوجود مدير اجلمعية عدنان جابر.

6. شكاوى حول انتهاك احلق في الرعاية الصحية:

ومباشر،  خاص  بنص  الصحة  في  احلق  األساسي  القانون  فيه  ينظم  لم  الــذي  الوقت  في 
ا أطلق عليه اسم قانون الصحة العامة صدر خالل عام  أفرد املشرع الفلسطيني قانوًنا خاّصً
2004. وقد نظم هذا القانون العديد من املسائل الصحية، مثل رعاية األمومة والطفولة، 
ومكافحة األمراض املعدية واألوبئة، واحلجر الصحي، واملكاره الصحية، وصحة البيئة، 
وسالمة  املساعدة،  الطبية  واملهن  الطبية،  والعقاقير  الصحية،  والثقافة  املهنية،  والصحة 
األغذية، واملستشفيات والعيادات واملراكز الصحية، والعقوبات املقررة على من يخالف 
أحكام القانون. ووفًقا للشكاوى املقدمة للهيئة فقد اشتكى املواطنون من عدم حصولهم 
على اخلدمات الطبية على قدم املساواة، وارتكاب املؤسسات الصحية اخلاضعة إلشراف 
وزارة الصحة أخطاء طبية أحلقت الضرر بهم، وعدم قيام وزارة الصحة بواجبها في مجال 

الصحة العامة. 

تلقت الهيئة خالل عام 2008 عددا من الشكاوى سجل فيها )44( انتهاًكا في مجال احلق 
في احلصول على الرعاية الطبية على قدم املساواة، تركزت في الضفة الغربية بواقع )41( 
انتهاًكا في حني سجلت )3( انتهاكات في قطاع غزة. وفي مجال األخطاء الطبية سجلت 

)10( انتهاكات، )7( منها في الضفة الغربية و)3( في قطاع غزة.

الرعاية  في  احلــق  مجال  في  اإلشكاليات  من  العديد  هناك  ظهرت  الهيئة،  لتوثيق  ووفًقا 
الرقابة على األدوية  الريفية، وضعف  املناطق  املراكز الصحية في  الصحية، منها قلة عدد 
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كميات  ضبط  من   2008 عام  خالل  عنها  نتج  وما  والصيدليات،  الطبية  واملستحضرات 
املراكز  على  الرقابة  ضعف  وكذلك  الصالحية.  واملنتهية  واملغشوشة  املهربة  األدويــة  من 
في مجال  اإلشكاليات  الفلسطينية. واستمرار  األراضي  في  العاملة  الصحية  واملؤسسات 

التأمني الصحي احلكومي9.

الصحية:  الرعاية  في  احلــق  انتهاك  حــول  الهيئة  تلقتها  التي  الشكاوى  على  األمثلة  ومــن 
توفير  على  بالعمل  الصحة  وزارة  ومطالبته  صوافطة(  عريف  )مهيوب  املواطن  شكوى 
العالج املوصوف لوالده املشمول معه في التأمني الصحي منذ شهر 2007/9. وشكوى 
موضوع  في  بالتحقيق  الصحة  وزارة  ومطالبته  اشتية(  حسني  علي  حسني  )طــه  املــواطــن 
من  عنهما  نتج  وما  بنابلس  الوطني  املستشفى  في  وقعا  اللذين  الطبيَّني  واإلهمال  التقصير 
وفاة والده وضياع ملفه وعدم منحه التقرير عن حالة والده قبل الوفاة. وشكوى املواطن 
)إبراهيم حماد أحمد إدعيس( ومطالبته وزارة الصحة بالتحقيق في موضوع اإلهمال الطبي 
الذي حصل البنه في املستشفى األهلي في مدينة اخلليل ومطالبته الوزارة بتغطية تكاليف 
العالج الناجتة عن ذلك اإلهمال. وشكوى املواطن )شاهر أسمر حسن اسليمية( ومطالبته 
وزارة الصحة بالعمل على توفير تأمني صحي له كونه مريًضا وال يستطيع العمل. وشكوى 
عملية  فــي  بالتحقيق  الصحة  وزارة  ومطالبتها  حــمــودة(  سليمان  عــواد  )ابتسام  املواطنة 
شكوى  وكذلك  لها.  أجريت  قيصرية  والدة  عملية  أثناء  موافقتها  دون  رحمها  استئصال 
تقدم بها رئيس مجلس قروي نويعمة والديوك ومطالبته وزارة الصحة بالعمل على توفير 
مركز صحي خلدمة سكان القرية، كونها بعيدة عن أقرب مدينة لها وشبه معزولة باحلواجز 

اإلسرائيلية.    

7. شكاوى حول انتهاك احلق في الضمان االجتماعي:

ورد احلق في الضمان االجتماعي في القانون األساسي وقانون التقاعد العام وكذلك في 
العام.  التقاعد  لقانون  املعدل  الرئاسي  باملرسوم  إلغائه  قبل  االجتماعية  التأمينات  قانون 
وكذلك متت اإلشارة إلى عدد من احلقوق املشكلة للضمان االجتماعي في عدد من القرارات 

9  للمزيد راجع اجلزئية اخلاصة باحلق في الصحة في التقرير السنوي الرابع عشر للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان عن 
حالة حقوق اإلنسان لعام 2008.)الصفحات 135-121(
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الصادرة عن مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية.    

تلقت الهيئة في هذا املجال عدًدا من الشكاوى يدعي فيها املواطنون بانتهاك اجلهات الرسمية 
حلقهم في الضمان االجتماعي. حيث سجلت في تلك الشكاوى )45( انتهاًكا تركزت في 

الضفة الغربية. 

تنوعت الشكاوى في هذا املجال بخصوص الواجبات التي يفترض على السلطة توفيرها في 
مجال الضمان االجتماعي، من حيث توفير املساعدات من قبل وزارة الشؤون االجتماعية، 

أو من خالل إقرار املساعدات املالية وصرفها من خالل وزارة الشؤون االجتماعية. 

وقد تلقت الهيئة في هذا املجال عدًدا من الشكاوى، ومن األمثلة عليها: شكوى املواطن 
على  بالعمل  االجتماعية  والشؤون  املالية  وزارة  ومطالبته  رشايدة(  حسن  محمد  )سالمة 
تخصيص راتب شهري له كونه معاًقا بنسبة 100% وغير قادر على العمل. وشكوى املواطن 
)نظير سميح كتانة( ومطالبته وزارة الشؤون االجتماعية بالعمل على إعادة صرف املساعدة 
املواطن  له وقيمتها 343 شيقال كونه محتاجا لها. وشكوى  التي كانت تقدم  االجتماعية 
)سعيد محمد عبد الهادي شيخ يوسف( ومطالبته وزارة الشؤون االجتماعية بالعمل على 

اعتماده كحالة اجتماعية كونه ال يعمل ولديه إعاقة بنسبة %75. 

8. شكاوى حول انتهاك حقوق األطفال وحمايتهم من االستغالل:

عاجلت التشريعات الفلسطينية الصادرة عن املجلس التشريعي الفلسطيني احلقوق اخلاصة 
بالطفل الفلسطيني، إضافة إلى عدد من التشريعات السارية في األراضي الفلسطينية التي 

عاجلت حقوق األحداث اجلانحني.

وفي هذا الصدد، تلقت الهيئة خالل عام 2008 ما يقارب )23( شكوى من أهالي عدد من 
األطفال ضد املؤسسات الرسمية، نتيجة انتهاكها حلقوق األطفال وحمايتهم من االستغالل 
االجتماعي واالقتصادي واإليذاء. وقد تركزت تلك الشكاوى في مجال احلجز في أماكن 
قبل  من  باألطفال  اخلاصة  اخلدمات  على  احلصول  في  وحقهم  البالغني  عن  بعيًدا  خاصة 

املؤسسات الرسمية.   
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وقد تلقت الهيئة في هذا املجال عددا من الشكاوى، ومن األمثلة عليها: شكوى املواطن 
احلدث محمد بسام جويحان ومطالبة والده وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في تعرض ابنه 
للضرب والتنكيل من قبل مدير مدرسة الراشدين مبدينة اخلليل بتاريخ 2008/8/27. كما 
تلقت الهيئة عدًدا من الشكاوى من ذوي أطفال أحداث يطالبون بنقل أبنائهم من نظارات 

الشرطة ومراكز اإلصالح والتأهيل إلى دور خاصة بإيواء األحداث في الضفة الغربية. 

9. شكاوى حول انتهاك حقوق املعاقني: 

 اهتم املشرع الفلسطيني بحقوق املعاقني الفلسطينيني، فقد مت إقرار قانون خاص بحقوق 
قرارات  اإلشــارة في  له، كما متت  تنفيذية  لوائح  لعام 1999( ووضعت  املعاقني )رقم 4 

صادرة عن مجلس الوزراء إلى عدد من احلقوق اخلاصة باملعاقني.

وفي هذا الصدد، تلقت الهيئة خالل عام 2008 عدًدا من الشكاوى من مواطنني يدعون 
فيها قيام اجلهات الرسمية بانتهاك حقوقهم. فقد سجلت في تلك الشكاوى )11( انتهاًكا 
في هذا املجال، وتركزت في الضفة الغربية ضد وزارة الشؤون االجتماعية وديوان املوظفني 
العام ووزارة التربية والتعليم. وقد تنوعت تلك الشكاوى حول حقوق املعاقني في احلصول 
على اخلدمات اخلاصة لهم من قبل وزارة الصحة، وهذا ما أشار إليه قانون حقوق املعاقني 
الفلسطيني، وكذلك حق املعاقني في تولي الوظائف العامة وفًقا لنسبة الـ 5% املشار إليها في 

قانون حقوق املعاقني وقرارات مجلس الوزراء الالحقة لذلك القانون.

وقد تلقت الهيئة في هذا املجال عددا من الشكاوى يطالب فيها املواطنون املعاقون بالعمل 
شكوى  عليها،  األمثلة  ومن  لهم،  املعاقني  حقوق  قانون  في  ــواردة  ال احلقوق  توفير  على 
الالزم  العالج  توفير  على  بالعمل  ــوزراء  ال مجلس  ومطالبته  عــودة  أحمد  عوض  املواطن 
لولديه املعاقني بنسبة 100%. وشكوى املواطن عاطف حسن مراعبة ومطالبته وزارة املالية 
واحلكم احمللي بالعودة عن قرار إنهاء خدمته املعني بها على عقد منذ 2008/2/18 في 

مديرية قلقيلية.  
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ثانًيا: اجلهات العامة التي تركزت عليها الشكاوى في عام 2008:

1. اجلهات املدنية:

أ. مجلس الوزراء والوزارات: 

مجلس الوزراء

تلقت الهيئة خالل عام 2008 على مجلس الوزراء )58( شكوى باملقارنة مع )29( شكوى 
مالية  املطالبة بصرف مستحقات  الشكاوى حول  تلك  أغلب  تركزت  خالل عام 2007. 
ملوظفني، أو املطالبة بحقوق وظيفية أخرى، وتعويض أصحاب البيوت املهدمة، واملطالبة 
فصل  وحــاالت  عــام،  من  أكثر  منذ  عقودهم  أنهيت  الذين  العاملني  مستحقات  بصرف 

تعسفي، وحاالت توقيف الرواتب لعدم االلتزام مبا تسمى قرارات “احلكومة الشرعية”. 

وقد قامت الهيئة خالل عام 2008 بعدد من املتابعات مع مجلس الوزراء حلل اإلشكاليات 
في تلك الشكاوى، وقد تراوحت تلك املتابعات بني الرسائل الرئيسية والرسائل التذكيرية 
بإرسال )7( رسائل أصلية وتذكيرية، ولم  الهيئة  قامت  فقد  امليدانية وغيرها.  واملتابعات 

تتلق أي رد على تلك الرسائل.

وقد قامت الهيئة خالل عام 2008، مبخاطبة مجلس الوزراء بشكاوى تعلقت بانتهاكات 
جماعية مست حقوق املواطنني في مجال قطع الرواتب والفصل وتوقيف إجراءات التعيني 
لعدم موافقة األجهزة األمنية. ورغم املتابعات امليدانية الالحقة لتلك الرسائل إال أن عام 

2008 انقضى دون حل تلك اإلشكاليات.

منها  يعاني  وانتهاكات  إشكاليات  حلل  الهيئة  مع  الــوزراء  مجلس  لتعاون  العام  التقييم  إن 
اإلجــراءات  من  ــا  أّيً يتخذ  لم  أنه  خصوًصا  الضعيف،  بالتعاون  أنه  على  يصنف  املواطن، 
القانونية والسياساتية التي من شأنها إعادة رواتب من أوقفت رواتبهم ألسباب غير قانونية، 
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وكذلك إجبار الوزارات املختلفة على العودة عن قرارات الفصل ووقف إجراءات التعيني 
لعدد من املوظفني لعدم قانونية تلك اإلجراءات.  

وزارة الداخلية

وفًقا إلحصائيات الهيئة فقد تقاربت أعداد الشكاوى ضد وزارة الداخلية خالل العام احلالي 
والعام السابق 2008، حيث كان عددها 460 شكوى في عام 2008 في الضفة الغربية، 

بينما بلغ عددها  )396( شكوى في عام 2007 في نفس املنطقة. 

املسيرات  قمع  على  الغربية  الضفة  في  الداخلية  وزارة  على  الـــواردة  الشكاوى  تركزت 
الوظيفية وعدم منح أوراق رسمية )شهادات حسن  العامة، ومجال احلقوق  والتجمعات 
سراح  إطالق  وعدم  النار،  وإطــالق  االختطاف  ظروف  في  التحقيق  أو  وسلوك(،  سيرة 
املوقوفني بعد صدور قرارات قضائية بذلك، واملطالبة بوقف التهديدات التي يتعرض لها 

األشخاص، وانتهاك احلق في التجمع السلمي واحلق في تكوين اجلمعيات.

وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات للشكاوى التي وصلت للهيئة ضد وزارة الداخلية، فقد 
قامت بإرسال )39( رسالة بني أصلية وتذكيرية، وتلقت بهذا الشأن )4( ردود صنفت في 
أغلبها على أنها مرضية للهيئة واملواطن. كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية مع 

الوزارة بني اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني في الوزارة.

ومن بني املراسالت والردود الواردة للهيئة، شكوى حول عدم احلصول على حسن سيرة 
وسلوك من وزارة الداخلية، ورفض الوزارة منح ذلك بحجة عدم موافقة األجهزة األمنية 
على ذلك. وحسن السيرة والسلوك في هذا املقام يقصد به أال يكون قد سجل بحق طالبه أي 
شكوى أو تهمة أو جناية معاقب عليها وفًقا لقانون العقوبات ساري املفعول. أما بخصوص 
الرد من وزارة الداخلية في هذا الشأن، فقد جاء بأن األجهزة األمنية هي اجلهة املختصة مبنح 

هذا الكتاب، وأن الوزارة ملزمة برأي اجلهات األمنية األكثر دراية في املوضوع.  
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وزارة املالية

تلقت الهيئة خالل عام 2008 على وزارة املالية )250( شكوى مقارنة مع )269( شكوى 
خالل عام 2007. وقد تركزت أغلب الشكاوى الواردة للهيئة على وزارة املالية في الضفة 
الغربية، بعد أن مت وقف رواتب العديد من املوظفني سواًء في الضفة الغربية أو في قطاع 
النسبة  شكلت  التي  الشرعية«،  »احلكومة  قــرارات  تسمى  مبا  االلــتــزام  عــدم  بحجة  غــزة، 

الكبرى من مجموع الشكاوى على وزارة املالية.

أنها تدور حول دفع مستحقات  املالية  الواردة للهيئة على وزارة  تبني من خالل الشكاوى 
مالية للمواطنني عن أضرار حلقت بهم أو وفًقا لعقود أبرمت مع السلطة الوطنية، وتسوية 
واألقدمية،  املهنية  العالوات  كاحتساب  الوظيفية  األوضاع  بتصويب  واملطالبة  الرواتب، 
بند  العمل على  املالية مقابل  أو تعديلها، وصرف املستحقات  التقاعدية  الرواتب  وصرف 
البطالة، وصرف سلف على الرواتب، وصرف املبالغ التي أقرها مجلس الوزراء عن هدم 

املنازل من قبل قوات االحتالل.

وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات للشكاوى التي وصلت للهيئة على وزارة املالية، فقد 
ا  رّدً  )37( الشأن  بهذا  وتلقت  وتذكيرية،  أصلية  بني  رسالة   )111( بإرسال  الهيئة  قامت 
صنفت في أغلبها على أنها مرضية للهيئة واملواطن. كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات 

امليدانية مع الوزارة بني اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني في الوزارة.

التي تشير-  النمطية  الــردود  الشكاوى عدد من  للهيئة على  التي وصلت  الــردود  ومن بني 
بــقــرارات  ملتزم  املشتكي غير  املــواطــن  أن  إلــى  الــرواتــب-  مــوضــوع وقــف  فــي  وخصوًصا 
احلكومة الشرعية تارة، وتارة أخرى أن املشتكي غير ملتزم بقرارات احلكومة، وتارة أخيرة 
أن وقف الراتب للمشتكي كان بقرار صادر عن اللجنة األمنية في مجلس الوزراء. ونتيجة 

البحث في تلك الردود تبني أن النتيجة واحدة وإن اختلفت املبررات. 

وقد تابعت الهيئة هذا املوضوع وقامت بتفنيده قانوًنا من خالل مذكرة قانونية أرسلت لرئيس 
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الوزراء، ولكن انتهى عام 2008 مع بقاء العمل بهذه اآللية، وتوقيف الرواتب بناًء على 
توصيات اللجنة األمنية في مجلس الوزراء10.

بأنه جيد خالل عام 2008 على اعتبار  الهيئة  املالية مع  بشكل عام، يصنف تعاون وزارة 
الردود على رسائلها وتعاونها مع املتابعات املختلفة ملندوبي الهيئة.

وزارة الصحة:

تلقت الهيئة خالل عام 2008 على وزارة الصحة )77( شكوى مقارنة مع )116( شكوى 
خالل عام 2007. جاءت أغلب الشكاوى التي وردت للهيئة على وزارة الصحة في الضفة 

الغربية مع عدد قليل على وزارة الصحة في احلكومة املقالة.

وقد تركزت تلك الشكاوى في جانبني: األول حول موظفي وزارة الصحة، وكانت أبرز 
والنقل  وغيرها،  والترقية  كالتسكني  الوظيفية  احلقوق  حــول  اجلانب  هــذا  في  الشكاوى 
التعسفي من الوظيفة، وعدم احتساب املستحقات املالية واإلدارية. أما الثاني، فقد تعلق 
بتقدمي اخلدمات لألشخاص، وكانت أبرز الشكاوى في هذا اجلانب حول املطالبة بتغطية 
اخلارجية،  الطبية  والتحويالت  الصحية،  اخلدمة  تقدمي  في  والتقصير  العالج،  نفقات 
املستشفيات،  الوفيات داخل  الطبي، والتحقيق في ظروف  والتحقيق في قضايا اإلهمال 
وتوفير  صحي،  تأمني  بــإصــدار  واملطالبة  مرضية،  حلــاالت  املستشفيات  استقبال  وعــدم 
األدوية الالزمة، وتوفير طواقم طبية للعيادات واملستشفيات. وتركز في قطاع غزة حول 

مسألة تتعلق باإلهمال والتقصير الطبي.

بإرسال  فقامت  الصحة،  وزارة  ضد  لها  وصلت  التي  الشكاوى  مبتابعة  الهيئة  قامت  وقد 
أغلبها على  ا صنفت في  رّدً الشأن )11(  بهذا  )40( رسالة بني أصلية وتذكيرية، وتلقت 
أنها مرضية للهيئة واملواطن. كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية مع الوزارة بني 

اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني في الوزارة.

10   للمزيد حول هذا املوضوع، راجع ص ) 107 ( وما بعدها من التقرير السنوي للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان لعام 2008.
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وقد ظهر من خالل الشكاوى زيادة عدد االنتهاكات املتعلقة باإلهمال الطبي، في الوقت 
الذي ترد وزارة الصحة على معظم الرسائل املوجهة لوزارة الصحة بهذا الشأن. 

وزارة التربية والتعليم العالي:

التربية  وزارة  على  الهيئة  تلقتها  التي  الشكاوى  عدد  في  كبيًرا  تصاعًدا   2008 عام  شهد 
والتعليم العالي مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عددها هذا العام )211( شكوى مقارنة 

مع )74( شكوى خالل عام 2007. 

تركزت معظم الشكاوى الواردة للهيئة على وزارة التربية والتعليم العالي في الضفة الغربية 
في جانبني: األول يتعلق بالشؤون الوظيفية، وحقوق املوظف العام، وكان أبرزها الفصل 
التعسفي من الوظيفة العامة أو وقف إجراءات التعيني، أو املطالبة باحتساب سنوات اخلدمة 
كسنوات خبرة، واملطالبة بدفع مستحقات مالية، وعدم التعيني في سلك التربية والتعليم، 
وتنفيذ قرارات احملاكم، والنقل الوظيفي التعسفي. أما الثاني، فقد تعلق باخلدمات التي 
تقدمها الوزارة، كاملطالبة بصرف املنح الدراسية، وتغطية الرسوم اجلامعية، والتحقيق في 
بغرف  واملطالبة  التدريسية،  املناهج  على  واالعتراض  املــدارس.  داخــل  للعنف  التعرض 

صفية في بعض املدارس. 

وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات للشكاوى التي وصلت للهيئة ضد وزارة التربية والتعليم 
العالي، وشملت تلك املتابعات إرسال )33( رسالة بني أصلية وتذكيرية، ووصلها بهذا 
الشأن )10( ردود صنفت في أغلبها على أنها غير مرضية للهيئة واملواطن. كما قامت الهيئة 
بالعديد من املتابعات امليدانية مع الوزارة بني اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني في 

الوزارة.

وقد ظهر من خالل الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل عام 2008، أن النسبة الكبرى جاءت 
في احلقوق الوظيفية ملوظفي الوزارة، والفصل التعسفي للعديد منهم استناًدا إلى تعليمات 
اجلهات األمنية املختصة أو عدم موافقتها. وقد تابعت الهيئة هذا املوضوع مع وزارة التربية 
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والتعليم العالي وديوان املوظفني العام ومجلس الوزراء. وفي هذا الشأن لم يرد مجلس 
الوزراء على الرسالة املوجهة لدولة رئيس الوزراء حول الفصل التعسفي أو وقف إجراءات 
املدنية جاء خالًيا من أي نص  قانون اخلدمة  األمنية، كون  ملوافقة األجهزة  استناًدا  التعيني 

يشير إلى ضرورة موافقة األجهزة األمنية على التعيني في الوظيفة العامة.

بشكل عام، يصنف تعاون وزارة التربية والتعليم العالي مع الهيئة بأنه ضعيف خالل عام 
2008 على اعتبار الردود على رسائلها وتعاونها مع املتابعات املختلفة ملندوبي الهيئة.

وزارة الشؤون االجتماعية:

 2008 عام  في  االجتماعية  الشؤون  وزارة  على  الهيئة  تلقتها  التي  الشكاوى  عدد  تراجع 
بصورة متوسطة مقارنة بالعام السابق، فقد بلغ عددها هذا العام )40( شكوى مقارنة مع 

)78( شكوى خالل عام 2007.

تعلقت أغلب الشكاوى التي تابعتها الهيئة مع وزارة الشؤون االجتماعية بجانبني: األول 
على  واحلــصــول  العامة،  الوظيفة  في  التثبيت  أو  كالتعيني  الوظيفية،  احلقوق  مجال  في 
اخلدمات،  حول  الثاني  واجلانب  الهيكلية.  على  التسكني  على  االعتراض  أو  الترقيات 
املؤسسات  توفير  املختلفة، والعمل على  الوزارة  برامج  اجتماعية ضمن  كاعتماد حاالت 
واملعاشات،  واملالبس  األدويــة  وتوفير  متحرك،  كرسي  وتوفير  املعاقني،  لرعاية  الالزمة 

وتوفير التأمني الصحي.

الشؤون  وزارة  ضد  للهيئة  وصلت  التي  للشكاوى  املتابعات  من  بعدد  الهيئة  قامت  وقــد 
ووصلها  وتذكيرية،  أصلية  بني  رسائل   )7( إرسال  املتابعات  تلك  وشملت  االجتماعية، 
بهذا الشأن )5( ردود صنفت في أغلبها على أنها مرضية للهيئة واملواطن. كما قامت الهيئة 
بالعديد من املتابعات امليدانية مع الوزارة بني اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني في 

الوزارة.
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وقد ظهر من خالل الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل عام 2008، أن النسبة الكبرى جاءت 
في حقوق املواطنني في املساعدات املالية والعينية التي تقدمها الوزارة، وجاءت الردود من 

الوزارة مفندة ومبينة للسياسات املتبعة في الوزارة. 

وزارة شؤون األسرى واحملررين:

األســرى  شــؤون  وزارة  على  الهيئة  تلقتها  التي  الشكاوى  عــدد   2008 عــام  خــالل  تراجع 
واحملررين، فقد بلغ عددها هذا العام )4( شكاوى باملقارنة مع )50( شكوى خالل عام 
وظيفية،  أمــور  حــول  الـــوزارة  مع  الهيئة  تابعتها  التي  الشكاوى  أغلب  وتعلقت   .2007

واملطالبة بصرف مستحقات األسرى.

وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات للشكاوى التي وصلت للهيئة ضد وزارة شؤون األسرى 
واحملررين، وشملت تلك املتابعات إرسال )6( رسائل بني أصلية وتذكيرية، ووصلها بهذا 
الهيئة  قامت  كما  واملواطن.  للهيئة  مرضية  أنها  على  أغلبها  في  صنفت  ردود   )3( الشأن 
اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني  الــوزارة بني  امليدانية مع  املتابعات  بالعديد من 

في الوزارة.

وقد ظهر من خالل الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل عام 2008، أن النسبة الكبرى جاءت 
الوزارة، والرواتب اخلاصة باألسرى وعائالتهم. وقد  للعاملني في  الوظيفية  في احلقوق 
جاءت الردود من الوزارة مفندة ومبينة للسياسات املتبعة في الوزارة، وكانت في معظمها 

إجابة لطلب املواطنني صرف الرواتب اخلاصة بهم. 

وزارة احلكم احمللي:

الهيئة )29( شكوى خالل عام 2008 مقارنة مع )25( شكوى في عام 2007،   تلقت 
تركزت معظمها هذا العام حول تقدمي خدمات عامة للمواطنني، وحقهم في بيئة نظيفة، 

وكذلك تلقت شكويني متعلقتني بحقوق وظيفية لعاملني في وزارة احلكم احمللي. 
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وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات للشكاوى التي وصلت للهيئة ضد وزارة احلكم احمللي، 
فمن بني تلك املتابعات، إرسال )6( رسائل بني أصلية وتذكيرية، وتلقت بهذا الشأن )3( 
من  بالعديد  الهيئة  قامت  كما  واملواطن.  للهيئة  أنها مرضية  أغلبها على  في  ردود صنفت 

املتابعات امليدانية مع الوزارة بني اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني في الوزارة.

وقد ظهر من خالل الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل عام 2008، أن النسبة الكبرى جاءت 
في الواجبات التي على الوزارة القيام بها فيما يتعلق بالبلديات والتنظيم والبناء وغيره من 

اخلدمات.  

وزارة األوقاف والشؤون الدينية:

تلقت الهيئة خالل عام 2008 على وزارة األوقاف والشؤون الدينية )3( شكاوى، مقارنة 
مع )23( شكوى خالل عام 2007. وتركزت أغلب الشكاوى الواردة على وزارة األوقاف 
للعمل،  والنقل، واإلعــادة  الوظيفة،  في  كالتثبيت  الوظيفي  بالشأن  املرتبطة  املسائل  على 

والتقاعد، والفصل من الوظيفة.

األوقــاف  وزارة  ضد  للهيئة  وصلت  التي  للشكاوى  املتابعات  من  بعدد  الهيئة  قامت  وقد 
والشؤون الدينية، وشملت تلك املتابعات إرسال )6( رسائل بني أصلية وتذكيرية، ووصلها 
بهذا الشأن ردان ُصنفا على أنهما ُمْرضيان للهيئة واملواطن. كما قامت الهيئة بالعديد من 

املتابعات امليدانية مع الوزارة بني اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني في الوزارة.
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ب. املؤسسات العامة:

ديوان املوظفني العام:

العام خالل عام 2008 مقارنة مع )36(  الهيئة )44( شكوى على ديوان املوظفني  تلقت 
بدل  وصــرف  عـــالوات،  مبنح  املطالبة  حــول  أغلبها  تركزت   .2007 عــام  خــالل  شكوى 
املواصالت، ومنح الدرجات الوظيفية، وتعديل املسميات الوظيفية، واحتساب سنوات 

اخلدمة كسنوات خبرة، والتثبيت في الوظيفة.

املوظفني  ديــوان  ضد  للهيئة  وصلت  التي  للشكاوى  املتابعات  من  بعدد  الهيئة  قامت  وقد 
بهذا  ووصلها  وتذكيرية،  أصلية  بني  رسالة   )29( إرسال  املتابعات  تلك  وشملت  العام، 
الهيئة  قامت  كما  واملواطن.  للهيئة  مرضية  أنها  على  أغلبها  في  صنفت  ردود   )4( الشأن 
اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني  الديوان بني  امليدانية مع  املتابعات  بالعديد من 

في الديوان.

الهيئة العامة للتأمني واملعاشات:

تلقت الهيئة )5( شكاوى على هيئة التأمني واملعاشات خالل عام 2008 باملقارنة مع )21( 
شكوى خالل عام 2007. تركزت أغلبها حول املطالبة بتسوية رواتب تقاعدية، وإعادة 

صرف راتب تقاعدي بعد وقفه، واحتساب سنوات خدمة في اخلارج لغايات التقاعد.

العامة  الهيئة  ضد  للهيئة  وصلت  التي  للشكاوى  املتابعات  من  بعدد  الهيئة  قامت  وقــد 
وتذكيرية،  أصلية  بني  رسائل   )5( إرسال  املتابعات  تلك  وشملت  واملعاشات،  للتأمني 
ووصلها بهذا الشأن رد واحد صنف على أنه مرض للهيئة. كما قامت الهيئة بالعديد من 
واجتماعات  هاتفية  اتصاالت  بني  واملعاشات  للتأمني  العامة  الهيئة  مع  امليدانية  املتابعات 

مع مسؤولني فيها.
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ج. الهيئات احمللية )البلديات واملجالس احمللية والقروية(:

 )53( مع  باملقارنة   2008 عــام  خــالل  احمللية  الهيئات  على  شكوى   )28( الهيئة  تلقت 
شكوى خالل عام 2007. وتركزت الشكاوى التي تابعتها الهيئة مع الهيئات احمللية حول 
اخلدمات التي تقدمها تلك الهيئات للمنتفعني، والتي شملت املطالبة بإعادة تأهيل جسور 
هدمها االحتالل، وجتديد الرخص، وإزالة املكاره الصحية، وإزالة بيوت آيلة للسقوط، 
واحلصول على اخلدمات العامة، مثل الكهرباء، والصرف الصحي، وتعبيد الشوارع وفتح 

الطرقات. أو تعديل مخططات منًعا لألضرار التي قد تلحق باملواطنني.

الهيئات احمللية،  للهيئة ضد  التي وصلت  للشكاوى  املتابعات  بعدد من  الهيئة  قامت  وقد 
وشملت تلك املتابعات إرسال )6( رسائل بني أصلية وتذكيرية، ووصلها بهذا الشأن ردان 
صنفا في على أنهما ُمْرضيان للهيئة واملشتكي. كما قامت الهيئة بالعديد من املتابعات امليدانية 

مع الهيئات احمللية بني اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني في الهيئات احمللية.

د. اجلهات القضائية:

مجلس القضاء األعلى:

مع  باملقارنة   ،2008 عام  خالل  األعلى  القضاء  مجلس  على  شكوى   )26( الهيئة  تلقت 
للهيئة على مجلس  الــواردة  )36( شكوى خالل عام 2007. وتركزت أغلب الشكاوى 
القضاء األعلى حول بطء إجراءات النظر في القضايا، واملوافقة على احتساب مدد التوقيف 
من ضمن مدة احلكم، واملطالبة بنقل ملفات القضايا إلى أماكن تواجد النزالء واملوقوفني، 
كما تلقت شكاوى حول حقوق وظيفية تتعلق بفحص سبب عدم التعيني في سلك القضاء 

رغم صدور قرارات من املجلس بالتعيني.

القضاء  مجلس  ضد  للهيئة  وصلت  التي  للشكاوى  املتابعات  من  بعدد  الهيئة  قامت  وقد 
األعلى، وشملت تلك املتابعات إرسال )12( رسالة أصلية، ووصلها بهذا الشأن )12( 
من  بالعديد  الهيئة  قامت  كما  واملشتكي.  للهيئة  مرضية  أنها  على  أغلبها  في  صنفت  ا  رّدً
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املتابعات امليدانية مع مجلس القضاء األعلى بني اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني 
في مجلس القضاء األعلى.

النيابة العامة:

 )40( تلقت  حني  في   ،2008 عام  خالل  العامة  النيابة  على  شكوى   )27( الهيئة  تلقت 
شكوى خالل عام 2007. وتركزت أغلب الشكاوى الواردة للهيئة على النيابة العامة حول 
املالحقة القانونية للمعتدين، والفصل بني السجناء، ونقل األحداث إلى أماكن خاصة بهم، 
القانونية، واملطالبة  املدد  العامة خالل  للنيابة  والتحقيق في ظروف االعتقال دون اإلحالة 
باإلفراج عن املوقوفني دون اتباع اإلجراءات القانونية، واملطالبة باحلصول على تقارير طبية 
حول أسباب الوفاة، أو تعسف النيابة في استعمال حقها، ومطالبة النيابة باإلشراف الفعلي 

على السجون ومراكز التوقيف.

العامة،  النيابة  ضد  للهيئة  وصلت  التي  للشكاوى  املتابعات  من  بعدد  الهيئة  قامت  وقد 
الشأن  بهذا  بني أصلية وتذكيرية، ووصلها  إرسال )5( رسائل  املتابعات  تلك  وشملت 
الهيئة  قامت  كما  واملشتكي.  للهيئة  مرضية  أنها  على  أغلبها  فــي  صنفت  ردود   )4(
مع  واجتماعات  هاتفية  اتصاالت  بني  العامة  النيابة  مع  امليدانية  املتابعات  من  بالعديد 

النيابة. في  مسؤولني 

2. اجلهات األمنية:

الشرطة املدنية:

لتوقف نظيرتها  الغربية  الضفة  العاملة في  الشرطة  املدنية في هذا اإلطار،  بالشرطة  يقصد 
في قطاع غزة عن العمل بعد سيطرة حماس على مقاليد األمور هناك11. وفي هذا الصدد 
تلقت الهيئة على جهاز الشرطة املدنية )243( شكوى خالل عام 2008 مقارنة مع )284( 
شكوى خالل عام 2007. شملت الشكاوى إدارات مختلفة من الشرطة كاملباحث العامة، 

11  أصبحت الشرطة العاملة في قطاع غزة تعمل تت إمرة وزارة الداخلية، منذ سيطرة حماس على مقاليد األمور في غزة.
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الشرطة  ومراكز  التحقيق،  وأقسام  القدس،  ضواحي  وشرطة  والسجون،  واملخدرات، 
املنتشرة في جميع احملافظات، وبعض البلدات.

املوقوفني  املدنية حول مكوث  الشرطة  للهيئة على جهاز  الــواردة  الشكاوى  تركزت أغلب 
العسكريني  السجناء  بنقل  واملطالبة  للقانون،  خالفا  طويلة  لفترات  الشرطة  نظارات  في 
وعرض  املعتدين،  على  للقبض  الــالزمــة  اإلجـــراءات  واتــخــاذ  بهم،  خاصة  سجون  إلــى 
احملتجزين على اجلهات القضائية املختصة، واإلفراج عن املتهمني بعد انتهاء مده احلكم، 
وإعادة األمانات ومبالغ مالية، والتعرض للتعذيب وسوء املعاملة في النظارات، وتفتيش 
املنازل دون اتباع اإلجراءات القانونية، وعدم تنفيذ قرارات اإلفراج الصادرة عن احملاكم 

املختصة، واملطالبة بتحسني ظروف االحتجاز، وتوفير العالجات الالزمة للموقوفني.

العالج  توفير  حــول  الشكاوى  تركزت  )السجون(  والتأهيل  اإلصــالح  مراكز  مجال  في 
للنزالء، ونقل النزالء من مركز إصالح وتأهيل إلى آخر قريب من مكان سكن النزالء، 
ونقل األحداث إلى غرف خاصة بهم وفصلهم عن البالغني، وتسني الظروف املعيشية. 
لزيارات  بالتسهيل  الهيئة  مع  والتأهيل  اإلصــالح  ملراكز  العامة  اإلدارة  تتعاون  عام  بشكل 
مراكز اإلصالح والتأهيل بصورة دورية، كما تقوم مبعاجلة شكاوى النزالء اليومية ضمن 

إمكانياتها املتاحة.

الشرطة  جهاز  ضد  للهيئة  وصلت  التي  للشكاوى  املتابعات  من  بعدد  الهيئة  قامت  وقــد 
املتابعات إرسال )50( رسالة بني أصلية وتذكيرية، ووصلها بهذا  املدنية، وشملت تلك 
الهيئة  قامت  كما  واملشتكي.  للهيئة  مرضية  أنها  على  أغلبها  في  صنفت  ا  رّدً  )13( الشأن 
اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني  الشرطة بني  امليدانية مع  املتابعات  بالعديد من 

في اجلهاز.
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األمن الوقائي12:

تلقت الهيئة )279( شكوى على جهاز األمن الوقائي خالل عام 2008، مقارنة مع )140( 
شكوى خالل عام 2007. 

تركزت أغلب الشكاوى الواردة للهيئة على جهاز األمن الوقائي حول التحقيق في ظروف 
االعتقال والتوقيف، وعدم اتباع اإلجراءات القانونية في ذلك، والتعذيب وسوء املعاملة 
اجلهات  على  العرض  وعدم  احملتجزين،  ذويهم  بزيارة  لألهل  السماح  وعدم  والعنف، 
أثناء  الطبي  الــعــالج  وتوفير  احملــاكــم،  قـــرارات  تنفيذ  فــي  واملماطلة  املختصة،  القضائية 
خاصة  وأشياء  ممتلكات  ومصادرة  تفتيش،  مذكرة  دون  املنازل  وتفتيش  التوقيف،  فترة 

لألشخاص، وإغالق جمعيات.

وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات للشكاوى التي وصلت للهيئة ضد جهاز األمن الوقائي، 
وشملت تلك املتابعات إرسال )48( رسالة بني أصلية وتذكيرية، ووصلها بهذا الشأن )28( 
ا صنفت في أغلبها على أنها غير مرضية للهيئة واملشتكي. كما قامت الهيئة بالعديد من  رّدً

املتابعات امليدانية بني اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني في اجلهاز.

املخابرات العامة 13:

مقارنة   ،2008 عــام  خــالل  العامة  املــخــابــرات  جهاز  على  شكوى   )244( الهيئة  تلقت 
املخابرات  جهاز  على  الــواردة  الشكاوى  وتركزت   .2007 عام  خالل  شكوى   )69( مع 
العامة حول عدم اتباع اإلجراءات القانونية أثناء االعتقال والتوقيف، وعدم تنفيذ قرارات 
احملاكم، والتعذيب وسوء املعاملة في أماكن االحتجاز، واالعتقال التعسفي على خلفية 

سياسية، ومصادرة أغراض، وإغالق جمعيات.

12  بعد أحداث 2007/6/14 توقف عمل جهاز األمن الوقائي في قطاع غزة، بينما ظل اجلهاز يعمل فقط في الضفة الغربية.
13  بعد أحداث 2007/6/14 توقف عمل جهاز املخابرات العامة في قطاع غزة، بينما ظل اجلهاز يعمل فقط في الضفة الغربية.
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املخابرات  جهاز  ضد  للهيئة  وصلت  التي  للشكاوى  املتابعات  من  بعدد  الهيئة  قامت  وقد 
املتابعات إرسال )88( رسالة بني أصلية وتذكيرية، ووصلها بهذا  العامة، وشملت تلك 
ا صنفت في أغلبها على أنها غير مرضية للهيئة واملشتكي. كما قامت الهيئة  الشأن )33( رّدً

بالعديد من املتابعات امليدانية بني اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني في اجلهاز.

االستخبارات العسكرية14:

تلقت الهيئة )73( شكوى على جهاز االستخبارات العسكرية خالل عام 2008، مقارنة 
جهاز  على  الـــواردة  الشكاوى  أغلب  ومتــحــورت   .2007 عــام  خــالل  شكوى   )27( مع 
وسوء  للتعذيب  والتعرض  االعتقال  ظروف  في  التحقيق  حول  العسكرية  االستخبارات 
املعاملة، وعدم العرض على اجلهات القضائية املختصة، وعدم اتباع اإلجراءات القانونية، 

ا بالعسكريني. واعتقال عدد من املدنيني واحتجازهم على الرغم من كونه جهازا خاّصً

وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات للشكاوى التي وصلت للهيئة ضد جهاز االستخبارات 
بهذا  ووصلها  وتذكيرية،  أصلية  بني  رسالة   )30( إرســال  املتابعات  تلك  وشملت  العامة، 
الشأن )9( ردود صنفت في أغلبها على أنها غير مرضية للهيئة واملشتكي. كما قامت الهيئة 

بالعديد من املتابعات امليدانية بني اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني في اجلهاز.

األمن الوطني والقوة األمنية املشتركة:

تلقت الهيئة )22( شكوى على األمن الوطني والقوة األمنية املشتركة خالل عام 2008، 
مقارنة مع )25( شكوى خالل عام 2007. وقد متحورت الشكاوى الواردة للهيئة على 
األشخاص  تعرض  فــي  بالتحقيق  املطالبة  حــول  املشتركة  األمنية  والــقــوة  الوطني  األمــن 
للضرب وإساءة املعاملة، وتوضيح أسباب ترقني القيد، وعدم اتباع اإلجراءات القانونية 
اخلدمة،  من  والفصل  بالزيارة،  لألهل  والسماح  القضاء،  أحكام  وتنفيذ  االحتجاز،  في 

وتكسير كاميرات للصحافيني أثناء تغطية إحدى املسيرات.

14 بعد أحداث 2007/6/14 توقف عمل جهاز االستخبارات العسكرية في قطاع غزة، وظل يعمل فقط في الضفة الغربية.
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وقد قامت الهيئة بعدد من املتابعات للشكاوى التي وصلت للهيئة ضد جهاز األمن الوطني 
والقوة املشتركة، وشملت تلك املتابعات إرسال )20( رسالة بني أصلية وتذكيرية، ووصلها 
بهذا الشأن ردان ُصنفا على أنهما غير مرضَيني للهيئة واملشتكي. كما قامت الهيئة بالعديد 

من املتابعات امليدانية بني اتصاالت هاتفية واجتماعات مع مسؤولني في اجلهاز.
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المبحث الثاني: 

واقع االنتهاكات والجهات المنتهكة في قطاع غزة من واقع شكاوى 
المواطنين

أواًل: أبرز االنتهاكات التي وردت عليها الشكاوى:

1. حاالت الوفاة داخل مراكز التوقيف وأثناء االحتجاز:

سجلت الهيئة في قطاع غزة )3 ( حاالت وفاة مواطنني أثناء التوقيف أو االحتجاز، خالل 
في  الداخلية  لــوزارة  التابعة  األمنية  لألجهزة  التابعة  التوقيف  مراكز  داخــل   ،2008 عام 

احلكومة املقالة )جهاز الشرطة وجهاز األمن الداخلي(. 

وفًقا  الهيئة  تلقتها  التي  الشكاوى  واقع  خالل  من  رصدها  مت  التي  املسجلة  احلــاالت  وفي 
 24( الشافعي  حسن  مصطفى  الدين  عز  املواطن  من:  كل  توفي  فيها،  الــواردة  لإلفادات 
من  سقوطه  نتيجة  الرباعي  بالشلل  إصابته  نتيجة  الوسطى،  احملافظة  املغازي/  من  عاًما( 
الطابق الثالث أثناء توقيفه من قبل الشرطة في مركز شرطة املعسكرات الوسطى والتحقيق 
معه على خلفية قضية جنائية، وتعرضه للضرب املبرح، ومت نقله إلى املستشفى حيث توفي 
بعد حوالي 30 يوًما، ومت إصدار تقرير تقصي حقائق حول احلادثة. وكذلك املواطن طالب 
محمد أبو ستة )72 عاًما( من الزوايدة/ احملافظة الوسطى، توفي أثناء احتجازه في مركز 
شرطة دير البلح، على خلفية تهمة جنائية، حيث ادعى ذووه تعرضه للتعذيب واملعاملة 
املهينة. واملواطن عبد الهادي شطي جدوع الصوفي )38 عاًما( من الشوكة/ محافظة رفح، 
توفي إثر إصابته بعيار ناري من قبل الشرطة، وكان قد مت احتجازه في اليوم السابق للوفاة 
في غزة على  الشرطة  باسم  الناطق  تعقيب صادر عن  يونس، وفي  مركز شرطة خان  في 
احلادث، في حينه، قيل إنه قد أصيب بعيار ناري من الشرطة أثناء محاولة املذكور الفرار. 
وأخيًرا املواطن عبد الله محمد إبراهيم قشطة )33 عاًما( من رفح، وعضو في حركة فتح، 
توفي نتيجة تعرض املوقع الذي كان محتجًزا فيه التابع جلهاز األمن الداخلي، غرب رفح، 
قبل  من  اعتقاله  مت  قد  كان  املذكور  أن  حني  في  اإلسرائيلية،  الطائرات  قبل  من  للقصف 
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الشرطة في مركز شرطة رفح في اليوم السابق، وتبني أنه مت نقله إلى املوقع املشار إليه دون 
إبالغ العائلة مبكان وجوده حتى يوم الوفاة.

واالعــتــداء  )التعذيب  الشخصي  األمــان  في  احلــق  انتهاك  حــول  املواطنني  شكاوى   .2
اجلسدي واملعاملة املهينة(:

بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة )469( شكوى حول انتهاك احلق باألمان الشخصي 
أثناء التوقيف أو االحتجاز، وانحصر تلقيها ضد األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في 

احلكومة املقالة وعناصر مسلحة تابعة حلركة حماس.

كما وثقت الهيئة عشرات احلاالت التي امتنع أصحابها عن تقدمي الشكوى بسبب اخلوف أو 
التهديد من قبل تلك األجهزة والعناصر املسلحة، في حني سجل مندوب الهيئة مالحظات 
حول مشاهدة آثار تعذيب حلاالت أخرى من خالل الزيارات الدورية التي تقوم بها الهيئة 

لتلك املراكز.

أي  تتلقى  أن  دون  الشكاوى،  هذه  حول  املختصة  للجهات  خطية  مبخاطبة  الهيئة  وقامت 
ردود، وفي احلاالت التي مت تلقي ردود عليها، كانت الردود شفهية ومنطية، ودون نتيجة 

مرضية.

ومن مناذج تلك احلاالت:

شكوى املواطن باسم حماد املشوخي )25 عاًما( من رفح، مطالًبا بالتحقيق حول تعرضه 
للتعذيب من قبل عناصر من جهاز الشرطة أثناء توقيفه في مركز شرطة خان يونس، بتاريخ 

.2008/6/11

بالتحقيق  مطالًبا  يونس،  خان  من  عاًما(   25( شقرة  أبو  ريــاض  أحمد  املواطن  وشكوى 
حول تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه على أيدي عناصر مسلحة من كتائب القسام، اجلناح 
العسكري حلركة حماس، بهدف إجباره على االعتراف بالتهم التي مت التحقيق معه حولها 

بتاريخ 2008/8/1.
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وشكوى املواطن توفيق سالمة املشوخي، من رفح، عضو قيادة منطقة تابعة حلركة فتح، 
مطالًبا بالتحقيق حول تعرضه للتعذيب من قبل عناصر من جهاز األمن الداخلي في مقر 

اجلهاز في رفح بتاريخ 2008/7/29.

وشكوى املواطن محمد سليمان أبو سعادة )40 عاًما( من بني سهيال/ خان يونس، مطالًبا 
بالتحقيق حول تعرضه لالعتداء اجلسدي بالضرب املبرح وكسر ساقه، وتعرضه للمعاملة 
املهينة، أثناء احتجازه من قبل عناصر من كتائب القسام في موقع تابع لهم، ثم في مقر تابع 

جلهاز األمن الداخلي نقل إليه الحًقا، بتاريخ 2008/7/27.

وشكوى والدة الطفل، محمد منير زعرب )16 عاًما( من خان يونس، مطالبًة بالتحقيق في 
تعرض ابنها للتعذيب بعد احتجازه من قبل عناصر من كتائب القسام ونقله إلى مكان في 
مجمع للشرطة برفح، بتاريخ 2008/9/11، وال يزال الطفل يعاني من اضطراب عقلي 

تفاعلي ناجم عن صدمة نفسية شديدة، حسب الطبيب املعالج.

تعرضه  حول  بالتحقيق  مطالًبا  رفح،  من  عاًما(   23( عابد  عابد  محمد  املواطن  وشكوى 
للتعذيب الشديد أثناء احتجازه من قبل عناصر من جهاز األمن الداخلي في مقر اجلهاز في 

رفح، بتاريخ 2008/8/17.

وشكوى املواطن قاسم مصطفى البربار )23 عاًما( من غزة، مطالًبا بالتحقيق حول تعرضه 
للتعذيب بعد احتجازه من قبل عناصر من جهاز األمن الداخلي في مقر اجلهاز في مجمع 

السرايا ثم في مقر اجلهاز في املشتل غرب غزة، بتاريخ 2008/7/26.

بهذا اخلصوص ومن خالل  الهيئة  تلقتها  التي  الشكاوى  التي تضمنتها  التفاصيل  وحسب 
إفادات املوقوفني للهيئة أثناء الزيارات، فقد تعددت أشكال التعذيب واملعاملة املهينة على 

النحو التالي:

الشبح لساعات أو أليام طويلة، مع تقييد اليدين وتغطية الرأس بكيس، والضرب املبرح 
البنادق واملواسير احلديدية  بالعصي والكرباج وأعقاب  القدمني »الفلقة«، والضرب  على 
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والعصي الكهربائية على أنحاء اجلسم، وقلع األظافر، والضرب على املناطق احلساسة في 
اجلسم، وضرب الرأس باحلائط، وسكب املياه على األرض وإرغام املوقوف على اجلري 
ا، وحلق الشعر، واحلرمان من النوم  عليها، واإلجبار على سماع أغاٍن بصوت مرتفع جّدً

أو الطعام، وإطالق أعيرة نارية من حوله للتخويف، والسب والشتم والتهديد.

 3. شكاوى املواطنني حول انتهاك احلق في إجراءات قانونية عادلة )االعتقال التعسفي، 
داخل  األخــرى  املعيشية  والــظــروف  الطبية،  العناية  سياسية،  خلفية  على  االعتقال 

السجون ومراكز التوقيف(.

إجــراءات  في  احلق  انتهاك  حول  الهيئة  تلقتها  التي  الشكاوى  ملحوظة  بصورة  تصاعدت 
قانونية عادلة، حيث بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة )305 شكاوى( في حني مت توثيق 
عشرات احلاالت األخرى التي أحجم أصحابها عن تقدمي شكوى بشأنها بسبب اخلوف أو 
بسبب التهديد من قبل األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في احلكومة املقالة، باإلضافة 
إلى العناصر املسلحة التابعة حلركة حماس، التي متارس عمليات االعتقال، أو من خالل 

رصد الهيئة أثناء زياراتها الدورية ملراكز االعتقال والتوقيف.

 فقد متت عملية اعتقال سياسي بصورة جماعية بعد النصف األول من عام 2008، من قبل 
السياسي،  بالقبض والتفتيش والتوقيف على خلفية االنتماء  العناصر، حيث قامت  تلك 
أو  مهرجانات  أو  مسيرات  في  للمشاركة  تسًبا  أو  سلمية  مسيرات  في  املشاركة  ونتيجة 
نشاط  أي  فــي  املشاركة  بعدم  تعهدات  على  التوقيع  على  وأجبرتهم  وطنية،  مناسبات 
سياسي خصوًصا حلركة فتح، ومت منع ذويهم من زيارتهم، كما لم يتم السماح حملاميهم 

بزيارتهم.

وتبني للهيئة من خالل الشكاوى والتوثيق:

 في األغلبية العظمى من حاالت االعتقال، ال يتم في هذه احلاالت اتباع أي من اإلجراءات 
القانونية، حيث يتم االعتقال دون مذكرة من قبل النيابة العامة، ودون عرض املعتقلني 
القانون، ودون عرضهم  املدة احملــددة »خالل 24 ساعة« حسب نص  في  النيابة  على 
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على احملكمة املختصة لتمديد التوقيف في الوقت احملدد قانوًنا »بعد 48 ساعة«، ودون 
تقدمي الئحة االتهام متهيًدا للمحاكمة  في الوقت احملدد »خالل 6 أشهر«.

 يتم تفتيش املنازل دون سند قانوني، وأغلب حاالت تفتيش املنازل كانت تتم في ساعة 
متأخرة من الليل أو ساعات الفجر األولى خالًفا للقانون، ودون اتباع أي أصول قانونية 

في إجراءات التفتيش أو لدى مصادرة أي مقتنيات أو التحفظ عليها.

وال  قــانــوًنــا،  مخولة  غير  جهات  هــي  والتوقيف  االعــتــقــال  بعملية  تقوم  التي  اجلــهــات   
صاحبة  العامة  النيابة  مراقبة  أو  إلشــراف  تخضع  وال  القضائية،  الضبطية  بصفة  تتمتع 

االختصاص.

 في جميع احلاالت التي يتم االعتقال فيها من قبل جهاز األمن الداخلي، ال يتم العرض 
احملاكم  إلــى  املوقوفني  جميع  إحالة  تتم  كما  األصــول،  حسب  العسكرية  النيابة  على 

العسكرية، في حال تقدميهم للمحاكمة، سواء أكانوا عسكريني أم مدنيني.

مع تسجيل مالحظة أن احملاكمة تتم وفًقا لقانون العقوبات الثوري لعام 1979، الذي ظل 
محل انتقاد منذ قدوم السلطة وممارستها صالحياتها، حيث لم يتم اعتباره ضمن املنظومة 

القضائية السارية في أراضي السلطة الفلسطينية.

في  بدورها  األخــرى  القضائية  اجلهات  أو  العسكرية  أو  املدنية  النيابة  من  أي  قيام  عدم   
التفتيش والرقابة على أماكن االحتجاز، والتي منحت تلك الصالحية مبوجب القانون.

واملراقب  املقالة  احلكومة  )رئيس  املختصة  اجلهات  إلى  مكتوبة  مخاطبات  توجيه  مت  وقد 
العام لوزارة الداخلية في احلكومة املقالة( للتحقيق في تلك احلاالت، وُأرفقت املخاطبات 
أي ردود  الهيئة  تتلقى  أن  الهيئة، ولكن دون  تلقتها  التي  الشكاوى  النماذج عن  بعشرات 
مكتوبة من تلك اجلهات، وفي احلاالت التي مت تلقي رد فيها يكون شفهّيًا ومنطّيًا، ودون 

نتيجة مرضية.
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4.شكاوى املواطنني حول انتهاك احلق في التجمع السلمي وتشكيل اجلمعيات:

شهد عام 2008 تراجًعا ملحوًظا في حق املواطنني في التجمع السلمي وتشكيل اجلمعيات 
في  سلمية  مسيرات  تنظيم  منع  حــول  شكوى   )72( الهيئة  تلقت  حيث  عملها،  وحرية 
بعدم  تعهدات  التوقيع على  القائمني عليها وإجبارهم على  مناسبات مختلفة، واستدعاء 
تنظيمها  يتم  التي  املسيرات  على  االعــتــداء  وحــول  فيها،  املشاركة  أو  مسيرات  أي  تنظيم 
وتفريقها بالقوة واالعتداء على املشاركني بالضرب وإطالق النار أحياًنا نحوهم، واعتقالهم 
أحياًنا أخرى وإجبارهم على التوقيع على تعهدات بعدم املشاركة، من قبل األجهزة األمنية 
أو  ممتلكاتها  االعتداء على اجلمعيات واالستيالء على  املسلحة، وكذلك حول  والعناصر 
تكسيرها وإغالق مقراتها، دون اتباع أي من اإلجراءات القانونية الواجبة التطبيق في مثل 

هذه احلاالت. 

بعد  االنتهاك خصوًصا  التي مت مبوجبها ممارسة هذا  احلاالت  مئات  الهيئة  في حني وثقت 
حادثة التفجير على شاطئ غزة في النصف الثاني من العام، وأغلبيتها العظمى متت ضد 
أعضاء حركة فتح أو مناصريها، كما مت ذلك مع عدد من مؤسسات تابعة ملنظمة التحرير 
وهيئة العمل الوطني. وقد متت ممارسة تلك االنتهاكات من قبل عناصر من جهاز الشرطة 

وجهاز األمن الداخلي وعناصر مسلحة تابعة حلركة حماس.

من أبرز الشكاوى حول انتهاك احلق في التجمع السلمي:

واألبــحــاث  لــإلعــالم  الفلسطيني  املــركــز  مؤمتر  منسق  حــجــازي،  إبــراهــيــم  محمد  شكوى 
املؤمتر  عقد  مبنع  الشرطة  من  عناصر  قيام  في  بالتحقيق  مطالًبا  بغزة،  »بدائل«  والدراسات 
السنوي للمركز عبر الربط التلفزيوني املقام في فندق بغزة، ومصادرة أدوات خاصة بالعمل 

بناء على أمر من مدير الشرطة، بتاريخ 2008/5/10.

شكوى جمال أبو حبل، وسرحان موسى سرحان، وتيسير أحمد زقوت، ومحمود محمد 
الرضيع، وهم أعضاء في هيئة العمل الوطني ونشطاء في فصائل العمل الوطني، مطالبني 
املهرجان  في  املشاركني  وعلى  عليهم  باالعتداء  الشرطة  من  عناصر  قيام  حول  بالتحقيق 
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طرد  ومت  للنكبة،  الستني  الــذكــرى  في  الوطني  العمل  هيئة  إليه  دعــت  الــذي  اجلماهيري 
 2008/5/13 سابق  وقت  وفي   ،2008/5/15 بتاريخ  املهرجان  عقد  ومنع  املنظمني 
املشاركني  على  واالعتداء  شموع،  مسيرة  خالل  من  الذكرى  إحياء  فعاليات  إمتام  منع  مت 
إشعار  من  الرغم  على  الهيا،  بيت  شرطة  مركز  في  منهم  العديد  واحتجاز  بالضرب، 
الشرطة بذلك حسب ما ينص عليه قانون االجتماعات العامة. وقد متت مخاطبة مراقب 
عام وزارة الداخلية من خالل رسالة مكتوبة للتحقيق في الشكوى، ومت تلقي رد مكتوب 
معها  التعامل  مت  وعليه  جهة،  أي  من  الفعالية  لهذه  ترخيص  استصدار  يتم  لم  »أنه  مفاده 

حسب األصول«.

ومن أبرز الشكاوى حول انتهاك احلق في تشكيل اجلمعيات:

  شكوى سمير إبراهيم املسحال، من غزة، مدير مؤسسة املسحال للثقافة والعلوم، 
األمــن  جــهــاز  مــن  عناصر  قبل  مــن  املــؤســســة  اقــتــحــام  عملية  فــي  بالتحقيق  مطالًبا 
بتاريخ  اخلاصة،  سيارته  مصادرة  إلى  باإلضافة  محتوياتها،  ومصادرة  الداخلي 

.2008/10/6

فتح  بإعادة  مطالًبا  بغزة،  الهندسية  املهن  نقابة  رئيس  شامية،  محمد  ماهر  شكوى    
بتاريخ  املسلحني،  من  مجموعة  قبل  من  املــصــادرة  محتوياته  وإعـــادة  النقابة  مقر 

.2008/7/26

للتنمية  الفلسطينية  الهيئة  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  عفانة  منصور  رائــد  شكوى    
البشرية بغزة، مطالًبا بإعادة  فتح مقر املؤسسة وإعادة محتوياتها املصادرة، من قبل 

عناصر مسلحة من كتائب القسام، بتاريخ 2008/7/26.

  شكوى عبد املعطي رمضان السلطان، رئيس مجلس إدارة جمعية امللتقى الفلسطيني 
من  املــصــادرة  واحملــتــويــات  املقر  فتح  بــإعــادة  مطالًبا  جباليا،  فــي  والتنمية  للتغيير 
اجلمعية من قبل عناصر مشتركة من جهاز األمن الداخلي وجهاز الشرطة، بتاريخ 

.2008/7/27
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الفلسطينية في بيت  الطاهر  إداري جمعية  نعيم، مدير  الــرؤوف    شكوى أحمد عبد 
قبل عناصر من  املصادرة من  اجلمعية واحملتويات  مقر  فتح  بإعادة  مطالًبا  حانون، 

جهاز األمن الداخلي، بتاريخ 2008/7/26.

  شكوى خليل فايز السراج، مدير نادي شباب أهلي النصيرات، مطالًبا بوقف القرار 
والقاضي بحل مجلس  بتاريخ 2008/2/28،  بغزة  الداخلية  الصادر عن وزارة 

إدارة النادي ووضع اليد عليه، دون اتباع أي من اإلجراءات الواجبة التطبيق.

 وقد قامت الهيئة مبخاطبة مراقب عام وزارة الداخلية في احلكومة املقالة من خالل رسالة 
مطالبًة  تلقيها،  التي مت  الشكاوى  بعشرات  مرفقة  انتهاك هذا احلق،  مكتوبة مطولة حول 
بالتحقيق في الشكاوى ووقف االعتداء على اجلمعيات، والعمل على إعادة فتح مقراتها، 
وإعادة املمتلكات اخلاصة بها، ومتكني القائمني عليها من ممارسة عملهم فيها بحرية وفق 
القانون، دون أن تتلقى الهيئة أي ردود مكتوبة. كما عقدت العديد من االجتماعات مع 

اجلهات املسؤولة ومتت مناقشة تلك الشكاوى، ولكن دون نتيجة مرضية.

5. شكاوى املواطنني حول احلقوق املتعلقة بالوظيفة العمومية:

املاضي- حول احلقوق  العام  الشكاوى- كما  تلقي  الهيئة خالل عام 2008 في  استمرت 
من  تضررهم  حــول  ومتــركــزت  غــزة،  قطاع  فــي  احلكومي  القطاع  فــي  للعاملني  الوظيفية 
رام  في  األعمال  تسيير  حكومة  في  املالية  ووزارة  الــوزراء  مجلس  عن  الصادرة  القرارات 
الله بشأن قطع رواتبهم بحجة عدم االلتزام بالشرعية، وحجب املستحقات املالية األخرى 
ملوظفني آخرين مثل العالوة والترقية وغيرها، وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل 
العام )158( شكوى مع استمرار املتابعة للشكاوى املدورة من العام املاضي 2007 بسبب 

عدم التوصل ألي حلول فيها حتى اآلن، بسبب استمرار حالة االنقسام.

وتتم املطالبة من خالل هذه الشكاوى بإعادة صرف الرواتب واملستحقات املالية األخرى 
املستحقة لهم.

في حني استمر العاملون في احلكومة في عدم االلتحاق بعملهم في الوزارات واملؤسسات 
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العامة في قطاع غزة بناء على التعليمات الصادرة عن مرؤوسيهم في حكومة تسيير األعمال، 
وذلك منذ بداية االنقسام السياسي في منتصف عام 2007 وما جنم عنه من سيطرة حماس 

على مقاليد السلطة في القطاع.

6. شكاوى املواطنني حول انتهاك احلق في الرعاية الصحية:

تلقت الهيئة )5( شكاوى حول انتهاك احلق في الرعاية الصحية من بينها )4( شكاوى حول 
أخطاء طبية، وكانت أبرزها، شكوى عائلة املواطن إسماعيل محمد أبو عليان )35 عاًما( 
له في مستشفى ناصر بخان  ابنها بعد إجراء عملية جراحية  مطالبًة بفتح تقيق حول وفاة 

يونس بسبب اإلهمال الطبي.

تابعت الهيئة الشكوى مبخاطبة وزير الصحة املكلف في احلكومة املقالة من خالل رسالة مكتوبة 
حول الشكوى بتاريخ 2008/5/8، ثم من خالل رسالة تذكيرية بتاريخ 2008/6/29، 
ا مكتوًبا صادًرا عن وزير الصحة مؤرًخا في 2008/8/4، مفاده انه قد مت تشكيل  وتلقت رّدً
جلنة للتحقيق في شكوى العائلة، ومت التوصل إلى عدم وجود أي إهمال أو قصور من قبل 

الفريق الطبي املعالج، وعليه مت حفظ الشكوى من قبل الوزارة.
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ثانًيا: اجلهات العامة التي تركزت عليها الشكاوى خالل عام 2008:

اجلهات املدنية:

تلقت الهيئة خالل عام 2008 )174 شكوى( ضد اجلهات املدنية، الوزارات واملؤسسات 
العامة.

 النسبة الكبرى من الشكاوى الواردة ضد اجلهات املدنية وردت ضد كل من:

*مجلس الوزراء ووزارة املالية واملالية العسكرية مًعا في حكومة تسيير األعمال في الضفة 
الغربية، حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة ضدها )158 شكوى(.

باملوظفني  التي مت وقفها واخلاصة  الرواتب  بإعادة صرف  املطالبة  الشكاوى حول  تركزت 
احلكوميني بحجة عدم االلتزام بقرارات احلكومة الشرعية، أو حجب احلقوق املالية األخرى 
بسبب استمرار حالة االنقسام وعدم قدرة املوظفني على االتصال مع اجلهات التي يعملون 

بها والتي مرجعيتها في رام الله.

في  املختصة  اجلهات  إلى  اجلماعية  الرسائل  الشكاوى من خالل  تلك  مبتابعة  الهيئة  قامت 
مجلس الوزراء، واملذكرات القانونية، واالجتماعات من قبل الهيئة في رام الله مع تلك 
اجلهات ومناقشة الشكاوى، واملتابعة امليدانية، ولكن دون أن يتم التوصل إلى أي حلول 

حول تلك الشكاوى حتى نهاية العام.

*وردت عدة شكاوى للهيئة ضد وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله )4 شكاوى(، 
تركزت حول املطالبة مبعادلة الشهادات العلمية، ومتت مخاطبة الوزارة برسائل مكتوبة، 

ومت تلقي ردود عليها، ولكن دون تقيق نتيجة مرضية.

ومن املالحظ أنه:

جهات  على  واقتصارها  الشكاوى  عــدد  تصاعد  بشأن  الوضع  استمر   2008 عــام  خــالل 
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محددة كما هو مبني، وعدم ورود أي شكاوى أو انخفاضها إلى حد كبير، ضد الوزارات 
الثاني من العام  واملؤسسات العامة في احلكومة املقالة، وذلك كما كان عليه منذ النصف 
العامة  واملؤسسات  ــوزارات  ال عمل  تعطيل  بسبب  السياسي،  االنقسام  وحــدوث  املاضي 
واضطراب العمل فيها، بسبب عدم التحاق موظفني عموميني بعملهم بعد سيطرة حركة 
إلى  أدى  ما  العمل،  املوظفني عن  أخــرى من  أعــداد  غــزة، وإضــراب  قطاع  حماس على 
استمرار تعطل سير العمل فيها بانتظام واطراد حتى نهاية العام، كما أن إحجام املواطنني 
عن تقدمي الشكاوى ضد الوزارات واملؤسسات العامة في قطاع غزة التي تديرها احلكومة 
املقالة، يرجع إلى اعتبارات كثيرة، من أبرزها التخوف أو عدم التعامل مع هذه احلكومة 

ألسباب سياسية.

لذا، تلقت الهيئة عدًدا محدوًدا من الشكاوى ضد اجلهات التالية:

أو  متابعتها من خالل رسائل مكتوبة  للهيئة )3( شكاوى، ومتت  الصحة: وردت  وزارة 
متابعات ميدانية، وبنتائج إيجابية، وكانت حول اخلطأ أو اإلهمال الطبي واحلق في الرعاية 

الصحية العامة.

وزارة احلكم احمللي والبلديات واملجالس البلدية والقروية:

تلقت الهيئة )12( شكوى بهذا الشأن تركزت جميعها حول احلق في تلقي اخلدمة العامة، 
ومياه الشرب، والصرف الصحي، وإزالة املكاره الصحية، واحلق في بيئة نظيفة، وشكوى 
متابعتها من خالل رسالة  النصر، متت  أم  بلدية  للعاملني في  واحدة حول حقوق وظيفية 
عن  صــادًرا  مكتوًبا  إيجابّيًا  ا  رّدً الهيئة  وتلقت  املكلف،  احمللي  احلكم  وزيــر  إلــى  مكتوبة 

الوزير.

وقامت الهيئة مبتابعة الشكاوى األخرى ميدانّيًا من خالل االجتماعات مع اجلهات املسؤولة 
في كل منطقة وردت عليها الشكوى، وكان التعاون مرضًيا.
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اجلهات األمنية:

 )498( األمنية  اجلهات  على   2008 عام  خالل  الهيئة  تلقتها  التي  الشكاوى  مجموع  بلغ 
شكوى من املجموع الكلي للشكاوى في محافظات غزة البالغ )581( شكوى. انحصرت 

تلك الشكاوى ضد:

وزارة الداخلية في احلكومة املقالة:

يتبع وزارة الداخلية في غزة كل من: جهاز الشرطة املدنية، وجهاز األمن الداخلي، وقوات 
األمن الوطني.

 تضمنت جميع الشكاوى التي تلقتها الهيئة انتهاكات متت من قبل عناصر هذه األجهزة، 
والعديد من الشكاوى الواردة على الوزارة ذاتها تلقتها الهيئة كجهة مسؤولة عن االنتهاكات 

التي مارستها عناصر مسلحة تابعة حلركة حماس.

توزع مجموع الشكاوى الواردة ضد الوزارة كالتالي:

جهاز الشرطة املدنية: بلغ عدد الشكاوى الواردة ضده )182 شكوى(.        

جهاز األمن الداخلي: بلغ عدد الشكاوى الواردة ضده )229 شكوى(.

قوات األمن الوطني: بلغ عدد الشكاوى الواردة ضدها )18 شكوى(.

العناصر املسلحة التابعة حلركة حماس: بلغ عدد الشكاوى الواردة ضدها )69 شكوى(.

تركزت أغلب هذه الشكاوى التي تلقتها الهيئة ضد هذه اجلهات حول الوفاة أثناء التوقيف 
أو االحتجاز، وعدم اتباع اإلجراءات القانونية العادلة في عملية التوقيف أو القبض، وعدم 
على  واالعتقال  قانوًنا،  احملدد  الوقت  في  القضائية  واجلهات  العامة  النيابة  على  العرض 
خلفية سياسية، وعدم تسهيل زيارة األهل أو احملامي، والتعرض للتعذيب والتهديد أثناء 
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التوقيف، واالعتداء اجلسدي واملعنوي وسوء املعاملة.

أو مجتمعة- حول مداهمة  منفردة  تلك اجلهات-  الشكاوى ضد  الهيئة عدًدا من  وتلقت 
جمعيات أهلية، ومصادرة محتوياتها أو تطيمها وإغالق مقراتها أو االستيالء عليها، دون 
اتباع أي من اإلجراءات الواجبة التطبيق في تلك احلاالت. وكذلك حول انتهاك احلق في 

التجمع السلمي.

قامت الهيئة مبخاطبة اجلهات املسؤولة في احلكومة املقالة )رئيس احلكومة، ومراقب عام 
االجتماعات،  العديد من  الداخلية( من خالل مخاطبات جماعية مكتوبة، وعقد  وزارة 

وإجراء االتصاالت الهاتفية، ومناقشة جميع هذه الشكاوى.

ولكن، على الرغم من التعاون الذي تظهره بعض اجلهات املسؤولة في تلك اجلهات األمنية، 
وتسهيل اللقاءات معها، وتسهيل زيارات الهيئة للسجون ومراكز التوقيف، واإلجابة على 
استفسارات الهيئة حول تلك الشكاوى، غير أنه وحتى نهاية العام لم يتم تلقي أي ردود 
مكتوبة، باستثناء ردين لم تتحقق من خاللهما أي نتيجة مرضية، ودون أن يتم اتخاذ أي 
من اإلجراءات التي تكفل عدم استمرار تلك االنتهاكات الواردة في الشكاوى، أو منع قيام 

العناصر التي ليس لها أي صفة شرطية القيام بتلك املهام خالًفا للقانون.
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متابعات الهيئة لمعالجة االنتهاكات

يعالج هذا الفصل أبرز املتابعات التي قامت بها الهيئة خالل عام 2008 إضافة إلى متابعات 
الشكاوى، حيث يحتوي هذا الفصل على تقارير تقصي احلقائق والبيانات التي أصدرتها 

الهيئة إضافة إلى التوصيات املوجهة للجهات الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية.

أوال: تقصي احلقائق

أصدرت الهيئة خالل عام 2008 تقريرين لتقصي احلقائق، تناولت فيهما حالتي وفاة في 
مراكز احتجاز تابعة ألجهزة أمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي ما يلي توضيح 

ما قامت به الهيئة في هذا الصدد. 

تقيق  مقر  في  البرغوثي  مجد  املــواطــن  وفــاة  حــول  احلقائق  تقصي  تقرير  األول:  التقرير 
احلــادث  لوقوع  التالي  اليوم  فمن   .2008/2/22 بتاريخ  الله  رام  العامة/  املخابرات 
وعدد  مجد  املواطن  ذوي  مع  املقابالت  وإجــراء  املعلومات  بجمع  الهيئة  بدأت  إليه  املشار 
من املسؤولني، وبعض املقابالت مع زمالء للمواطن املذكور شاهدوه أثناء توقيفه في مقر 
توقيف املخابرات العامة، وبقيت الهيئة مستمرة بعملها على التقرير املذكور حتى صدوره 

في نيسان من عام 2008. 

الفصل الثاني
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موضوع  في  واخلاصة  منها  العامة  املواضيع  من  عــددا  التقرير  هــذا  في  الهيئة  عاجلت  لقد 
الهيئة  فبدأت  تديًدا،  البرغوثي  مجد  املواطن  اعتقال  حالة  وعن  عــام،  بشكل  االعتقال 
في  كما  الفلسطينية،  التشريعات  في  االعتقال  ملوضوع  القانونية  النصوص  باستعراض 
القانون األساسي الذي منع تقييد احلرية الشخصية إال بنص قانوني ووفًقا لتهمة منصوص 
قانون  في  إليها  املشار  للمدد  وفًقا  االعتقال  أو  التوقيف  يكون  وأن  القانون،  في  عليها 
مجد  املواطن  اعتقال  لظروف  التقرير  تطرق  وباملقابل  الفلسطيني.  اجلزائية  اإلجـــراءات 
البرغوثي بتاريخ 2008/2/14 وما مت من إجراءات قانونية وقضائية قام بها كل من جهاز 
املخابرات الفلسطينية وجهاز القضاء العسكري، حيث قضى األخير بتوقيفه ملدة ثالثة أيام 

فقط. فيما بقي املواطن مجد موقوًفا بطريقة غير قانونية لدى جهاز املخابرات العامة. 

كما تطرق التقرير ملالبسات وفاة املواطن مجد، واإلجراءات الطبية املتبعة معه منذ تاريخ 
توقيفه حتى حلظة وفاته. وتطرق التقرير كذلك إلى املشاهدات حول جثة املواطن مجد، 
وما تلقته الهيئة وباحثوها من صور وتسجيالت جلثة املواطن مجد تظهر عليها آثار تعذيب، 
على أماكن مختلفة من اجلسم. كما استعرضت الهيئة مواقف اجلهات الرسمية في السلطة 
الرئيس تشكيل  تطرقت إلعالن  فقد  املواطن مجد،  الفلسطينية حول حادثة وفاة  الوطنية 
جلنة تقيق يرأسها النائب العام في اليوم التالي للوفاة، وقد أصدرت هذه اللجنة تقريرها 
بتاريخ 2008/4/8. وعقب تسلم الرئاسة للتقرير املشار إليه من النائب العام، مت تشكيل 
جلنة تقيق داخلية للبحث في التجاوزات التي وقعت لقانون اإلجراءات اجلزائية في توقيف 
املواطن مجد ومعاقبة مرتكبي تلك التجاوزات، كما طلبت الرئاسة من النيابة العامة تكثيف 

الرقابة على أماكن االحتجاز املختلفة.

كما تطرق التقرير ملوقف كل من رئاسة الوزراء، والشرطة، واملخابرات العامة التي شكلت 
التوقيف  مراكز  أحــد  في  مجد  املــواطــن  وفــاة  مالبسات  على  للوقوف  داخلية  تقيق  جلنة 
تتشكل  برملانية  فقد مت تشكيل جلنة تقيق  التشريعي،  املجلس  أما بخصوص  لها.  التابعة 
من عدد من النواب إلى جانب النائب الثاني لرئيس املجلس التشريعي وعضوية الهيئة ممثلة 
متضمًنا وجود دالئل  بتاريخ 2008/4/3  تقريرها  اللجنة  مبفوضها. وقد أصدرت هذه 
على وقوع التعذيب، آخذين بعني االعتبار الصور وشهادات أشخاص كانوا موجودين في 
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مركز التوقيف والتحقيق الذي توفي فيه املواطن.

وفي اخلتام، ومن خالل ما اطلعت عليه الهيئة من وثائق وإفادات اجلهات املختلفة، خرجت 
من كل ذلك باالستنتاجات التالية:

1. أن عملية اعتقال وتوقيف مجد البرغوثي كانت عبارة عن احتجاز غير قانوني ومخالفة 
السليمة  القانونية  اإلجــراءات  وفق  تكن  لم  حيث  الصلة،  ذات  الفلسطينية  للقوانني 
واملتبعة، واتسمت عملية االعتقال بالغموض وعدم الوضوح، ولم يقم أفراد األمن 
بالتعريف بأنفسهم عند اعتقاله في قرية كوبر قضاء رام الله، ولم تكن لديهم مذكرة 

توقيف أو استدعاء صادرة بحقه.

2. لم تتبع اإلجراءات القانونية السليمة في عملية التوقيف، حيث أصدرت النيابة العامة 
أن  كما  عسكرّيًا،  وليس  مدني  املذكور  أن  من  الرغم  على  توقيف  مذكرة  العسكرية 
املخابرات العامة أصدرت مذكرة اعتقال دون الرجوع إلى النيابة العامة املدنية، ولم 
توضح املخابرات العامة سبب عرض مجد البرغوثي على القضاء العسكري رغم أنه 
مدني، كما أنه موظف في القطاع احلكومي، ما يعني مصادرة دور النيابة املدنية في 

املوضوع، والتعدي على استقاللية السلطة القضائية.

3. مت خرق إجراءات احملاكمة العادلة حيث منع املذكور من توكيل محاٍم أو زيارة األهل 
للقانون  مخالف  وهذا  والتوقيف،  التحقيق  فترة  أثناء  اخلارجي  بالعالم  االتصال  أو 

األساسي الفلسطيني وللقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.  

4. تعرض املذكور إلى التعذيب والضرب والشتم والشبح أثناء وجوده في مقر التحقيق 
ومن عدة محققني، وفي أكثر من وقت.

التوقيف  ملركز  إدخاله  عند  الطبي  الفحص  أو  الطبيب  على  املذكور  عــرض  يتم  لم   .5
لدى  الصحي  وضــعــه  تقييم  ــْح  ــتِ ُي لــم  الـــذي  األمـــر  اإلرســــال،  شـــارع  فــي  والتحقيق 

االحتجاز.
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6. لم يقم اجلهاز بتوفير العناية الطبية الالزمة، وبالسرعة الضرورية، للمذكور عندما كان 
يتألم من املرض واإلعياء وحتى الوفاة داخل مقر التوقيف والتحقيق التابع للمخابرات 

العامة.

7. لم يكن هناك تنفيذ والتزام من قبل احملققني بتعليمات قائد اجلهاز املتعلقة مبنع الضرب 
أو التعذيب أو املعاملة القاسية التي نصت عليها القوانني الفلسطينية.

8. لم يؤخذ موضوع معاناة البرغوثي وتدهور حالته الصحية نتيجة احتجازه في ظروف 
قاسية في مقر املخابرات من قبل احملققني باجلدية الكافية، علًما أنه كرر طلبه منهم 
فاقم من  ما  له،  الطبية  تقدمي اخلدمة  املماطلة في  بالعالج لكن دون جدوى، ومتت 

وضعه.

9. رمبا يكون البرد الشديد وترك املعتقل دون فراش ملدة طويلة قد أسهما إسهاما مباشًرا 
الشديد  البرد  من  موجة  الفترة  تلك  في  شهدت  قد  الله  رام  وأن  خاصة  الوفاة،  في 

وتساقط الثلج.

الهيئة وجود عالمات  التي حصلت عليها  اإلفــادات والصور والدالئل  يتضح من   .10
والتعذيب  للشبح  تعرض  أنــه  على  يدلل  ما  البرغوثي،  مجد  جسد  على  إلصابات 

خالل فترة توقيفه في مقر التوقيف التابع للمخابرات العامة.

11. لم تقم اجلهات الرسمية في السلطة الفلسطينية بأخذ دورها في موضوع إعالن الوفاة 
بشكل رسمي، حيث عرف األهل عن طريق بعض األقارب الذين يعملون في اجلهاز 

وبطريقة غير رسمية عن الوفاة.

12. وصل مجد البرغوثي بتاريخ 2008/2/22 متوّفى إلى مستشفى خالد اجلراحي، 
ما يؤكد أن الوفاة حصلت في مكان احتجازه في مقر املخابرات.

13. مت إدخال مجد البرغوثي باسم أمين ملستشفى خالد مرتني خالل توقيفه ولم يدخل 
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باسمه احلقيقي وفق األصول الطبية املتبعة.

14. لم يصدر مستشفى خالد اجلراحي تقريًرا طبّيًا عن حالة البرغوثي بتاريخ 2008/2/22 
ولكن اكتفى بعرض تقرير طبي لدخوله املستشفى بتاريخ 2008/2/20.

15. مت تشريح اجلثة دون أخذ إذن األهل أو موافقتهم في املوضوع.

16. لم تتم تعبئة النموذج املعد من قبل وزارة الداخلية اخلاص بشهادة الوفاة، واكُتفي 
بتصريح دفن دون ذكر سبب الوفاة.

17. استبق جهاز املخابرات العامة نتائج التحقيق وأعلن أن سبب الوفاة كان جلطة قلبية 
على الرغم من إعالنه تشكيل جلنة تقيق داخلية ملعرفة أسباب الوفاة.

18. هناك تضارب بني التقرير الطبي الشرعي، وما أدلى به أطباء التشريح من تصريحات 
لوسائل اإلعالم بأن البرغوثي كان مدخًنا، إال أن تقرير الطب الشرعي الذي حصلت 
الهيئة على نسخة منه يفيد بأن الرئة نظيفة وشهادة األهل واملعارف أنه غير مدخن.     

وختمت الهيئة تقرير تقصي احلقائق هذا بالتوصيات التالية للجهات املختلفة: 

1. تتحمل السلطة الفلسطينية املسؤولية القانونية لوفاة املواطن مجد البرغوثي وإصدار 
التعليمات الالزمة من أجل معاقبة املسؤولني.

وفاة  البرملانية من توصيات حول  اللجنة  تقرير  ما جاء في توصيات  تطبيق  2. ضــرورة 
البرغوثي. 

3. ضرورة محاسبة األشخاص املتورطني مبوضوع التعذيب وسوء املعاملة وما نتج عنه 
من وفاة املواطن مجد البرغوثي.
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وليس  املدني  والقضاء  املدنية  النيابة  على  املدنيني  من  املوقوفني  كافة  عرض  يتم  أن   .4
العسكري واحترام استقالل السلطة القضائية، واإليعاز لكل األجهزة األمنية بعدم 

اللجوء للقضاء العسكري ألي معتقل مدني والتحقق من ذلك.

5. ضرورة أن يتم عرض أي معتقل عند دخوله ملركز توقيف أو تقيق للفحص الطبي 
الكامل، وإصدار شهادة طبية حول وضع املعتقل من قبل اخلدمات الطبية العسكرية 

أو مستشفى حكومي.

6. تفعيل دور النيابة العامة في مراقبة مراكز التحقيق والتوقيف التابعة لألجهزة األمنية 
الفلسطينية، ومساءلة النيابة العامة من خالل مجلس القضاء األعلى عن تقاعسها في 
املعتقلني والتحقق من سالمة كافة اإلجراءات  متابعة ومراقبة  تمل مسؤولياتها في 

القانونية.

7. ضرورة العمل على السماح ملمثلي الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان بزيارة مقار التحقيق 
والتوقيف التابعة للمخابرات واألجهزة األمنية األخرى، مبا في ذلك السماح بزيارات 

مفاجئة دون ترتيب مسبق.

بالقوانني واألنظمة  العامة واألجهزة األمنية األخرى  املخابرات  تقيد جهاز  8. ضرورة 
التي تظر التعذيب وإساءة املعاملة.

9. ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وفعالة وملموسة لضمان إنهاء ظاهرة التعذيب وسوء 
املعاملة في املراكز التابعة جلهاز املخابرات العامة واألجهزة األمنية األخرى.

التقرير الثاني: تقرير تقصي احلقائق حول وفاة املواطن عز الشافعي أثناء احتجازه في مركز 
شرطة املعسكرات مبحافظة الوسطى/ قطاع غزة بتاريخ 2007/12/16.

بتاريخ  عائلته  مــن  شــكــوى  تلقيها  بعد  إال  الشافعي  عــز  املــواطــن  بحالة  الهيئة  تعلم  لــم 
املعسكرات  شرطة  مركز  أفــراد  قبل  من  للتعذيب  عز  ابنهم  بتعرض  تفيد   ،2008/2/7
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الوسطى بتاريخ 2007/12/16، أثناء وجوده للتحقيق معه في املركز املذكور قبل سقوط 
أصيب  التي  اجلــروح  نتيجة  الحــق  وقــت  في  ووفاته  ذاتــه  الشرطة  مركز  نافذة  من  املذكور 
املتعلقة  املعلومات  بجمع  الهيئة  بــدأت  الشكوى،  تلقيها  حلظة  ومنذ  سقوطه.  جــراء  بها 

باملوضوع، من إفادات ذويه ومقابالت مع جهات مختلفة رسمية وغير رسمية.

وقد عالج التقرير في بدايته احلق في احلرية الشخصية في التشريعات الوطنية، ومنعه من 
حجز احلرية ألي مواطن على خالف القانون. كما تطرق ملنع التعذيب في تلك التشريعات 
ألسباب  التفصيل  من  بنوع  التقرير  تطرق  ثم  النصوص.  هــذه  يخالف  من  كل  ومخالفة 
ملركز  الثالث  الطابق  من  سقوطه  ومالبسات  وظــروف  للتحقيق،  عز  املــواطــن  استدعاء 

الشرطة. 

العامة،  والنيابة  الشرطة  قبل  من  جرت  التي  الرسمية  التحقيقات  عن  التقرير  تدث  كما 
وتبني للهيئة أن النيابة العامة لم تتحرك إال بعد تلقيها شكوى من ذوي املواطن عز الشافعي، 

وأحالت املوضوع إلى الشرطة لفتح تقيق باحلادث.

كما أبرز التقرير الرد الذي تقدمت به النيابة العامة من حفظ التحقيق وإغالق ملف القضية 
نتيجة االكتفاء مبا جاء في تقرير جلنة التحقيق املشكلة من الشرطة.

مع  أجرتها  التي  واملقابالت  الهيئة،  عليها  حصلت  التي  واإلفـــادات  التقارير  خالل  ومن 
اجلهات املختلفة، ومن مراجعتها لتقرير جلنة التحقيق املشكلة من جهاز الشرطة في السلطة 

القائمة في قطاع غزة، وموقف النيابة العامة منه، خرجت الهيئة باالستنتاجات التالية:

1.لم يقم جهاز الشرطة بإبالغ النيابة العامة بسقوط أحد املواطنني من نافذة أحد مراكز 
الشرطة، وإصابته بإصابات خطيرة، على الرغم من أن هذه احلادثة كان من املمكن أن 

تشكل جرمية، تستدعي التحقيق من النيابة العامة.

2.لم يقم جهاز الشرطة بتشكيل جلنة للتحقيق في سقوط أحد املواطنني من نافذة أحد 
طلب  بعد  إال   ،2007/12/16 بتاريخ  احلادثة  هذه  وقــوع  من  الرغم  على  مراكزه 
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التحقيق في هذه احلادثة من قبل النيابة العامة بتاريخ 2007/12/31.

3.لم تقم النيابة العامة باإلجراءات الواجب عليها القيام بها كنيابة عامة، حيث لم تفتح 
عز  املتوفى  املواطن  إفــادة  أخــذ  تــاول  ولــم  الشكوى،  في  رسمّيًا  استجواب  محضر 
الشافعي إثر احلادثة، وعندما كان في املستشفى، ولم تعمل بنفسها على التحقيق مع 
ذوي املتوفى بشأن شكوى والد املواطن وما ورد فيها من إدعاء بتعرض ولده للتعذيب، 
أو مع األفراد الذين يحتمل أن يكون لهم عالقة مبا حدث له في مركز الشرطة، ولم تقم 
بعرضه على الطبيب الشرعي للتأكد من طبيعة إصابته والتحقق من عدم تعرضه ألي 

ضرر أو تعذيب من قبل أفراد الشرطة أو املباحث.

أحد  تكون  أن  تعدو  ال  التي  احلادثة،  في  الشرطة  تقيق  بنتائج  العامة  النيابة  4.اكتفت 
فتح  باستمرار  ســواء  احلادثة،  بشأن  النهائي  قرارها  النيابة  التخاذ  التحقيق  معطيات 

القضية وتقدمي املسؤولني عنها للقضاء، أم إغالقها لعدم وجود شبهة جنائية.

أنه  املتوفى،  ذوي  بعض  لسان  على  الهيئة  سجلتها  التي  اإلفـــادات  بعض  5.تضمنت 
الشرطة،  نافذة مركز  بعد »وقوعه« من  املستشفى في غزة،  أثناء وجوده في  أخبرهم 
وقبل نقله للعالج في إسرائيل، بأنه مت وضع كيس أسود على رأسه، ومت ضربه »فلقة« 
بكرباج مجدول. وهذا األمر فيه اتهام صريح ألفراد الشرطة مبمارسة شكل من أشكال 
التعذيب وإساءة املعاملة ضد املواطن املذكور، ما أجلأه إلى القفز من نافذة الغرفة التي 
كان محجوًزا فيها بحسب االدعــاء الــوارد في تلك اإلفــادات، وكان يجب أن يؤخذ 
املشكلة من جهاز  التحقيق  بتقرير جلنة  تكتفي  العامة، وأن ال  النيابة  قبل  باهتمام من 

الشرطة فقط، لتكوين قناعتها عن حقيقة ما حدث بشأن املواطن عز الشافعي.

يثير  األمــر،  حقيقة  في  اجلسدي  للتعذيب  الشافعي  املواطن  تعرض  عدم  افتراض  6.إن 
املواطن  بشأن  ما حدث  يساهم في توضيح حقيقة  أن  املفترض  ا كان من  مهّمً تساؤاًل 
املذكور، وهو ما إذا استخدم معه أي أسلوب آخر أخافه فدفعه للهرب والسقوط جناًة 
القيام  العامة، وعدم  النيابة  إجــراءات  في  للقصور  التعرض  إلى  ويقودنا هذا  بنفسه؟ 
بأخذ أقوال املواطن عز ملعرفة أسباب احلادثة أثناء تواجده للعالج في مستشفى الشفاء 
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بغزة، ال سيما أنه ثبت من إفادات أهله أنه مكث هناك ثالثة أيام قبل نقله لتلقي العالج 
في إسرائيل، وكان قادًرا على الكالم.

وبعد االطالع على النتائج التي توصلت إليها في تقيقاتها في احلادثة موضوع هذا التقرير، 
توصي الهيئة مبا يلي:

1.ضرورة قيام النيابة العامة بإعادة فتح ملف قضية الشافعي، والقيام بإجراءات حقيقية 
واألصــول  اإلجـــراءات  حسب  القضية  هــذه  في  للتحقيق  ومكتملة  ومعلنة  وشفافة 

القانونية السليمة.

2.ومن أجل إقناع الرأي العام باإلجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في التحقيق في هذه 
اجلرمية، وفي قدرتها على حماية أمن املواطن وأمن املجتمع، فإنه من الضروري اإلعالن 
عن اإلجراءات التي اتخذتها في هذه القضية، ودون املّس باإلجراءات القانونية التي متنع 
نشر أو اإلعالن عن تفاصيل مجريات التحقيق واملسؤولني عن اجلرمية التي يتم التحقيق 

فيها.

الذين أهملوا  إدارية مناسبة بحق األفراد  الشرطة إجــراءات  3. ضرورة أن يتخذ جهاز 
في حماية احملتجز الشافعي في مركز شرطة املعسكرات الوسطى، التي أودت به إلى 

القفز من إحدى نوافذ املركز، وإصابته إصابات بالغة، أدت بالنتيجة إلى وفاته.

وفي اإلطار العام، وحتى ال تتكرر مثل تلك احلوادث توصي الهيئة مبا يلي:

أي  حــدوث  حال  في  العامة  النيابة  بإبالغ  الشرطة  جهاز  قيام  ضــرورة  على  1.التأكيد 
وسالمته  احلياة  في  حقه  سيما  وال  اإلنــســان،  بحقوق  متس  لديه  استثنائية  ظــروف 

الشخصية، وحقه في حمايته من أي احتجاز غير قانوني ميس بحريته الشخصية.

2. ضرورة أن تقوم النيابة العامة بزيارات دورية ملراكز التحقيق التابعة ألجهزة الشرطة، 
والتأكد من سالمة اإلجراءات املعمول بها في هذه املراكز عند احتجاز األفراد وأخذ 

إفاداتهم والتحقيق معهم.
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3. ضرورة قيام النيابة العامة بواجبها في التحقيق باحلوادث كافة، التي يحتمل أن يكون 
املواطن قد تعرض فيها للتعذيب وبأسرع وقت ممكن.

التوقيف  ومــراكــز  مقرات  جميع  في  والتوقيف  االحتجاز  أماكن  مــواءمــة  ضــرورة   .4
واالحتجاز للمعايير القانونية والدولية، التي تضمن توفير احلد األدنى من الشروط 
والظروف املناسبة للحماية واحملافظة على حياة وحقوق املوقوف والنزيل أثناء فترة 

التحقيق.

ثانيا: البيانات

في إطار متابعتها لالنتهاكات التي يتعرض لها املواطن الفلسطيني في مناطق السلطة الوطنية 
الفلسطينية قامت الهيئة بإصدار عدد من البيانات خالل عام 2008 من اجل وضع الرأي 
تلك  ابــرز  من  وكــان  األحـــداث،  من  العديد  في  الوضع  بصورة  املسؤولة  واجلهات  العام 

البيانات ما يلي:

غزة  قطاع  في  املقالة  احلكومة  فيه  طالبت  بيانا  الهيئة  أصدرت   2008/1/19 1.بتاريخ 
بالقيام مبسؤولياتها في حماية املواطنني احملتجزين في سجن املشتل التابع جلهاز األمن 
اإلســراع  بضرورة  عليه  للقائمني  الالزمة  التعليمات  توجيه  على  والعمل  الداخلي، 
محددة  تهمة  لديه  من  كل  وإحالة  سراحهم،  وإطــالق  املوقوفني  كافة  من  إخالئه  في 
وفق القوانني النافذة إلى اجلهات القضائية املختصة حملاكمته وفق األصول القانونية، 

وتوقيفه داخل األماكن املعترف بها قانونا ضمن قانون مراكز اإلصالح والتأهيل.

2.بتاريخ 2008/1/21 أصدرت الهيئة بيانا طالبت فيه املجتمع الدولي بالتدخل العاجل 
أيضا  الهيئة  وطالبت  فيه،  اإلنسانية  الكارثة  تفاقم  ومنع  غزة  قطاع  عن  احلصار  لرفع 
واخلطوات  اإلجــراءات  كافة  واتخاذ  مسؤولياتها  بتحمل  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
من  غزة  قطاع  في  الفلسطينيني  املواطنني  على  املفروض  اخلانق  احلصار  لرفع  الالزمة 
املتعاقدة  الــدول  طالبت  كما  ممكن.  وقت  بأسرع  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  قبل 
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على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والتدخل العاجل والفاعل لرفع 
احلصار الذي تفرضه سلطات االحتالل على القطاع، إضافة إلى مطالبة مجلس حقوق 
اإلنسان بتشكيل جلنة تقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان التي جنمت عن اإلجراءات 

االحتاللية اإلسرائيلية.

3.بتاريخ 2008/7/16 اصدر الهيئة بيانا طالبت فيه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
اخلاصة في مدينة  العسكرية  الصادر عن احملكمة  اإلعــدام  التصديق على حكم  بعدم 
جنني بحق املواطنني وائل سعد وعمه محمد سعد، وضرورة إعادة محاكمة املتهمني 
أمام محكمة مدنية يراعى في تشكيلها وإجراءاتها ضمانات احملاكمة العادلة، وضرورة 
وقف إصدار أحكام اإلعدام مستقبال انسجاما مع اجلهود التي يبذلها املجتمع الدولي 
اجلنائية  الفلسفة  إطار  في  العدالة  تقق  بعقوبة  واستبدالها  اإلعــدام  عقوبة  إلغاء  نحو 

احلديثة.

وحملة  غــزة  شاطئ  جرمية  فيه  أدانـــت  بيانا  الهيئة  أصـــدرت   2008/7/27 4.بــتــاريــخ 
املقالة  احلكومة  وطالبت  والرسمية،  األهلية  املؤسسات  على  واالعتداء  االعتقاالت 
واجلمعيات  للمؤسسات  ومداهمات  اعتقاالت  من  التعسفية  اإلجــراءات  كافة  بوقف 
وااللتزام بأحكام القوانني والتشريعات السارية املفعول، إضافة إلى مطالبتها بتشكيل 

جلنة تقيق مستقلة في تلك األحداث وتقدمي من يثبت تورطه للعدالة.

5.بتاريخ 2008/9/18 أصدرت الهيئة بيانا أدانت فيه االستخدام املفرط للقوة وطالبت 
التي وقعت مع عائلة  القانون في األحداث  القتل خارج إطار  بالتحقيق في ادعــاءات 
القتل  عمليات  في  اجلدي  بالتحقيق  املقالة  احلكومة  بيانها  في  الهيئة  وطالبت  دغمش 
خارج إطار القانون وتوقف أفراد الشرطة عن استخدام القوة املفرطة ومنع املجموعات 
تقدمي  إلى  إضافة  القانون،  بإنفاذ  املكلفني  في عمل  املشاركة  أو  التدخل  من  املسلحة 

املخالفني إلى العدالة.

التابع  الداخلي  األمن  فيه جهاز  بيانا طالبت  الهيئة  6.بتاريخ 2008/10/27 أصدرت 
آثاره  اختفت  الذي  السكني  رشاد  زكي  املواطن  مكان  عن  بالكشف  املقالة  للحكومة 
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في 2008/8/2 بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية هناك وهو مصابا أثناء أحداث حي 
الشجاعية.

وضع  تدهور  من  خشيتها  عن  فيه  عبرت  بيانا  الهيئة  أصدرت   2008/11/9 7.بتاريخ 
بيانها  في  الهيئة  وطالبت  الفلسطيني،  احلــوار  جلسات  التئام  لعدم  اإلنسان  حقوق 
األطراف الفلسطينية بالعودة للحوار وتمل مسؤولياتها وتغليب املصالح الوطنية على 

املصالح احلزبية.

على  املدنيني  عرض  بوقف  فيه  طالبت  بيانا  الهيئة  أصــدرت   2008/11/27 8.بتاريخ 
السلطة  رئيس  طالبت  كما  العليا،  العدل  محكمة  قــرارات  وتنفيذ  العسكري  القضاء 
بإصدار تعليماته جلهازي األمن الوقائي واملخابرات العامة بااللتزام بتعليماته املوجهة 
الهيئة  العسكري، وطالبت  القضاء  املدنيني على  منهما عدم عرض  للجهازين وطلبه 
املدني  للقضاء  العسكري  القضاء  على  املعروضة  املدنيني  ملفات  كافة  بإحالة  كذلك 
ووزارة  الـــوزراء  مجلس  تمل  ضــرورة  إلــى  إضافة  األصــيــل،  االختصاص  صاحب 

الداخلية مسؤولياتهما بالعمل على تطبيق قرارات محكمة العدل العليا.

الوطنية  السلطة  رئــيــس  فيه  طالبت  بيانا  الهيئة  أصـــدرت   2008/12/15 9.بــتــاريــخ 
الدائمة  العسكرية  الصادر عن احملكمة  الفلسطينية بعدم املصادقة على حكم اإلعدام 

في غزة بحق املواطن محمد علي صيدم.      
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ثالثا: التوصيات

ضرورة أن تأخذ السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطة القائمة في قطاع غزة على محمل اجلد 
ودون  جدية  بصورة  الهيئة  مخاطبات  على  بالرد  تقوم  وان  الهيئة،  تتابعها  التي  الشكاوى 

تأخير أو مماطلة.

ضرورة أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة الداخلية واألجهزة األمنية بتنفيذ 
األساسي  القانون  بأحكام  التزاًما  تباطؤ،  أو  تأخير  ودون  الفلسطينية  احملاكم  قـــرارات 

الفلسطيني.

بالتوجيهات الصادرة لها من قبل  الغربية  الفلسطينية في الضفة  تلتزم األجهزة  ضرورة أن 
الرئيس الفلسطيني بعدم عرض املدنيني على القضاء العسكري.

باإلجراءات  العادلة وااللتزام  الضمانات  بتوفير  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  التزام  ضرورة 
القانونية السليمة، ومنها عدم عرض املدنيني على القضاء العسكري، إضافة إلى احتجاز 

املواطنني في مراكز االحتجاز القانونية وفقا ألحكام القانون.

تعليمات  بإصدار  القائمة في قطاع غزة  الفلسطينية والسلطة  الوطنية  السلطة  قيام  ضرورة 
أشكال  من  شكل  أي  ممارسة  عن  الفوري  بالتوقف  لهما  التابعة  األمنية  لألجهزة  واضحة 
سوء املعاملة أو التعذيب وضرورة تقدمي املخالفني لتلك التعليمات إلى اجلهات القضائية 

املختصة ملعاقبتهم.
الوظيفة  إقحام  عن  غــزة  قطاع  في  القائمة  والسلطة  الوطنية  السلطة  ابتعاد  1.ضـــرورة 
العمومية باملناكفات السياسية، وااللتزام بأحكام التشريعات الفلسطينية وخاصة قانون 

اخلدمة املدنية نافذ املفعول في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

2.ضرورة قيام وزارة الصحة في الضفة الغربية ووزارة الصحة في احلكومة املقالة بالتحقيق 
الفلسطينيني،  األطباء  أو من  الطبية،  املشافي  في  تقع  التي  الطبية  األخطاء  في  اجلــدي 

وإصدار النتائج وتقدمي األشخاص املخالفني إلى اجلهات القضائية املختصة.

بالبت  غــزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة  فــي  املختصة  القضائية  اجلــهــات  قــيــام  3.ضـــرورة 
احملتجزين  األشخاص  وخاصة  القانون،  أحكام  وفق  املواطنني  ملفات  في  السريع 

طويلة.  فترات  منذ 
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حول أماكن االحتجاز في األراضي الفلسطينية 

مقدمـة

تقوم الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان املظالم« بدورها الرقابي على مراكز االحتجاز 
في مناطق السلطة الفلسطينية من خالل الزيارات الدورية التي يقوم بها موظفو الهيئة من 

باحثني ميدانيني ومحامني ومدراء مكاتب.

خالل العام 2008 قامت الهيئة بعشرات الزيارات لتلك املراكز، حيث سجلت العديد من 
املباشر على  اطالعها  املراكز وذلك من خالل  تلك  تواجه  التي  املالحظات واإلشكاليات 
هذه اإلشكاليات أو من خالل تلقي العديد من الشكاوى إضافة إلى الرصد والتوثيق الذي 

يعزز وجود هذه اإلشكاليات.

العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل ومدراء  ورغم احملاوالت اجلادة واحلثيثة من قبل اإلدارة 
من  املــراكــز  تلك  يواجه  ما  جــذري  بشكل  تعالج  لم  احملـــاوالت  تلك  أن  إال  املــراكــز  باقي 

إشكاليات وعقبات. 

الهيئة  ومحامني  باحثني  خــالل  مــن  اإلحــتــجــاز  ملــراكــز  ــارات  ــزي ال تتم  وذكــرنــا،  سبق  كما 
املتواجدين في مكاتب الهيئة الفرعية الثالث في الضفة الغربية: )مكتب الوسط، والذي 

الباب الثاني
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الشمال  مكتب  القدس.  محافظة  من  وجــزء  أريحا،  والبيرة،  الله  رام  محافظات  يغطي 
ويشمل محافظات نابلس، طولكرم، قلقيلية، سلفيت، جنني وطوباس. ومكتب اجلنوب 
والذي يغطي محافظتي اخلليل وبيت حلم وجزء من محافظة القدس(. وفي قطاع غزة من 
خالل مكاتبا لهيئة هناك )مكتب غزة، والذي يغطي مدينة غزة وشمال قطاع غزة، ومكتب 

الوسط واجلنوب والذي يغطي محافظات الوسطى وخانيونس ورفح(. 

وهو  بالهيئة  املنوط  الــدور  على  أساسي،  بشكل  التقرير،  من  اجلزء  هذا  في  التركيز  سيتم 
االستيعابية  والقدرة  احلماية  وأنظمة  والقانونية  والصحية  املعيشية  الظروف  على  الرقابة 
والطواقم اإلشرافية، إضافة إلى اإلجراءات والتدابير واملتابعات التي اتخذت خالل العام 
2008 من قبل إدارات تلك املراكز أو من قبل اجلهات ذات العالقة بتلك املراكز سواء على 
صعيد السياسات أو التشريعات. ويختم هذا التقرير بتوصيات عملية للجهات املسئولة عن 
تلك املراكز في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. لذا سيتم تقسيم البحث في هذا اجلزء إلى 
أربعة أقسام، األول يتناول جهود الهيئة في مجال مراكز اإلحتجاز، والثاني وضع مراكز 
والرابع حول وضع  والثالث حول وضعها في قطاع غزة،  الغربية،  الضفة  اإلحتجاز في 

دور اإليواء، وكل قسم منها سيقسم إلى عدة فروع على النحو التالي:

 القسم األول: أنشطة وجهود الهيئة في مجال مراكز اإلحتجاز:

القسم الثاني: وضع مراكز اإلحتجاز في الضفة الغربية:

القسم الثالث: وضع مراكز اإلحتجاز في قطاع غزة:

القسم الرابع: وضع دور اإليواء في الضفة الغربية:
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1.القيام بزيارات تفقدية دورية للسجون ومراكز االحتجاز:

نفذت الهيئة خالل العام 2008 ما يقارب )687( زيارة، شملت العشرات من السجون 
ومراكز اإلحتجاز والتوقيف في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتتبع تلك املراكز لإلدارة العامة 
الداخلية  ووزارة  الغربية  الضفة  في  األمنية  واألجهزة  والشرطة  والتأهيل  اإلصالح  ملراكز 
بعد  ومتــت  دوريـــة،  الــزيــارات  تلك  غالبية  كانت  لقد  غــزة.  قطاع  في  املقالة  احلكومة  في 
التنسيق اخلطي أو الشفوي املسبق مع اجلهات املختصة. ركزت الهيئة خالل تلك الزيارات 
الضرورية  االحتياجات  وتوافر  املباني،  مالئمة  نواحي  من  االحتجاز  أماكن  تفقد  على 
الغذائية،  الوجبات  وكذلك  واالتصال،  والتشغيل  والترفيه  للنظافة  الالزمة  للموقوفني، 
وتقدمي اخلدمات الصحية، باإلضافة للتحقق من عدم وجود موقوفني بصورة غير قانونية 
تلك  اكتظاظ  الزيارات على رصد وفحص مدى  كما ركزت  دون محاكمة.  موقوفني  أو 
املراكز، ومدى إتباع نظام الفصل بني اجلرائم اخلطيرة والبسيطة واحملكومني واملوقوفني، 
تشرف  للنساء  مفصولة  خاصة  أقسام  وجود  ومدى  األحــداث،  مع  البالغني  وضع  وعدم 
عليها شرطيات مؤهالت. وقد أعدت بنتيجة تلك الزيارات التقارير واالستمارات، ومت 
من  وشكاوى  إفــادات  سماع  وكذلك  وتصنيفاتهم،  احملتجزين  عدد  عن  إحصاءات  أخذ 

احملتجزين حول بعض االنتهاكات بحقهم، ومتابعتها مع اجلهات ذات العالقة.

واجهت الهيئة خالل العام 2008، صعوبات في زيارة مراكز التوقيف واالحتجاز في قطاع 
غزة والضفة الغربية، األمر الذي أعاق من قدرتها على القيام بدورها الرقابي على عدد من 
املوافقة على طلبات  لفترات معينة، فقد ماطلت بعض األجهزة األمنية في إعطاء  املراكز 
لزياراتها خاصة تقدمت بها الهيئة لبعض املوقوفني لإلطالع على ظروف احتجازهم، بعد 
تلقي شكاوى من األهل حول سوء ظروف االحتجاز، كما جرى إخضاع بعض الزيارات 

وخطوات  االحتجاز  وأماكن  السجون  مراقبة  مجال  في  الهيئة  وجهود  أنشطة 
املساندة في العام 2008:

القسم األول:
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ملراقبة وتقييد من قبل تلك األجهزة من خالل اشتراط زيارة بعض املوقوفني بوجود محقق أو 
مسؤول من اجلهاز، وهذا ما حدث مع مندوبي الهيئة في مكتب اجلنوب، حيث اشترطت 
إدارة جهاز املخابرات في اخلليل حضور محقق من اجلهاز أثناء تنفيذ الزيارة، األمر الذي 
أعاق زيارات الهيئة ملركز التوقيف التابع للجهاز لثالثة شهور، وبعد مداوالت ومتابعات 
طويلة مع جهاز املخابرات مت إزالة هذا الشرط وتابعت الهيئة زياراتها خالل العام 2008 
على أكمل وجه. كما قامت بعض األجهزة بعدم عرض عدد من املوقوفني لديها على وفد 
من  اخلطاب  وصول  عدم  بحجة  أليام  عليها  املتفق  الزيارة  تأجيل  أو  الزيارة،  أثناء  الهيئة 
إدارة ذلك اجلهاز. وحدث خالل العام 2008 كذلك، منع مندوب الهيئة في شمال الضفة 

الغربية من زيارة مقار جهاز املخابرات لثالث شهور على التوالي.   

ملراكز  مفاجئة  بزيارات  قيامها  متنع من  تواجه صعوبات ومعوقات  الهيئة  تزال  كذلك، ال 
وظــروف  املراكز  تلك  على  الرقابي  لدورها  ممارستها  من  يضيق  ما  والتوقيف  االحتجاز 

احتجاز األشخاص فيها.

2.توثيق شكاوى احملتجزين حول الظروف القانونية واملعيشية والصحية:

التوقيف  ومراكز  للسجون  الدورية  زيارتها  أثناء  سواًء   2008 العام  خالل  الهيئة  تلقت 
بها  تــقــدم  طلبات  خــالل  مــن  أو  غـــزة،  وقــطــاع  الغربية  الضفة  فــي  املنتشرة  واالحــتــجــاز 
القانونية  احتجازهم  ظــروف  حول  واحملتجزين  النزالء  من  الشكاوى  مئات  األهالي، 
مئات  وبرفع  الشكاوى،  تلك  بتوثيق  الهيئة  قامت  حيث  والنفسية.  واملعيشية  والصحية 
عشرات  تلقت  كما  الشكاوى،  تلك  في  التحقيقات  إجــراء  إطــار  في  اخلطية  الرسائل 
الردود من اجلهات املشتكى عليها. وقد تنوعت الشكاوى في عدد من املجاالت املختلفة 
أو  القضاء،  التوقيف لوقوعه دون عرض على  أو  بينها عدم قانونية اإلحتجاز  والتي من 
من  العديد  تعرض  حــول  كانت  ما  الشكاوى  ومــن  املختص.  القضاء  على  عرضه  عــدم 
املوقوفني للتعذيب على أيدي أفراد الشرطة واألجهزة األمنية املختلفة والشرطة في وزارة 
الداخلية في احلكومة املقالة. وهناك طائفة من الشكاوى التي وصلت للهيئة حول سوء 
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الظروف الصحية لعدد من النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل، ومراكز التوقيف التابعة 
لألجهزة األمنية. 

قبل  من  احملتجزين  حقوق  انتهاك  حول  الشكاوى  أعــداد   2008 العام  في  تزايدت  لقد 
الوضع،  بخطورة  تنذر  بصورة  غزة  قطاع  أو  الغربية  الضفة  في  ســواًء  األمنية  األجهزة 
الــشــكــاوى، وعمل  تلك  فــي  والــفــاعــل  اجلـــدي واحلــيــادي  للتحقيق  الــتــحــرك  وبــضــرورة 
التحسينات الالزمة لرفع مستوى ظروف احلماية واملعيشة، واحلد من بطء احملاكمات. 
وقد قامت الهيئة بعدد من ورشات العمل التي تعالج إشكالية عرض املدنيني على القضاء 
األمنية  األجهزة  في  املعنية  للجهات  املخاطبات  من  عــدد  بإرسال  وقامت  العسكري. 
منطية  أنها  على  تصنف  األمنية،  األجــهــزة  من  ردود  للهيئة  ووصــل  الرئاسة،  ومكتب 
جتيب بها تلك اجلهات أن القضاء العسكري هو املختص بتلك احلاالت. أما بخصوص 
األمنية  لألجهزة  تعليمات  إعطاء  مت  حيث  إيجابية  أكثر  املجال  هذا  في  فكان  الرئاسة  رد 

بضرورة عدم عرض املدنيني على القضاء العسكري.

وفي مجال التعذيب، تلقت الهيئة كذلك العديد من الشكاوى في هذا املجال، ومت مخاطبة 
األجهزة األمنية املشتكى عليها مبمارسة التعذيب، وقامت الهيئة مبراسلة تلك اجلهات، غير 

أن غالبية الردود جاءت على خالف اإلدعاء وأغلبها ردود منطية.   
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4.املساندة والدعم في مجال توفير الرعاية الصحية للنزالء في السجون:

نظمت الهيئة بالتعاون مع اإلغاثة الطبية الفلسطينية وجلان العمل الصحي واإلدارة العامة 
لها  تبني  أن  بعد  السجون ومراكز االحتجاز،  الطبية في بعض  للسجون، عددًا من األيام 
ضعف اخلدمات الطبية املقدمة للنزالء واملوقوفني من خالل الزيارات الدورية التي تنفذها 
النحو  الطبية على  ــام  املــجــال، وقــد كانت تلك األي الــنــزالء في هــذا  ومــن خــالل شكاوى 

التالي:

أ. يوم عمل طبي في مركز إصالح وتأهيل رام الله:

نظمت الهيئة بالتعاون مع اإلغاثة الطبية يوم عمل طبي مجاني في مركز إصالح وتأهيل رام 
الله بتاريخ 2008/6/16. اشتمل اليوم على الكشف واملعاينة ملا يقارب 30 نزياًل يعانون 
من أمراض عدة، مثل الفطريات والسكري وارتفاع ضغط الدم وأوجاع الظهر واملفاصل 
صرف  مت  وقــد  النفسية.  احلـــاالت  بعض  معاينة  مت  كما  األنفية،  واجلــيــوب  والــرومــاتــزم 
العالجات الالزمة للنزالء. وقامت اإلغاثة الطبية بتزويد مركز اإلصالح والتأهيل بكمية 
من األدوية. ومت تقدمي النصح لهم بتحويل عدد من احلاالت املرضية ملراكز متخصصة في 

عالج تلك احلاالت.

ب. يوم عمل طبي في مركز اإلصالح والتأهيل في الظاهرية

وتأهيل  في مركز إصالح  يوم عمل طبي متخصص  بتاريخ 2008/7/11  الهيئة  نظمت 
الظاهرية في محافظة اخلليل، بالتنسيق مع االدارة العامة ملراكز االصالح والتأهيل وبالتعاون 

مع جلان العمل الصحي في مدينة اخلليل.

وقد قام وفد جلان العمل الصحي بإجراء الكشف الطبي واملخبري على النزالء في املركز 
والذي وصل عددهم نحو الـ 50 نزياًل، ومت صرف العالجات الالزمة لألمراض املوجودة 

لدى النزالء والتي تنوعت بني األمراض اجللدية وأمراض املفاصل واألمراض الصدرية.



91

وفي نهاية اليوم الطبي، قدم وفد جلان العمل الصحي مجموعة من األدوية اخلاصة للموقفني 
واملراكز، وبعض مواد اإلسعاف األولي.

ج. يوم عمل طبي في مركز إصالح وتأهيل أريحا:

الطبية يوم عمل طبي مجاني في مركز إصالح وتأهيل  بالتعاون مع اإلغاثة  الهيئة  نظمت 
أطباء  من  مجموعة  التطوعي  الطبي  اليوم  في  شارك  وقد   ،2008/8/13 بتاريخ  أريحا 
نزيل، والذي  الطبية لكل  امللفات  الطبية، حيث مت إطالع األطباء على  وممرضي اإلغاثة 
على  السريري  الكشف  ومت  املرفقة.  الطبية  والتقارير  احلالة  عن  وتفصيل  شرح  يتضمن 
)35 نزياًل(، كما مت إجراء مجموعة من الفحوص املخبرية املتنوعة، مثل فحوص الكلى 
والكوليسترول والدهنيات وفحوص الكبد والسكري وجرثومة املعدة. وقد تبني أن بعض 
والسكري  املفاصل  وآالم  الفقري  العمود  في  صحية  مشاكل  وجــود  من  يعانون  الــنــزالء 
والعالج  املتابعة  تستدعي  أخرى  مرضية  حاالت  عن  الكشف  مت  كما  والضغط.  والقلب 
البولية والتهاب الفطريات، باإلضافة  مثل مرضى األوعية الدموية واألعصاب واملسالك 
حلاالت نفسية وأمراض مزمنة. كما مت تويل حالتني إلى اجلراحة والكشف عن أمراض 

اللثة واألسنان، ومت تول عدد من احلاالت لعيادات األسنان.

مت خالل اليوم الطبي صرف األدوية والعالجات الالزمة للحاالت املرضية، كما مت رفع 
توصيات لبعض احلاالت الصعبة كاملرضى النفسيني واملزمنني، وبعض احلاالت التي تتاج 
إلى إجراء عمليات جراحية في اخلارج، حيث نصح بتحويلهم إلى مراكز خاصة الستكمال 
الضغط  لقياس  بجهاز  والتأهيل  اإلصالح  مركز  أدارة  بتزويد  اإلغاثة  فريق  وقام  العالج. 

وتزويدهم بكمية جيدة من مواد اإلسعاف األولية.

د. يوم عمل طبي في سجن االستخبارات العسكرية في أريحا:

مديرية  مع  وبالتنسيق  الطبية  اإلغاثة  مع  بالتعاون  الهيئة  نظمت   2008/10/21 بتاريخ 
أريحا.  مدينة  في  العسكرية  اإلستخبارات   سجن  في  طبيًا  يومًا  العسكرية  اإلستخبارات 
لـ 16 من نزالء السجن. كما  حيث مت خالل ذلك اليوم الطبي إجراء فحص طبي شامل 
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مت تقدمي الفحص الطبي الشامل من ِقبل طاقم اإلغاثة الطبية للنزالء وتقدمي بعض األدوية 
والعالجات لكافة احلاالت املرضية كما وتبرعت اإلغاثة بكميات من األدوية إلدارة املركز 

لعالج بعض األمراض إضافة إلى بعض مواد اإلسعافات األولية.

إنقضاء  بعد  باإلفراج  اخلاصة  التنفيذية  الالئحة  حول  متخصصة  عمل  ورشة  تنظيم   .5
املدة: ثلثي 

بتاريخ  الهيئة  الــرقــابــة على مــراكــز اإلصـــالح والــتــأهــيــل، عــقــدت  مــن خــالل دورهـــا فــي 
2008/10/20 ورشة عمل في مقرها مبدينة رام الله، حول تطبيق وتنفيذ الفصل الثالث 
على  بها  احملكوم  العقوبة  مدة  بتخفيض  واخلــاص  والتأهيل،  اإلصــالح  مراكز  قانون  من 
النزيل. وقد شارك في تلك الورشة 24 مشاركًا ومشاركة ممثلني مختصني عن مؤسسات 
والتأهيل  اإلصالح  ومراكز  العدل  ووزارة  الداخلية  ووزارة  التشريعي  كاملجلس  حكومية 
الدولية  املؤسسات  العسكرية، وممثلني عن  الطبية  الشؤون االجتماعية واخلدمات  ووزارة 
كاللجنة الدولية للصليب األحمر واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومؤسسات املجتمع 
املدني كمؤسسة الضمير ومركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب ومركز رام الله لدراسات 

حقوق اإلنسان ومركز حقوق اإلنسان واملشاركة الدميقراطية »شمس« ونقابة احملامني.

وقد خرجت تلك الورشة بعدد من التوصيات الهامة في مجال تخفيض العقوبة احملكوم 
بها، منها توصيات تشريعية تتعلق بضرورة تعديل القانون بصياغة نصوصه بشكل أفضل 
املمكنة على وضع  بالسرعة  العمل  الهدف، وكذلك  لهذا  تشكيل جلنة صياغة  من خالل 
لها من أهمية حلقوق  ملا  بالقانون في هذه اجلزئية وغيرها  التنفيذية اخلاصة  اللوائح  وإقرار 

النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل.

وقدم عدد من املشاركني توصيات واقتراحات لتفعيل وتطبيق مواد القانون املتعلقة بتخفيض 
واملصطلحات  الصالحيات  تديد  فيها  يتم  تنفيذية  لوائح  تنظيم  أهمها  كان  العقوبة  مدة 
واملفاهيم التي وردت في القانون وبالتحديد ما هي معايير حسن السيرة والسلوك وتديد 
والعدل ومراكز  الداخلية  الهيئة جلنة من وزارة  تشكل  أن  العام،  األمن  اخلطر على  ماهية 
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صياغة  إلعـــادة  العالقة  ذات  األهلية  املــؤســســات  وبعض  والــشــرطــة  والتأهيل  اإلصـــالح 
املجلس  إلــى  ورفعها  اجلــوار  دول  جتربة  من  واألخــذ  املــدة  بتخفيض  املتعلقة  القانون  مــواد 

التشريعي.

في اخلتام اتفق املشاركني واملشاركات على تشكيل جلنة مصغرة دورها العمل على تنفيذ ما 
برز من توصيات خالل ورشة العمل.
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وضع مراكز اإلحتجاز في الضفة الغربية

إلى  التبعية  حيث  ومن  التوقيف  مدة  حيث  من  الغربية  الضفة  في  اإلحتجاز  مراكز  تنقسم 
ثالثة أقسام، هي على النحو التالي: األولى: مراكز احتجاز دائمة: وهي التي يودع بها 
األشخاص وفقًا لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل، وتتبع تلك املراكز لإلدارة العامة ملراكز 
تلك  اإلحتجاز  مراكز  الداخلية، وتخضع  تتبع وزارة  بدورها  والتي  والتأهيل،  اإلصالح 
من حيث الظروف واألوضاع املعيشية وخالفه ملا نصت عليه مواد قانون مراكز اإلصالح 
)نظارات  املؤقته  اإلحتجاز  مراكز  الثانية:  الفئة  دائمة.  إحتجاز  مراكز  كونها  والتأهيل 
الشرطة(، وهي التي يكون التوقيف فيها ملدة ال تتجاوز الـ 24 ساعة، وتخضع إلشراف 
مديرية الشرطة املوجود بها ذلك املركز، ويخضع توقيف األشخاص فيها ألحكام قانون 
لألجهزة  التابعة  اإلحتجاز  مراكز  وهــي  الثالثة:  الفئة  الفلسطيني.  اجلزائية  اإلجـــراءات 
األمن  وهي  الغربية  الضفة  في  األمنية  األجهزة  تتبع  التي  اإلحتجاز  أماكن  وهي  األمنية، 
مراكز  أوضــاع  على  وللوقوف  العسكرية.  واإلستخبارات  العامة  املخابرات  الوقائي، 

اإلحتجاز بفئاتها الثالث سيتم تقسيم هذا القسم إلى الفروع الثالث التالية:    

الفرع األول: سيعالج مراكز اإلصالح والتأهيل.

الفرع الثاني: سيتناول النظارات التي تتبع للشرطة.

الفرع الثالث: سيتم فيه معاجلة مراكز االحتجاز التابعة لألجهزة األمنية.

القسم الثاني
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الفرع األول

مراكز اإلصالح والتأهيل

نص قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم )6( لعام 1998 على إنشاء ستة مراكز، خمسة 
في الضفة الغربية وهي: مراكز إصالح وتأهيل جنني، نابلس، الظاهرية، رام الله، أريحا، 
وواحد في قطاع غزة هو مركز إصالح وتأهيل غزة )السجن املركزي(. في بداية شهر أيلول 
من العام 2008 مت اعتماد نظارة شرطة طولكرم كمركز إصالح وتأهيل. إضافة إلى تويل 
مركز )دار آمر( في بيت حلم إلى مركز إصالح وتأهيل في شهر شباط من العام 2008، 
ليصبح العدد اإلجمالي ملراكز اإلصالح والتأهيل في الضفة الغربية )7( مراكز وواحد في 

قطاع غزة. 

الوطنية  الغربية والتي ورثتها السلطة  تعرضت غالبية مراكز اإلصالح والتأهيل في الضفة 
الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو مع اجلانب اإلسرائيلي للتدمير من قبل قوات االحتالل 
أدائها  على  كبير  بشكل  ذلك  أّثــر   ،2000 عام  األقصى  انتفاضة  انــدالع  بعد  اإلسرائيلية 
وحّدت من قدرتها على تقيق الغرض األساسي من وجودها. األمر الذي أدى باإلدارة 
فلجأت  املشكلة،  هــذه  ملعاجلة  بدائل  عن  البحث  إلــى  والتأهيل  اإلصــالح  ملراكز  العامة 
إلى  إضافة  والظاهرية،  ونابلس  وتأهيل جنني  مثل مركز إصالح  املراكز  ترميم بعض  إلى 
استئجار عقارات مؤقتة الستخدامها مراكز لإلصالح والتأهيل مثل رام الله، وإلى املشاركة 
مع بعض األجهزة األمنية كمركز إصالح وتأهيل أريحا الذي يشترك مع جهاز املخابرات 

العامة.

أواًل: الطاقم اإلشرافي على مراكز اإلصالح والتأهيل

إدارات  إحــدى  والتأهيل  اإلصــالح  ملراكز  العامة  لــإلدارة  والتأهيل  اإلصــالح  مراكز  تتبع 
الداخلية. يشرف على مراكز اإلصالح والتأهيل طاقم  تتبع وزارة  الشرطة والتي بدورها 
من الضباط وضباط الشرطة إضافة إلى عدد من أفراد الشرطة، كذلك يشرف على األقسام 
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للمركز  مدير  اإلشرافي من  الطاقم  ويتكون  النساء.  من  الضباط  بالنساء عدد من  اخلاصة 
ونائبا له وعددًا من األفراد. ميتاز هذا الطاقم بالتخصص والتدريب ويتمتع بكفاءة عالية في 
إدارة تلك املراكز رغم اإلمكانيات الشحيحة والظروف الصعبة كما يحمل عدد كبير منهم 

الشهادة اجلامعية األولى في القانون أو احلقوق.

ثانيًا: القدرة االستيعابية

تعاني مراكز اإلصالح والتأهيل من االكتظاظ الشديد في عدد النزالء، إضافة إلى عدم قدرة 
تلك املراكز على الفصل بني النزالء وفق ما جاءت به املادة )25( من قانون مراكز اإلصالح 

والتأهيل والتي نصت على ما يلي:

»يصنف النزالء من كل جنس داخل املراكز ويوزعون في أقسام منفصلة بالقدر الذي تسمح 
به ظروف كل مركز: 

1.النزالء املوقوفون الذين لم تصدر ضدهم أحكام من احملاكم املختصة.
2.النزالء في دعاوى حقوقية كدعوى الدين والنفقة.

3.النزالء من غير ذوي السوابق.
4.النزالء من ذوي السوابق.

كما نصت املادة )59( من القانون املذكور على انه »يعزل النزيل احملكوم عليه باإلعدام عن 
سائر النزالء ويوضع تت الرقابة الدائمة ومتنع زياراته إال بعد احلصول على إذن خطي من 
املدير العام«. غير أن هذا النص غير مطبق، وذلك بسبب عدم وجود الغرف واملساحات 
الكافية لذلك، كذلك تفتقد غالبية املراكز إلى أقسام خاصة بالنساء باستثناء مركزي إصالح 
باقي مراكز اإلصالح  للنساء في  أقسام  إيجاد  يتطلب  الذي  وتأهيل جنني ونابلس، األمر 
والتأهيل، وتوفير طاقم إضافي من أجل اإلشراف على تلك األقسام. فعدم وجود أقسام 
خاصة بالنساء في بقية املراكز يلقي عبئًاً كبيرًا على النزيالت وذويهن من حيث بعد املسافة 
بنقل  تتعلق  التي  القانونية  اإلشكاليات  إلى  إضافة  األهل  مع  التواصل  على  القدرة  وعدم 

امللفات والنظر فيها نظرًا لصعوبة نقل النزيالت للمحاكم في مناطق اختصاص أخرى.
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كما أن عدم الفصل بني النزالء يشكل مخالفة لقانون مراكز االصالح والتأهيل والى عدة 
مشاكل  وإلــى  اجللدية،  األمــراض  خاصة  املعدية  األمــراض  بعض  إنتشار  منها  إشكاليات 

تتعلق باالنضباط نتيجة زيادة االحتكاك بني النزالء.

كما أن تلك املراكز تعاني من االكتظاظ الشديد عند القيام بتنفيذ حمالت أمنية حيث تكون 
الزيادة مفاجئة، األمر الذي يلقي عبئًا شديدًا على إدارة تلك املراكز كما حدث بعد احلملة 

األمنية في جنني ونابلس. 

كذلك يتسبب التباطؤ الشديد في نظر ملفات النزالء، وهي املشكلة األكثر تعقيدًا بالنسبة 
اإلحصائيات  آلخر  ووفقًا  فمثاًل  أعدادهم.  زيادة  إلى  والتأهيل،  اإلصالح  مراكز  إلدارة 
الهيئة خالل  نفذتها  لزيارات  والتأهيل، ووفقًا  ملراكز اإلصالح  العامة  اإلدارة  الواردة من 
شهر 12 من العام 2008، ملراكز اإلصالح والتأهيل تبني أن عدد النزالء في  تلك املراكز 
الله  رام  وتأهيل  إصالح  مركز  في  النزالء  عدد  بلغ  املثال،  سبيل  وعلى  نزياًل،   )8978(
الـ 150 نزيل. وكذلك بلغ عدد  261 نزياًل مع العلم أن القدرة اإلستيعابية له ال تتعدى 
النزالء في مركز إصالح وتأهيل أريحا )50( نزياًل مع أن القدرة اإلستيعابية له ال تتعدى 

الـ )30( نزياًل.

ثالثًا: الظروف القانونية

والتأهيل  االصالح  مراكز  قانون  بنصوص  والتأهيل  االصالح  ملراكز  العامة  اإلدارة  تلتزم 
الذي ينص على عدم إستقبال أي شخص إال مبوجب مذكرة صادرة عن اجلهات القضائية 
املختصة ورغم ذلك فإنها تواجه، كما سبق وذكرنا، مشكلة التباطؤ في نظر ملفات النزالء 
من قبل القضاء، األمر الذي يلقي عبئًا على مدراء املراكز بسبب تذمر النزالء وخاصة النزالء 
املوقوفني على تهم أمنية. فمن بني )8978( نزيل في مراكز االصالح هناك )2023( نزيل 
محكوم فقط، في حني أن بقية احلاالت ال زالت تنتظر احملاكمات منذ فترات متفاوتة قد 
تصل في بعض األحيان إلى عدة سنوات. وفي هذا الصدد تلقت الهيئة عدد من الشكاوى 
من موقوفني في مراكز اإلصالح والتأهيل يشتكون فيها طول إجراءات التوقيف واحملاكمة، 
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ومن األمثلة على ذلك شكوى املواطن )م. م. ف( املوقوف في مركز إصالح وتأهيل رام 
)م.  املواطن  وشكوى  مرتني.  سوى  القضاء  على  عرضه  يتم  ولم   2005 العام  منذ  الله 
م. د( املوقوف في مركز إصالح وتأهيل أريحا منذ العام 2006 ومؤخرًا مت اإلفراج عنه 

بالكفالة.15. 

اخلاصة  املــادة  تطبيق  عدم  إشكالية  من  والتأهيل  اإلصــالح  مراكز  تعاني  آخر  صعيد  على 
بالنسبة  احلــال  وكذلك  النزيل.  بها  احملكوم  املــدة  ثلثي  انقضاء  بعد  احلكم  فترة  بتخفيض 
اإلصــالح  مــراكــز  لقانون  التنفيذية  اللوائح  تصدر  لــم  تاريخه  فحتى  الــنــزالء،  إلجـــازات 

والتأهيل.

الرقابة على مراكز اإلصالح والتأهيل، عقدت  الصدد، ومن خالل دورها في  وفي هذا 
الهيئة بتاريخ 2008/10/20 ورشة عمل في مقرها مبدينة رام الله، حول تطبيق وتنفيذ 
الفصل الثالث من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل، واخلاص بتخفيض مدة العقوبة احملكوم 

بها على النزيل16.

كذلك تعاني مراكز االصالح والتأهيل من إشكالية تواجد عدد من األحداث في تلك املراكز 
ألسباب عدة منها توفير احلماية لهؤالء األحداث في ظل غياب مراكز متخصصة لهؤالء 
األحداث يتوافر فيها احلماية، إضافة إلى صعوبة نقل بعض األحداث إلى مراكز األحداث 
التي هي باألصل غير متوافرة إال في رام الله وعدم قدرة تلك املراكز على استيعاب األعداد 
الكبيرة من األحداث اجلانحني، وحديثًا مت إيجاد نظارة خاصة باألحداث في مدينة دورا 
من  العديد  الهيئة  تلقت  وقد  لألحداث17.  دائم  إحتجاز  كمكان  وتستخدم  اخلليل  قضاء 
الشكاوى من ذوي عدد من األحداث يطالبون فيها اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل، 
باألحداث  اخلاصة  للرعاية،  األمــل  دار  إلــى  والتأهيل  اإلصــالح  مراكز  من  أبنائهم  نقل 
اجلانحني. ومن األمثلة على تلك القضايا، شكوى املواطن )م. م. ق( ومطالبته اإلدارة 
العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل نقل إبنه من مركز اصالح وتأهيل رام الله إلى دار األمل. 

15  اجلدول رقم 1  امللحق بهذا اجلزء من التقرير ينب أعداد النزالء وتصنيفهم بني محكوم وموقوف.
16  سيتم احلديث عنها ال حقًا في هذا التقرير.

17  اجلدول رقم 2  امللحق بهذا اجلزء من التقرير ينب عدد األحداث والنساء في كل مركز من تلك املراكز.
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إبنه  بنقل  والتأهيل  اإلصــالح  ملراكز  العامة  اإلدارة  ومطالبته  ع(  م.  )أ.  املواطن  وشكوى 
احلدث من مركز اصالح وتأهيل رام الله إلى دار األمل لرعاية األحداث. وشكوى املواطن 
)ع. ن.م( ومطالبته اإلداردة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل بنقله من مركز إصالح وتأهيل 
رام الله إلى دار األمل لرعاية األحداث. وقد كانت جميع املبررات التي سيقت في سبب 
النقل هو حماية حقوق األطفال أو األحداث من اإلستغالل، واحلق القانوني بالفصل بني 

السجناء18.    

18  سيتم احلديث عن نظارة أحداث دورا الحقًا في هذا التقرير.

رابعًا: الظروف الصحية واملعيشية

تعاني غالبية مراكز االصالح والتأهيل من عدم وجود عيادات للخدمات الطبية العسكرية 
فقد نصت  الله والظاهرية.  باستثناء مراكز إصالح وتأهيل جنني ورام  املراكز  تلك  داخل 
املادة )13( من قانون مراكز االصالح والتأهيل على ما يلي: »تنشأ في كل مركز عيادة طبية 
وتزودها اخلدمات الطبية بطبيب وعدة من املمرضني واملعدات واألدوات الالزمة، ويقوم 

الطبيب باملهام التالية:-

 معاينة كل نزيل لدى وصوله املركز وقبل اإلفراج عنه ويدّون تقريرًا عن حالته الصحية 
موضحًا به تاريخ وساعة إعداد ذلك التقرير.

 اإلشراف الصحي الدائم على النزالء في حالة اإلضراب عن الطعام.

بهذا  توصياته  متضمنًا  املدير  إلــى  عنها  دوري  تقرير  وتقدمي  الــنــزالء  بصحة  العناية   
الشأن«.

النزالء  “يتعني على الطبيب تفقد أماكن نوم  أنه  القانون ذاته على  املادة )14( من  ونصت 
من  ونقل  منهم  املرضى  ومعاجلة  الصحية  النزالء  حالة  من  والتثبت  االنــفــرادي،  واحلجر 
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إصابتهم  في  املشتبه  وعــزل  املختص  املستشفى  إلــى  أو  العيادة  إلــى  املرضية  حالته  تتطلب 
بأمراض معدية أو وبائية حلني الشفاء وتطهير األلبسة والفراش واألطعمة.

كما نصت املادة )15( من القانون املذكور على أن يحال النزيل املريض فورًا إلى املستشفى 
تعمم في  التي  إبالغ جهة اإلدارة  إلى  املركز  إدارة  تبادر  إلى ذلك وان  إذا استدعت حالته 
دائرة اختصاصها أهله إلخطارهم بذلك فورًا ويؤذن لهم بزيارته، حيث يتم تويل احلاالت 
املرضية إلى املستشفيات احلكومية كذلك تعاني تلك املراكز من عدم وجود عيادات لألسنان 
باستثناء مركز إصالح وتأهيل نابلس الذي توجد به عيادة تعمل مرة واحدة في األسبوع، 
بتاريخ 2008/12/23 تبني أن عيادة األسنان تعمل ثالث  ووفقًا للزيارة األخيرة للهيئة 

أيام في األسبوع. 

بالنسبة لتوفير األدوية فإن األمر يتفاوت بني مركز وآخر، فبعض املراكز ال تعاني من  أما 
ذلك كما هو احلال في مركز إصالح وتأهيل نابلس في حني تعاني بعضها من نقص األدوية 
خاصة لألمراض املزمنة )كالضغط والسكري والروماتيزم(، األمر الذي يؤدي بالنزيل إلى 
الله وأريحا  الدواء على حسابه اخلاص كما هو احلال في مركز إصالح وتأهيل رام  شراء 

والظاهرية وبيت حلم.

املرضية  أو طبيب مناوب ويتم تويل احلاالت  املراكز أي ممرض  يتوفر في تلك  كذلك ال 
الطارئة إلى املستشفيات احلكومية أو إلى اخلدمات الطبية العسكرية.

االصالح  ملراكز  العامة  اإلدارة  مع  وبالتعاون  الهيئة  تقوم  اإلشكالية  هذه  على  وللتغلب 
عمل  أيام  بتنظيم  الطبية  كاإلغاثة  الطبية  احمللية  املؤسسات  بعض  مع  باالشتراك  والتأهيل 

طبية، وقد نظمت الهيئة خالل العام 2008 األيام الطبية التالية: 

 بتاريخ 2008/8/12 يوم طبي في مركز إصالح وتأهيل أريحا.

 بتاريخ 2008/7/11، يوم طبي في مركز إصالح وتأهيل الظاهرية.

 بتاريخ 2008/6/16، يوم طبي في مركز اصالح وتأهيل رام الله.
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وفي هذا الصدد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى يدعي فيها املشتكون قلة أو نقص األدوية 
والتأهيل.  اإلصــالح  مراكز  في  لنزالء  مرضية  حــاالت  إهمال  أو  الضرورية  والعالجات 
أو  مستشفيات  إلــى  نقلهم  يطلبون  محتجزين  ملواطنني  شكاوى  ذلــك  على  األمثلة  ومــن 
مراكز صحية ذات إهتمامات نفسية، كحالة املشتكي )م. إ.ن( احملتجز في مركز إصالح 
لديه. وكذلك  اإلنتحار بسبب حالة مرضية  أكثر من مرة  الذي حاول  الظاهرية،  وتأهيل 
حالة املشتكي )ع. م.ح( واملوقوف في مركز إصالح وتأهيل رام الله ومطالبته إدارة املركز 
نقله إلى مستشفى األمراض العقلية بسبب املرض الفصامي الذي يعاني منه وحاجته املاسة 
للعالج في هذا اجلانب. وهناك حاالت مرضية يطالب النزالء فيها إجراء عمليات جراحية 
كحالة املشتكي )إ. ي. خ( ومطالبته إدارة مركز إصالح وتأهيل بيت حلم إلجراء عملية 
إلزالة حصوة في الكلى، أو اإلستمرار في العالجات الالزمة لذلك. وحالة املشتكي )أ. 
بأمراض  أخصائي  طبيب  على  عرضه  جنني  وتأهيل  إصــالح  مركز  إدارة  مطالبته  ي(  ع. 
اإلصــالح  مركز  في  ببقاءه  تسمح  ال  الصحية  حالته  كــون  املستشفى  إلــى  وتويله  القلب 
والتأهيل بإقرار طبيب اخلدمات الطبية العسكرية. وكذلك شكوى عن حالة املواطن )ب. 
ع. س( املوقوف في مركز إصالح وتأهيل رام الله ومطالبته إدارة املركز نقله إلى مستشفى 
متخصص لغرض إجراء عملية جراحية لزراعة مفصل، بإقرار من طبيب السجن وطبيب 
الصليب األحمر. وهناك حاالت عديدة قدمت فيها شكاوى من نزالء في مركز إصالح 

وتأهيل الظاهرية يطالبون فيها بحقهم في احلصول على اخلدمات الطبية داخل املركز.

على  النفسي  باإلشراف  للقيام  وحدة  إنشاء  من  الرغم  فعلى  النفسي  للجانب  بالنسبة  أما 
النزالء إال انه ولغاية اآلن لم تقم هذه الوحدة بدورها املطلوب رغم وجود عدد من احلاالت 

املرضية النفسية ويعود ذلك إلى قلة الكادر املتخصص للقيام بهذا الدور.

للماء  املستمر  اإلنقطاع  بسبب  الظاهرية  وتأهيل  إصالح  مركز  في  معاناة  هناك  كانت  كما 
والكهرباء عانى منها هذا املركز لسنوات طويلة، ووفقًا لتقرير زيارة الهيئة األخير بتاريخ 
2008/12/18، فإن إدارة املركز بالتعاون مع اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل، 
بدأت بتنفيذ عطاء لتغيير شبكة الكهرباء وربطها بخط 3 فاز، حلل مشكلة الكهرباء، وحفر 
بئر ارتوازي وزيادة عدد اخلزانات حلل مشكلة املياه، وهذا يعني أنه خالل الشهر األول من 
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العام 2009 تكون جميع اإلشكاليات املتعلقة باملاء والكهرباء في هذا املركز قد حلت.

أما على صعيد الظروف املعيشية فاألمر يتفاوت أيضًا من مركز إلى آخر، فبالنسبة للطعام 
فقد اشتكى بعض النزالء في الفترة األولى من العام احلالي خاصة في مركز إصالح وتأهيل 
جنني، نابلس، رام الله، بيت حلم، الظاهرية، أريحا من تدني مستوى الطعام سواء على 
األطعمة  إلى شراء  بالنزالء  يؤدي  مما  الوجبات  في  التنوع  أو على صعيد  الكميات  صعيد 
الزيارات األسبوعية أو  على حسابهم الشخصي أو عن طريق ما يدخله األهل من خالل 
عبر شرائه من الكنتني التي تعتبر أسعارها بالنسبة للنزالء باهظة. كما أن الزيادة املفاجئة في 

عدد النزالء تؤدي في بعض األحيان إلى نقص في املياه والطعام.

غير أن األمر آخذ بالتحسن وذلك من خالل التقارير التي أعدتها الهيئة على تلك املراكز في 
الفترة األخيرة حيث شهد موضوع الطعام تسنًا من ناحية الكم والنوع.

وفيما يتعلق بالنظافة فاألمر يتفاوت من مركز آلخر، فمثاًل، مركز إصالح وتأهيل نابلس 
الداخلية  التمديدات  بسبب  الكريهة  الروائح  انبعاث  من  يعاني  جدًا  قريبة  فترة  وإلى  كان 
للحمامات واملجاري والتي تفيض في كثير من األحيان. كما أن االكتظاظ الشديد يؤدي 
اجليدة  التهوية  ألنظمة  أو  التهوية  إلى  تفتقد  املراكز  غالبية  أن  إلى  إضافة  النظافة،  قلة  إلى 
وتعاني أيضَا من عدم دخول الشمس واإلضاءة الطبيعية لغرف النزالء مما يؤدي إلى ارتفاع 
نسبة الرطوبة أو ارتفاع درجات احلرارة أو البرد القارص في فصلي الصيف والشتاء. غير أن 
هذا املركز شهد تسنًا ملحوظًا على صعيد النظافة أو توفير ظروف معيشية مالئمة، ويظهر 
ذلك من خالل تقرير زيارة الهيئة ملركز إصالح وتأهيل نابلس بتاريخ 2008/12/23، 

حيث أصبح هناك شطف لألرضيات شبه يومي في غرف النزالء واملمرات واملطبخ.

وكذلك، وفقًا لزيارة الهيئة ملركز إصالح وتأهيل جنني بتاريخ 2008/12/30، فقد مت 
الزيارات  قاعة  وترتيب  جتهيز  خالل  من  جاهز،  شبه  وأصبح  الترميم  أعمال  من  إإلنتهاء 

وعيادة املركز وإجراء دهان جلميع مكونات املركز.    

أما بالنسبة لالتصال مع العالم اخلارجي واألهل فيسمح بزيارة األهل ضمن برنامج تدده 
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إدارة املركز وفقا ملا نصت عليه املادة 53 من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل حيث نصت 
على أنه “للنزيل احلق في أن يرى أسرته وأصدقائه وأن يستلم الرسائل منهم وإلدارة املركز 
أن تطلع على الرسائل الواردة إليه أو الصادرة منه مع احلفاظ على سرية الرسائل”. ورغم 
عدم وجود الغرف الكافية أو املسافة املخصصة للزيارات في تلك املراكز تاول إدارة تلك 
املراكز جاهدة توفير أماكن مخصصة لذوي النزالء لاللتقاء بهم على انفراد، فمثاًل في مركز 
باملقاعد  بالزيارة وتزويدها  القاعة اخلاصة  بترميم  املركز  إدارة  إصالح وتأهيل جنني قامت 

املطلوبة لذلك. 

ألهلهم  بالسماح  املشتكون  فيها  يطالب  الشكاوى  من  عدد  الهيئة  تلقت  الصدد  هذا  وفي 
ق(  س.  )ك.  املــواطــن  شكوى  ذلــك،  على  األمثلة  ومــن  توقيفهم  أمــاكــن  فــي  بزيارتهم 
املوقوف في مركز إصالح وتأهيل رام الله ومطالبته إدارة املركز بالسماح ألهله بزيارته في 
مكان توقيفه. وكذلك شكوى النزيل )ع. و.ر( املوقوف في مركز إصالح وتأهيل رام الله 

ومطالبته إدارة املركز السماح ألهله بزيارته في مكان إحتجازه.   

النزالء  يستخدمها  عمومية  هواتف  املراكز  تلك  في  فتتوفر  اخلارجي  لالتصال  بالنسبة  أما 
لالتصال بذويهم إال أن عددًا من النزالء اشتكى من عدم كفايتها كما أن الوقت املخصص 

لالتصال غير كاف.

أما املكتبات فال يتوفر في غالبية املراكز مكتبة مبفهوم املكتبة وإمنا عبارة عن عدد من الرفوف 
توضع عليها بعض املنشورات كما ال يتوفر في تلك املكتبات كتب أو منشورات متخصصة 

تتناسب مع أصناف أو املستوى التعليمي للنزالء.

في  التلفاز  يتوفر جهاز  أخرى  املراكز، من جهة  تتوفر في جميع  فال  اليومية  الصحف  أما 
جميع مراكز اإلصالح والتأهيل بشكل يفي باحلاجة بإستثناء مركز إصالح وتأهيل طولكرم، 
فوفقًا للزيارة األخيرة التي قامت بها الهيئة للمركز بتاريخ 2008/12/28، لم يتوفر فيه 

جهاز تلفاز.

أما بالنسبة للترفيه فبعض املراكز يوجد بها ساحات للرياضة كما هو احلال في مركز إصالح 
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النشاطات  بعض  ممارسة  أجل  من  يوميًا  النزالء  يخرج  حيث  والظاهرية،  جنني  وتأهيل 
لــألدوات  الساحات  هــذه  تفتقد  لكن  البسيطة  الرياضية  األلعاب  بعض  وممارسة  كاملشي 
الترفيهية إال من بعض  الرياضية  الرياضية، في حني تفتقد بقية املراكز الوسائل  واألجهزة 

األدوات البسيطة كطاوالت التنس نظرًا لعدم وجود املساحات الكافية لذلك.

كذلك يعاني عدد كبير من النزالء من تواجدهم في مراكز إصالح وتأهيل تبعد عن أماكن 
سكناهم األمر الذي يعيق زيارتهم من قبل ذويهم ويلقي على عاتقهم عبئًا ماليًا وجهدًا كبيرًا 
من أجل زيارتهم، كما أن ذلك يشكل صعوبة في نظر ملفاتهم من قبل القضاء وصعوبة في 

نقلهم مرة أخرى إلى أماكن قريبة من سكناهم.

والتأهيل  اإلصــالح  مراكز  في  نزالء  من  الشكاوى  من  عدد  الهيئة  تلقت  الصدد  هذا  وفي 
يطالبون اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل نقلهم إلى مراكز إصالح قريبة من أماكن 
النزيل  شكوى  ذلك،  على  األمثلة  ومن  الزيارات.  عند  ذويهم  على  للتخفيف  سكناهم 
)أ. أ. م( املوقوف في مركز اصالح وتأهيل أريحا ومطالبته إدارة املركز العمل على نقله 
إلى مركز إصالح نابلس للتخفيف على أهله أثناء زيارته. وكذلك شكوى النزيل )و.ن. 
اإلصالح  ملراكز  العامة  اإلدارة  ومطالبته  الله  رام  وتأهيل  إصالح  مركز  في  املوقوف  ض( 
والتأهيل نقله إلى مركز إصالح وتأهيل نابلس للتخفيف على ذويه أثناء زيارته. وكذلك 
إدارة مراكز  النزيل )ز.م. ق( املوقوف في مركز إصالح وتأهيل أريحا ومطالبته  شكوى 
اإلصالح والتأهيل بنقله إلى مركز إصالح وتأهيل الظاهرية للتخفيف على أهله القاطنني 

مبدينة اخلليل.

خامسًا: الظروف التشغيلية والتأهيلية:

تفتقد مراكز اإلصالح والتأهيل لورش مهنية إلعداد وتأهيل النزالء وإمنا يقتصر األمر على 
بعض األشغال اليدوية البسيطة مثل أعمال اخلرز والعقود، والبراويز واملجسمات. وفي 
هذا املجال تنص املادة )41( من قانون اإلصالح والتأهيل على أنه »يعمل املركز على تدريب 
العقوبة،  تنفيذ  مفيدة، خالل مدة  مهنا  أو  مهاراتهم وإكسابهم حرفًا  وتنمية  مهنيًا  النزالء 
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تساعدهم على كسب عيشهم بعد إطالق سراحهم ويتم التدريب املهني النظري والعملي 
في ورش التدريب والتشغيل داخل املركز أو خارجه وفق النظم والتعليمات التي تصدرها 

املديرية العامة بهذا اخلصوص«.

في  واملتوفر  والتثقيف،  التعلم  حول  ومكتوبة  واضحة  أنظمة  إلى  املراكز  تلك  تفتقد  كما 
تقق  وال  ومتفرقة  محددة  نشاطات  عن  عبارة  الصدد  هذا  في  والتأهيل  اإلصــالح  مراكز 

املطلوب بحسب ما نص القانون:

العامة  املديرية  تقوم  أنه  على  والتأهيل  اإلصــالح  مراكز  قانون  من   )30( املــادة  نصت  فقد 
بالتنسيق مع اجلهات التعليمية املخصصة بتنظيم دورات تعليمية حملو األمية للنزالء الذين 
التعليمية للنزالء اآلخرين ملواصلة  بتأمني الفرص  القراءة والكتابة كما وتقوم  ال يحسنون 
تعليمهم في مختلف املراحل الدراسية سواء في املدارس امللحقة باملركز أو املدارس العامة 

أو املهنية خارجها.

وتنص املادة) 31( على أنه على املديرية العامة بالتنسيق مع اجلهات التعليمية املختصة توفير 
املقومات الالزمة للنزالء لتمكنهم من املطالعة واالستذكار وإيجاد الوسائل التي تضمن لهم 
مواصلة دراستهم اجلامعية إستنادًا على شرط الدوام اليومي ومتكينهم من أداء االمتحانات 

تت اإلشراف املباشر للجهات التعليمية.

وتهذيب  تثقيف  إلى  تهدف  عامة  مكتبة  مركز  كل  في  تنشأ  أنه  على   )35 املــادة)  وتنص 
النزالء على أن تضم املطبوعات النافعة واملسموح بتداولها قانونيًا، ويشجع النزالء على 
املطالعة واالنتفاع بتلك لكتب واملطبوعات في أوقات فراغهم وتتاح لهم الفرصة املناسبة 

لتحقيق ذلك.

سادسًا: أنظمة احلماية:

تعاني غالبية مراكز اإلصالح والتأهيل باستثناء مركز إصالح وتأهيل جنني من توفر نظام 
يقتصر األمر على  بعد وإمنا  الرقابة عن  الثابتة واملتحركة ونظام  حماية شامل كالكاميرات 



106

من  الشخصية  واحلماية  احلراسة  وتوفير  االسيجة  في  يتمثل  الــذي  التقليدية  احلماية  نظام 
قبل أفراد الشرطة. بالنسبة ملركز رام الله فقد مت تركيب كاميرات ملراقبة البوابات اخلارجية 

والنزالء داخل املركز.  

سابعًا: التفتيش على املركز من قبل اجلهات املختصة:

تفتقد مراكز اإلصالح والتأهيل لزيارات دورية وتنظيمية أو زيارات فجائية من قبل اجلهات 
قانون مراكز  املــادة )10( من  فقد نصت  والتأهيل  قانون مراكز اإلصــالح  التي نص عليها 

اإلصالح والتأهيل على ما يلي:

لوزيري الداخلية والعدل أو من ينتدبه أي منهما حق الدخول ألي مركز بقصد تفقده وإبداء 
املالحظات أو املقترحات التي يرونها، على أن تدون في سجل خاص.

وأخصائيني  مفتشني  تعيني  االجتماعية  الشؤون  وزيــر  مع  بالتنسيق  الداخلية  لوزير  يجوز 
اجتماعني من ذوي الكفاءة لدراسة حالة النزيل النفسية واالجتماعية.

كذلك أشارت املادة )11( من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل أنه للنائب العام أو وكالئه 
جميع  إلى  الدخول  اختصاصه  دائــرة  في  كل  واملركزية  العليا  احملكمة  قضاة  وللمحافظني 

أماكن املركز في أي وقت لتفقده بقصد التحقق مما يلي:

من السجالت واألوراق والعقود املتعلقة بإدارة املركز وانضباطه ونظامه.
 فحص طعام النزالء من حيث كميته ونوعيته.

تطبيق ما تقضي به القوانني واللوائح واتخاذ ما يرونه الزمًا بشأن ما يقع من مخالفات.
عدم وجود شخص نزيل بغير وجه قانوني.

تنفيذ أحكام احملاكم وأوامر النيابة وقاضي التحقيق يجري تنفيذها على الوجه املبني فيها 
ولهم قبول شكاوى النزالء وإبداء مالحظاتهم، وعلى املدير أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه 

من البيانات اخلاصة باملهمة املوكولة إليهم القيام بها.
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أما املادة ) 12( من ذات القانون فتنص على أنه يقوم مدير عام مراكز اإلصالح والتأهيل 
بزيارات تفتيشية دورية جلميع املراكز للتحقق من تنفيذ النظم والتعليمات والقرارات كافة 

ويرفع تقريره في هذا الشأن إلى الوزير. 

إال أن الهيئة ومن خالل زياراتهم الدورية، وعلى الرغم من وجود عدة جهات لها صالحية 
الداخلية،  وزارة  زيارات  قلة  الحظت  والتأهيل،  اإلصالح  مراكز  على  والتفتيش  الرقابة 
العدل، اجلهات القضائية، في حني تقوم الشرطة والنيابة العامة بدورها في التفتيش ولكن 
الهيئة والصليب األحمر بزيارات دورية وثابتة  بانتظام وبشكل دوري في حني تقوم  ليس 

لتلك املراكز.
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اخلالصة:

العامة ومــدراء مراكز اإلصــالح والتأهيل  رغم احملــاوالت اجلــادة واحلثيثة من قبل اإلدارة 
زالت  ال  املراكز  تلك  أن  إال  املراكز،  تلك  في  مالئمة  ظروف  وتوفير  التحسينات  إلجــراء 

تعاني من اإلشكاليات التالية:

مراكز  قــانــون  عليها  نــص  التي  اجلــهــات  قبل  مــن  الـــدوري  والتفتيش  الرقابة  1.غــيــاب 
اإلصالح والتأهيل.

2.عدم توفير احلد األدنى للشروط التي نص عليها قانون مراكز اإلصالح والتأهيل في 
أجل  من  الكافية  للمساحات  افتقادها  خالل  من  والتأهيل،  اإلصالح  مراكز  غالبية 
وظروف  معيشية  ظــروف  توفير  أو  الشديد  االكتظاظ  من  واحلــد  النزالء  بني  الفصل 

احتجاز مناسبة، إضافة إلى افتقارها إلى وسائل الترفيه والتشغيل والتأهيل.

3.عدم توافر الظروف الصحية املناسبة للنزالء حيث تفتقر غالبية املراكز لعيادات طبية 
لنقل  املراكز  تلك  إدارة  يضطر  الذي  األمر  دائــم،  بشكل  وممرضني  أطباء  لوجود  أو 
احلاالت املرضية للمستشفيات احلكومية أو اخلدمات الطبية العسكري، إضافة إلى 

عدم توافر العديد من أدوية األمراض املزمنة.

4.يتواجد في مراكز اإلصالح والتأهيل أعداد كبيرة من النزالء الذين ينتظرون البت في 
ملفاتهم من قبل القضاء منذ فترات طويلة، وقد أدى عدم البت بها إلى اكتظاظ في 
إلى ذلك  التوقيف، إضافة  النزالء من طول مدة  العديد من  املراكز وإلى تذمر  تلك 
مدة  تخفيض  بشأن  والتأهيل  اإلصــالح  مراكز  قانون  من  الثالث  الفصل  تطبيق  عدم 

العقوبة احملكوم بها.

5.أدى عدم وجود مراكز إصالح وتأهيل في بعض احملافظات إلى احتجاز عدد كبير من 
األشخاص في مراكز توقيف أو نظارات تابعة جلهاز الشرطة لفترات طويلة تصل إلى 
بعض األحيان ملدة أشهر أو سنوات مثل نظارة شرطة قلقيلية ونظارة شرطة طولكرم 

التي مت تويلها إلى مركز إصالح وتأهيل.
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1.ضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش الدوري من قبل اجلهات ذات العالقة ملراكز اإلصالح 
والتأهيل وذلك بغرض التفتيش القضائي على تلك املراكز للتحقق من مدى التزام تلك 

املراكز بفاعلية قانون مراكز اإلصالح والتأهيل.

2.ضرورة القيام بإنشاء مراكز إصالح وتأهيل تتوفر فيها الشروط الالزمة من أجل توفير 
ظروف معيشية وصحية مالئمة للنزالء.

3.ضرورة توفير مشاغل وورشات تدريب للنزالء من أجل تأهيل النزالء وتقيق الغاية من 
وجود هؤالء النزالء في تلك املراكز.

النفسي على احلاالت  الطاقم اإلشرافي املخصص في مجال اإلشــراف  4.ضــرورة زيــارة 
النفسية.

5.ضرورة إيجاد آليات قانونية من أجل سرعة البت في ملفات النزالء وتطبيق املادة املتعلقة 
بتخفيض ثلث املدة األمر الذي يقلل من عدد النزالء. 

التوصيات:
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النظارات التابعة للشرطة

تتواجد نظارات الشرطة في كل محافظات الضفة الغربية وتتوزع على مراكز الشرطة والتي 
تتبع في إدارتها ملدير املركز املوجودة فيه والذي بدوره يتبع مديرية الشرطة في كل محافظة 

من حيث اإلشراف واإلدارة والرقابة على عملها.

يوجد في الضفة الغربية 13 نظارة تابعة للشرطة بدوائرها املختلفة، بعد أن كانت 14 في 
أعقاب تويل نظارة شرطة طولكرم إلى مركز إصالح وتأهيل. وأعيدت لتصبح 14 في 
وهذه   ،2008 العام  من  األخير  األسبوع  خالل  طولكرم  في  شرطة  نظارة  إفتتاح  أعقاب 
في  العامة  املباحث  نظارة  بيرزيت،  شرطة  نظارة  الله،  رام  شرطة  نظارة  هي:  النظارات 
القدس،  ضواحي  شرطة  نظارة  سلفيت،  شرطة  نظارة  قلقيلية،  شرطة  نظارة  الله،  رام 
نظارة  أريــحــا،  في  املباحث  شرطة  نظارة  طمون،  شرطة  نظارة  طــوبــاس،  شرطة  نظارة 
شرطة أريحا، نظارة شرطة اخلليل/ القلعة، نظارة شرطة بيت حلم، ونظارة شرطة دورا 
لألحداث، وأخيرًا نظارة شرطة طولكرم. ويتم التنسيق لزيارة تلك النظارات مع مدير عام 

الشرطة، أو من خالل مدير مديرية الشرطة املوجود بها تلك النظارة.

أواًل: الوضع القانوني: 

التوقيف على قانون اإلجــراءات اجلزائية رقم )3( لسنة  تستند نظارات الشرطة في عملية 
2001 الذي يحدد مدة التوقيف لدى الشرطة بـ 24 ساعة يتم بعدها إخالء السبيل أو النقل 

إلى مراكز اإلصالح والتأهيل املعدة لذلك. 

قبض  مذكرات  مبوجب  عليهم  القبض  يتم  الذين  األشخاص  لتوقيف  النظارات  تستخدم 
وتوقيف صادرة عن اجلهات القضائية املختصة ليتم تويلهم بعد ذلك إلى مراكز اإلصالح 
والتأهيل. إال أن الواقع العملي غير ذلك، حيث يتم احتجاز األشخاص في تلك النظارات 
لفترات متفاوته قد تصل في بعضها إلى أشهر أو أكثر من ذلك كما هو احلال في نظارة شرطة 

الفرع الثاني
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طولكرم التي تولت ملركز إصالح وتأهيل، ونظارة شرطة قلقيلية التي تولت بدورها إلى 
مكان احتجاز لفترات طويلة إضافة إلى أنه يتم في تلك النظارات توقيف عددًا من األحداث 

رغم مخالفة ذلك للقانون.

األطفال  لفئات  دائــم  احتجاز  كمكان  فيها  النظارات  استخدام  يتم  حــاالت  هناك  أن  كما 
والنساء، كما هو احلال في نظارة شرطة أريحا، حيث تستخدم كمكان احتجاز دائم بالنسبة 
لألحداث ومؤقت بالنسبة للبالغني. وبخصوص نظارة شرطة دورا، فهي تستخدم كمكان 

احتجاز دائم لألحداث والنساء.

وباملجمل تفتقر نظارات الشرطة، إلى الشروط القانونية في ظروف احتجاز املوقوفني فيها، 
كون النص القانوني واضح أنها مخصصة للتوقيف ملدة ال تتجاوز الـ 24 ساعة.

عدم  من  للشرطة  التابعة  النظارات  في  موقوفني  من  الشكاوى  من  العديد  الهيئة  تلقت 
القانونية املنصوص عليها في قانون  قانونية إجراءات توقيفهم، حيث لم تتبع اإلجراءات 
ومطالبته  أ(  م.  )س.  املــواطــن  شكوى  ذلــك،  على  األمثلة  ومــن  اجلزائية.  اإلجـــراءات 
إنتهاء  التحقيق في عدم قانونية توقيفه رغم  العامة في مدينة اخلليل  جهاز الشرطة والنيابة 
مدة التوقيف منذ تاريخ 2008/10/12. وكذلك شكوى املواطن )ب. م. أ( ومطالبته 
جلهاز الشرطة التحقيق في عدم قانونية توقيفة في مركز شرطة البالوع/ رام الله منذ تاريخ 
2007/12/25. وكذلك شكوى املواطن )ع. أ. ش( ومطالبته جهاز الشرطة التحقيق 
بيت حلم منذ 2008/6/21. وكذلك شكوى  نظارة شرطة  القانوني في  توقيفه غير  في 
املواطن )ك. ع. ب( ومطالبته جهاز الشرطة التحقيق في موضوع توقيفه غير القانوني في 

نظارة شرطة بيت حلم منذ 2008/6/21.

ولوحظ من خالل توثيق الهيئة لشكاوى املواطنني تعرضهم أو تعرض املوقوفني في نظارات 
الهيئة  الشرطة املدنية بأقسامها املختلفة للتعذيب أو سوء املعاملة. وفي هذا الصدد تلقت 
أيدي  للتعذيب على  ذويهم  تعرض  أو  تعرضهم  فيها  املواطنون  يدعي  الشكاوى  عدد من 
شكوى  ذلــك،  على  األمثلة  ومن  فيها.  موقوفني  كانوا  التي  النظارات  في  الشرطة  أفــراد 
يد  تعذيبه على  التحقيق في موضوع  املدنية  الشرطة  املواطن )خ. خ. ع( ومطالبته جهاز 
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وكذلك   .2008/1/15 بتاريخ  الضواحي  شرطة  نظارة  في  توقيفه  أثناء  الشرطة  أفــراد 
شكوى املواطن )م. ح. ج( ومطالبته جهاز الشرطة التحقيق في موضوع تعذيبه من قبل 
أفراد الشرطة أثناء توقيفه في نظارة شرطة رام الله بتاريخ 2008/2/19. وشكوى املواطن 
)أ. م. ع( ومطالبته جهاز الشرطة التحقيق في موضوع تعرضه للتعذيب من قبل أفراد من 
بتاريخ 2008/8/3. وشكوى  الله  رام  املباحث في  توقيفه في مقر  أثناء  العامة  املباحث 
املواطن )ع. م. م( ومطالبته جهاز الشرطة التحقيق في موضوع تعرضه للتعذيب على يد 

أفراد من جهاز املباحث العامة أثناء توقيفة بتاريخ 2008/8/29 في نظارة شرطة جنني.

أماكن مخصص لألحداث، مخالفة بذلك  النظارات من عدم وجود  كذلك تعاني بعض 
الهيئة  تلقت  الصدد  هذا  وفي  املوقوفني.  بني  الفصل  ضــرورة  إلى  الداعي  القانوني  األمر 
عدد من الشكاوى يطالب فيها املشتكون من جهاز الشرطة العمل على نقلهم من النظارات 
املوجودين بها كونهم أحداث. ومن األمثلة على ذلك شكوى املواطن ) م. خ. م( ومطالبته 
إدارة الشرطة في بيت حلم بنقله من نظارة الشرطة في بيت حلم إلى مكان آخر كونه حدث 

يبلغ من العمر 13 عامًا.

كذلك تعاني النظارات من عدم السماح ألهل املوقوفني من زيارتهم، وفي بعض األحيان 
عدم إتاحة الفرصة حملامي املوقوفني من زيارتهم وأخذ الوكاالت اخلاصة مبلفاتهم. وفي 
هذا الصدد هناك العديد من الشكاوى التي تلقتها الهيئة ويدعي املواطنون فيها عدم السماح 
األمثلة  ومــن  عنهم.  للدفاع  للتوكل  زيارتهم  للمحامني  السماح  أو  لهم،  أهلهم  بزيارة 
على ذلك شكوى املواطن )أ. خ. ط( ومطالبة زوجته جلهاز الشرطة بالسماح لها بزيارته 
نظارة شرطة  في  أنه موقوف  للتوكل عنه حيث  له  بزيارة احملامي  واإلطئنان عليه، وحقه 

اخلليل. 

ثانيًا: الوضع الصحي واملعيشي والترفيهي:

تفتقد نظارات الشرطة إلى احلد األدنى من شروط االحتجاز سواء على مستوى املساحات 
املساحة  ضيق  من  تعاني  النظارات  هذه  أن  إلى  إضافة  الصحية،  أو  املعيشية  الظروف  أو 
مياه  دورات  توفر  وعــدم  الطبيعية  واإلضــاءة  للتهوية  وانعدام  فيها  الرطوبة  نسبة  وارتفاع 
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صحية األمر الذي يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة. وقد تلقت الهيئة في هذا املجال عدد 
األمثلة  فيها. ومن  املوقوفني  النظارات  بعدم صحية  فيها  املواطنون  يدعي  الشكاوى،  من 
على ذلك شكوى املواطن )ز. ب. ف( ومطالبته جهاز الشرطة العمل على تسني ظروف 
التوقيف من حيث صغر املساحة والنظافة والبرد، حيث أنه موقوف في نظارة شرطة رام 

الله.

السكان  حياة  على  سلبًا  يؤثر  مما  مزدحمة  سكنية  أحياء  وسط  تقع  النظارات  تلك  أن  كما 
املجاورين لتلك النظارات، كما تفتقر لوسائل احلماية املتطورة وتعتمد على وسائل احلماية 
التقليدية عن طريق احلراسة الشخصية، كما أنها تفتقد لوسائل الترفيه واأللعاب وال توجد 
دائم  إلى شبه  فيها قد تول في أغلب األحيان  التوقيف  الفورة، كون  مساحات من اجل 

لتجاوز املدة املنصوص عليها قانونًا وهي 24 ساعة.

ويذكر هنا بأن هذه النظارات في أغلب األحيان ال تخضع لرقابة وإشراف اجلهات املختصة 
وفقًا للقانون، لإلطالع على أوضاعها املختلفة.

توصيات خاصة بالنظارات التابعة للشرطة 

ضرورة إنشاء مراكز لإلصالح والتأهيل في احملافظات التي ال يوجد فيها مراكز إصالح، 
وذلك من أجل عدم تويل نظارات الشرطة في تلك احملافظات إلى مراكز احتجاز دائمة كما 

هو احلال في قلقيلية وسلفيت وطوباس.

1.ضرورة التفتيش القضائي على تلك النظارات من قبل اجلهات املعنية، للتأكد من عدم 
وجود أشخاص محتجزين لفترات طويلة مخالفة بذلك ألحكام القانون.

2.العمل على إعادة تأهيل وصيانة تلك النظارات من حيث البنية التحتية ومعاجلة أوضاعها 
التي  إنشاء مراكز لإلصالح والتأهيل في تلك احملافظات  الصحية والبيئية وذلك حلني 

تقع فيها تلك النظارات.
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أقسام  استحداث  على  املسؤولة  اجلهات  قبل  من  القصوى  وبالسرعة  العمل  3.ضــرورة 
خاصة باحتجاز النساء واألحداث اجلانحني نظرًا الحتجاز هؤالء األشخاص في ظروف 
غير آمنة وغير صحية من حيث مراعاة اخلصوصية االجتماعية والنفسية لهذه الشريحة.

4.العمل على تعزيز وسائل احلماية لهذه النظارات نظراً  ألنها تعتمد على الوسائل التقليدية 
في احلراسة الشخصية كما وأنها تقع في مناطق سكنية مزدحمة وذلك حلني إنشاء مراكز 

لإلصالح والتأهيل.

5.ضرورة العمل على تأهيل الطواقم اإلدارية املشرفة على تلك النظارات وخصوصًا أنها 
تستقبل نساء وأحداث وتتاج هذه الشريحة إلى رعاية من نوع خاص.

هذه  أن  علمًا  للفورة  ساحة  وإيجاد  الرياضية  واأللعاب  الترفيه  وسائل  توفير  6.ضــرورة 
اخلدمات معدومة في تلك النظارات، بسبب طول املدة التي يتم فيها توقيف املواطنني 

في تلك النظارات.

النظارات وعلى مدار ال24  العسكرية في تلك  الطبية  توفير عيادة للخدمات  7.ضرورة 
ساعة على أن تتوفر فيها جميع األدوية.

القانونية  املــدة  يتجاوز  ال  ومبا  القانون  عليها  نص  التي  التوقيف  مبدة  االلتزام  8.ضــرورة 
املمنوحة مبوجب القانون في تلك النظارات واحملددة ب24 ساعة في حدها األقصى.
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مراكز اإلحتجاز التابعة لألجهزة األمنية

بقي احلال من حيث تبعية مراكز اإلحتجاز لألجهزة األمنية، في الضفة الغربية خالل العام 
2008 على ما هو عليه خالل العام 2007. بعكس احلال في قطاع غزة بسبب عدم الوجود 

الفعلي لتلك األجهزة في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة.

أواًل: مراكز االحتجاز التابعة جلهاز األمن الوقائي

يبلغ عدد مراكز االحتجاز التابعة جلهاز األمن الوقائي 10 مراكز، حيث يوجد مركز رئيسي 
للتحقيق في كل محافظة من محافظات الضفة الغربية تتبع للجهاز يتم فيها توقيف املتهمني 
والتحقيق معهم ويتم اإلشراف على هذه املراكز مركزيا من قبل اإلدارة العامة للجهاز في 

رام الله.

توقيف  مقر  بإستثناء  فيها،  املوقوفني  القضائي على  اإلشــراف  املراكز من عدم  تلك  تعاني 
في  احلــال  بعكس  هــذا  ونائبه،  أريحا  بداية  محكمة  رئيس  زاره  الــذي  أريحا  في  الوقائي 
القانونية  للظروف  بالنسبة  أما  دوري.  بشكل  تتم  التي  األحمر  والصليب  الهيئة  زيــارات 
مراكز  في  وجودهم  يشترط  الــذي  للقانون  مخالف  املراكز  تلك  في  املوقوفني  تواجد  فإن 
اإلصالح والتأهيل حيث تولت تلك املراكز إلى أماكن احتجاز دائمة وغالبية املوقوفني في 
تلك املراكز يتم عرضهم على القضاء العسكري وخاصة األشخاص احملتجزين على خلفية 

انتمائهم السياسي.

كما هو احلال في مراكز اإلصالح والنظارات التابعة للشرطة تتفاوت الظروف الصحية في 
املراكز التابعة لألمن الوقائي حيث تتوافر ظروف صحيحة في مركز التوقيف املركزي )رام 

الله( في حني تعاني بقية املراكز من ظروف صحية متوسطة إلى جيدة.

قامت اإلدارة العامة لألمن الوقائي بترميم بعض املقرات. وكان أبرزها ترميم مقر توقيف 

الفرع الثالث
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 ،2008/10/22 بتاريخ  املركز  هذا  افتتاح  مت  وقد  بتونيا،  الله/  رام  في  الوقائي  األمن 
ويودع في هذا املركز األشخاص الذين مت إنتهاء التحقيق معهم. 

اخلارجي  لالتصال  بالنسبة  أما  للتحقيق  األولى  األيام  في  منعها  يتم  فعادة  للزيارة  بالنسبة 
فيمنع في األيام األولى من االحتجاز ويسمح بعد ذلك. وفي أغلب األحيان تكون زيارة 

احملامني ممنوعة.

أما بالنسبة للفورة والوسائل الترفيهية، فال تتوفر إال بشكل بسيط ومقيد في حني تكاد تكون 
منعدمة  في غالبية املراكز حيث ال يتم إخراجهم من الزنازين.

التابعة لألمن  التوقيف والتحقيق  وبخصوص اخلدمات الطبية فهي متوفرة في كافة مراكز 
الوقائي. 

من  العديد  تعرض  بإعدادها،  الهيئة  مندوبي  يقوم  التي  الدورية  التقارير  خالل  من  يظهر 
املوقوفني في مراكزالتوقيف التابعة لألمن الوقائي، للتعذيب واإلعتداء اجلسدي عليهم. 
في  الوقائي  مقر  في  املوقوفني  تعرض   2008/12/15 بتاريخ  املنفذة  للزيارة  وفقًا  فمثاًل 
نابلس للضرب بالعصي والبرابيش، وميارس عليهم الشبح لفترات طويلة قد تصل لـ 15 
ساعة باليوم. وكذلك في الزيارة املنفذة بتاريخ 2008/12/22 ملقر الوقائي في قلقيلية، 
والزيارة املنفذة بتاريخ 2008/12/30 ملقر الوقائي في طولكرم. والزيارة املنفذة بتاريخ 

2008/12/18 ملقر الوقائي في جنني.

للتعذيب  فيها تعرضهم  املواطنون  الشكاوى يدعي  الهيئة عدد من  تلقت  الصدد  وفي هذا 
على أيدي أفراد عاملني في جهاز األمن الوقائي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وقد 
خالل  الوقائي  لألمن  التابعة  والتوقيف  التحقيق  مراكز  في  املوقوفني  تعرض  وتيرة  زادت 
نتج عنها  املراسالت اخلطية وما  الهيئة هذا املوضوع من خالل  تابعت  العام 2008. وقد 
من ردود أغلبها منطية تنفي تعرض األشخاص للتعذيب. ومن األمثلة على ذلك شكوى 
املواطن )ي. م. ر( ومطالبته جهاز األمن الوقائي التحقيق في تعرضه للتعذيب أثناء توقيفه 
في مقر الوقائي في اخلليل، ونتيجة املراسالت وصل للهيئة رد بتلك الشكوى يفيد بعدم 
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تعرضه ألي نوع من أنواع التعذيب أو الشبح. وكذلك شكوى املواطن )ر. ر. ح( ومطالبة 
زوجته جلهاز األمن الوقائي التحقيق في تعرضه للتعذيب أثناء توقيفه في مقر الوقائي في 
تعرضه  من  املوقوف  زوجــة  تدعيه  ما  صحة  بعدم  اجلهاز  قبل  من  الــرد  جاء  وقد  قلقيلية، 

للتعذيب داخل املقر املوقوف فيه.

هب  زيــاد  الــلــواء  السيد  إلــى  برسالة  الهيئة  أرسلت  املــوضــوع،  بهذا  اهتمامها  في  وزيـــادة 
الريح تطالبه فيها بوضع حد لعمليات التعذيب التي تقع ضد املواطنني في مراكز التوقيف 
والتحقيق التابعة لألمن الوقائي خصوصًا في محافظة اخلليل، والعمل على فتح تقيق في 
تلك احلاالت5. وقد أشارت الهيئة في تلك الرسالة إلى أنه ومن واقع الشكاوى املقدمة من 
املواطنني أنهم تعرضوا ألشكال تعذيب متعددة منها: الشبح مع ربط اليدين إلى اخللف، 
الصفع على الوجه واللكم باليدين والركل باألرجل، وضع كيس على الرأس، احلرمان 
من النوم وغيرها من األشكال. وقد جاء رد املستشار القانوني للجهاو بعد أيام قليلة أي 
بتاريخ 2008/11/29 ينفي جميع ما مت ذكره في إفادات املشتكون معلاًل أن الزيارة متاحة 
للجميع، وأي شخص موقوف بإمكانه مشاهدة ذويه، وأن صحة املوقوفني مهمة للجهاز 
كون الطبيب في كل مركز يكشف على النزالء ثالث مرات يوميًا، وغيرها من املبررات.    

كما متييز العام 2008 بزيادة عدد املوقوفني لدى جهاز األمن الوقائي، دون إتباع اإلجراءات 
القانونية الصحيحة في التوقيف، ودون عرض األشخاص املوقوفني على احملكمة املختصة، 
وكانت غالبية عمليات التوقيف تلك تتم، وفقًا إلدعاءات املواطنني على خلفية سياسية. 
والتي  الوقائي  األمن  لدى  سياسية  خلفية  على  التوقيف  حاالت  بحصر  الهيئة  قامت  وقد 

بلغت وفقًا آلخر اإلحصائيات لديها 175 حالة. 

كما رصدت الهيئة خالل العام 2008 قيام جهاز األمن الوقائي بعدم تطبيق قرارات محكمة 
العدل العليا اخلاصة باإلفراج عن املوقوفني لدى اجلهاز لعدم قانونية توقيفهم. وقد سجلت 
الهيئة في هذا املجال عدد من الشكاوى يدعي املشتكون فيها أن جهاز األمن الوقائي لم يفرج 
العليا. ومن األمثلة على  العدل  قــرارات اإلفــراج من محكمة  عنهم رغم حصولهم على 

ارسلت الرسالة بتاريخ 2008/11/23
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ذلك شكوى املواطن )م. ح. ك( ومطالبته جهاز األمن الوقائي تنفيذ قرار محكمة العدل 
 .2007/10/30 منذ  معتقل  وهو  عنه  باإلفراج   2008/12/17 بتاريخ  الصادر  العليا 
محكمة  قــرار  تنفيذ  الوقائي  األمــن  جهاز  ومطالبته  أ(  ع.  )ك.  املواطن  شكوى  وكذلك 
العدل العليا الصادر بتاريخ 2008/11/2 باإلفراج عنه كونه موقوف بطريقة غير قانونية. 
وكذلك شكوى املواطن )ق. م. م( ومطالبته جهاز األمن الوقائي تنفيذ قرار محكمة العدل 
تاريخ  بتاريخ 2008/11/24 باإلفراج عنه كونه موقوف لدى اجلهاز منذ  العليا الصادر 
2008/11/3. وشكوى املواطنة )ك. ب. ي( ومطالبتها جهاز األمن الوقائي تنفيذ قرار 
األمن  مقر  من  زوجها  عن  باإلفراج   2008/9/24 بتاريخ  الصادر  العليا  العدل  محكمة 

الوقائي في رام الله.      

توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة جلهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية:

 ضرورة التفتيش القضائي الدوري املنتظم من اجلهات القضائية ذات العالقة على أوضاع 
مراكز التحقيق والتوقيف واالطالع على األوضاع القانونية للموقوفني.

 ضرورة التوقف الفوري عن االعتقال على خلفيات سياسية وترمي االعتقال السياسي 
داخل مناطق السلطة الوطنية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

 التوقف الفوري عن املعاملة القاسية واملهنية للموقوفني وضرورة عدم تعريضهم للتعذيب 
والضغط النفسي واجلسدي مهما كانت طبيعة التهمة.

 إعادة تأهيل البنية التحتية واخلدماتية من شبكة مياه وصرف صحي وكهرباء وإيجاد ساحة 
للفورة في جميع املراكز التابعة جلهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية.

فترة  في  وخصوصًا  لهم  وعائالتهم  محاميهم  بزيارة  املوقوفني  جلميع  السماح  ضــرورة   
التحقيق األولي.

 ضرورة العمل على السماح للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان باعتبارها ديوانًا للمظالم وجهة 
رقابية بإجراء زيارات مفاجئة ملراكز االحتجاز والتوقيف التابعة جلهاز األمن الوقائي في 

محافظات الضفة.
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ثانيًا: مراكز االحتجاز التابعة جلهاز املخابرات العامة

العامة 11 مركزًا حيث يوجد مركز رئيسي  املخابرات  التابعة جلهاز  عدد مراكز االحتجاز 
للتحقيق في كل محافظة من محافظات الضفة الغربية تتبع للجهاز، بإستثناء أريحا التي بها 
مركز للتوقيف والتحقيق املركزي إلى جانب مركز تقيق وتوقيف أريحا. حيث يتم توقيف 
املتهمني في تلك املراكز والتحقيق معهم، ويتم اإلشراف على هذه املراكز مركزيا من قبل 

اإلدارة العامة للجهاز في رام الله.

الوضع القانوني: تعاني مراكز اإلحتجاز التابعة للمخابرات العامة من عدم قانونية توقيف 
األشخاص فيها، حيث يعتبر تواجد املوقوفني في تلك املراكز مخالف للقانون الذي يشترط 
وجودهم في مراكز اإلصالح والتأهيل، فقد تولت تلك املراكز إلى أماكن احتجاز دائمة 
وغالبية املوقوفني في تلك املراكز يتم عرضهم على القضاء العسكري وخاصة األشخاص 

احملتجزين على خلفية انتمائهم السياسي.

أيدي  على  للتعذيب  تعرضهم  فيها  املواطنون  يدعي  الشكاوى  من  عددًا  الهيئة  تلقت  كما 
أفراد عاملني في جهاز املخابرات العامة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وقد زادت 
خالل  العامة  للمخابرات  التابعة  والتوقيف  التحقيق  مراكز  في  املوقوفني  تعرض  وتيرة 
نتج عنها  املراسالت اخلطية وما  الهيئة هذا املوضوع من خالل  تابعت  العام 2008. وقد 
من ردود أغلبها منطية تنفي تعرض األشخاص للتعذيب. ومن األمثلة على ذلك شكوى 
للتعذيب  تعرضه  التحقيق في موضوع  العامة  املخابرات  املواطن )ف. ت. ق( ومطالبته 
في مقر املخابرات العامة في اخلليل. وكذلك شكوى املواطن ) م. أ. ش( ومطالبته جهاز 
املخابرات العامة التحقيق في موضوع تعذيبه من قبل أفراد جهاز املخابرات أثناء توقيفه في 
مقر اجلهاز في قلقيلية. وشكوى املواطن ) أ. ع. ز( ومطالبته جهاز املخابرات التحقيق في 
أثناء توقيفه في مقر املخابرات في مدينة أريحا. وكذلك شكوى املواطن  موضوع تعذيبه 
)آ. ج. خ( ومطالبته جهاز املخابرات التحقيق في موضوع تعذيبه من قبل أفراد اجلهاز أثناء 

توقيفه في مقر املخابرات في سلفيت.

إتباع  دون  العامة،  املــخــابــرات  جهاز  لــدى  املوقوفني  عــدد  بــزيــادة   2008 الــعــام  متّيز  كما 
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على  املوقوفني  األشخاص  عــرض  ودون  التوقيف،  في  الصحيحة  القانونية  اإلجـــراءات 
املواطنني  إلدعــاءات  وفقًا  تتم،  تلك  التوقيف  عمليات  غالبية  وكانت  املختصة،  احملكمة 
التوقيف على خلفية سياسية لدى  الهيئة بحصر حاالت  على خلفية سياسية. وقد قامت 
جهاز املخابرات العامة والتي بلغت وفقًا آلخر اإلحصائيات لديها 140 حالة. وفي هذا 
هذا  في  املواطنني  شكاوى  على  العامة  املخابرات  جهاز  من  الــردود  جميع  جــاءت  املجال 

املجال، أن التوقيف جاء وفقًا للقوانني السارية19. 

قرارات  تطبيق  بعدم  العامة  املخابرات  جهاز  قيام   2008 العام  خالل  الهيئة  رصدت  كما 
محكمة العدل العليا اخلاصة باإلفراج عن املوقوفني لدى اجلهاز لعدم قانونية توقيفهم. وقد 
سجلت الهيئة في هذا املجال عدد من الشكاوى يدعي املشتكون فيها أن جهاز املخابرات 
العامة لم يفرج عنهم رغم حصولهم على قرارات اإلفراج من محكمة العدل العليا. ومن 
األمثلة على تلك الشكاوى، شكوى املواطن )س. ر. م( ومطالبته جهاز املخابرات العامة 
تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 2008/9/10 والقاضي باإلفراج عنه من 
مكان توقيفه لدى جهاز املخابرات. وكذلك شكوى املواطن )ح. ج. ع( ومطالبته جهاز 
املخابرات العامة تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 2008/10/14 والقاضي 
املواطن )ب.  املخابرات في اخلليل. وشكوى  توقيفه لدى جهاز  باإلفراج عنه من مكان 
العليا  العدل  محكمة  قــرار  تنفيذ  على  العمل  العامة  املخابرات  جهاز  ومطالبته  ق(  س. 
بتاريخ 2008/11/17 والقاضي باإلفراج عنه من مكان توقيفه لدى املخابرات  الصادر 

العامة في اخلليل20. 

التابعة  التوقيف  مراكز  رقابة على  أو  إشراف  أدنى  يوجد  القضائي: ال  واإلشــراف  الرقابة 
جلهاز املخابرات أو املوقوفني فيها، غير أنه يتاح للهيئة والصليب األحمر بالقيام بزياراتها 
التي تتم بشكل دوري، وتتطلع على وضع النزالء فيها. غير أنه يشار في هذا الصدد، إلى 
التابعة  والتوقيف  التحقيق  زيارة مراكز  الهيئة من  املخابرات خالل ثالثة شهور  منع جهاز 
أثناء  للجهاز في محافظة اخلليل، حيث طلبت إدارة املخابرات في اخلليل حضور محقق 

19  للمزيد حول قانونية وعدم قانونية إجراءات التوقيف لدى األجهزة األمنية راجع، الفصل الثاني من الباب الثاني من التقرير السنوي الرابع 
عشر للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان.

20  اجلدول رقم 4 امللحق بهذا اجلزء من التقرير ينب القرارات التي صدرت عن محكمة العدل العليا ولم تنفذها األجهزة األمنية.



121

تنفيذ الزيارة، وقد حل هذا املوضوع بعد تغيير مدير مخابرات اخلليل. وكذلك مت منع ممثل 
الهيئة في شمال الضفة ملدة ثالثة شهور، من زيارة أماكن اإلحتجاز التابعة جلهاز املخابرات 
العامة في محافظات شمال الضفة الغربية، في أعقاب أخذه شكوى من أحد املوقوفني ضد 

إدارة جهاز املخابرات في شمال الضفة الغربية.

الرقابة على مراكز اإلحتجاز، وفيها  الهيئة في  إن مثل هذه اإلجــراءات تشكل مسًا بدور 
تغييب للرقابة على أماكن اإلحتجاز التابعة جلهاز املخابرات العامة، األمر الذي قد ينطوي 

على انتهاكات حلقوق النزالء واملوقوفني في تلك املراكز.

الوضع الصحي واملعيشي والترفيهي: تعاني عدد من مراكز التوقيف والتحقيق التابعة جلهاز 
املخابرات الفلسطينية من أوضاع صحية ومعيشية صعبة، فاألصل أن تلك املراكز مصممة 
لتكون أماكن احتجاز مؤقتة، أما متى ما أصبحت تستخدم كأماكن احتجاز دائمة أو لفترات 
طويلة، فإنه ال بد من توافر شروط صحية ومعيشية مختلفة. وقد لوحظ أن هناك ضعف 
في توفير اخلدمات الطبية، ففي الوقت الذي ال بد فيه من وجود طبيب مقيم أو على األقل 
ممرض وجدنا أن هذا األمر غير متوفير في غالبية مراكز التوقيف التابعة للمخابرات العامة. 
بزيارات دورية  يقوم  مناوب وال حتى طبيب  أو ممرض  فمثاًل، لوحظ عدم وجود طبيب 
في  العامة  للمخابرات  التابع  التحقيق  مركز  في  فمثاًل  احملتجزين.  أوضاع  على  لإلطالع 
الطبية العسكرية أو املستشفى احلكومي  أريحا، يتم تويل أي حالة مرضية إلى اخلدمات 

في مدينة أريحا. 

أما بخصوص موضوع الفورة، فكون مراكز التوقيف هي أصاًل مخصصة للتوقيف املؤقت، 
فهي غالبًا ما تكون غرف صغيرة، أو زنازين، وال يسمح ألي من املوقوفني باخلروج منها 

كونه مكان للتحقيق أصاًل، وهناك بعض احلاالت يتم إخراجهم منها مثاًل لإلستحمام. 

وبخصوص وسائل للترفيه، فكما سبق وقلنا تعتبر تلك املراكز أماكن تقيق وتوقيف مؤقت 
تفتقر لوسائل الترفيه املعروفة.

مينع املوقوفني من زيارة األهل لهم خصوصًا في فترة التحقيق األولى.
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حيث  مــن  تذكر  تغيرات  عليها  يطرأ  لــم  املــخــابــرات  جلهاز  التابعة  القدمية  املــراكــز  أغلب 
احملافظات  من  عدد  في  املراكز  من  عدد  استحداث  مت  أنه  إال  واخلــدمــات،  التحتية  البنية 

الشمالية.

في  الفلسطينية  املــخــابــرات  جلهاز  التابعة  والتحقيق  التوقيف  مبــراكــز  خاصة  توصيات 
الغربية:   الضفة 

 ضرورة التوقف الفوري عن االعتقال على ذمة القضاء العسكري وعرض جميع املوقوفني 
على النيابة املدنية واحملاكم املدنية باعتبارها جهة االختصاص األصيلة في النظر في تلك 

القضايا.

 التوقف الفوري عن املعاملة القاسية واملهينة للموقوفني وضرورة عدم تعريضهم للتعذيب 
والضغط النفسي واجلسدي مهما كانت طبيعة التهمة.

املوقوفني على خلفيات  الفوري عن جميع  اإلفراج  السياسي وضرورة  االعتقال   ترمي 
سياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

فترة  في  وخصوصًا  لهم  وعائالتهم  محاميهم  بزيارة  املوقوفني  جلميع  السماح  ضــرورة   
التحقيق األولي.

احملامني  ونقابة  والقضاء،  العامة  والنيابة  العدل  وزارة  من  القضائي  التفتيش  ضــرورة   
ومنظمات حقوق اإلنسان وخصوصًا العمل على السماح للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان 
باعتبارها ديوانًا للمظالم وجهة رقابية بإجراء زيارات مفاجئة ملراكز االحتجاز والتوقيف 
التابعة جلهاز املخابرات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية لالطالع على ظروف 

املوقوفني بشكل دوري وحر دون إعاقة.

 إعادة تأهيل البنية التحتية واخلدماتية من شبكة مياه وصرف صحي وكهرباء وإيجاد ساحة 
للفورة في جميع املراكز التابعة جلهاز املخابرات في الضفة الغربية. 
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ثالثُا: مراكز التوقيف واالحتجاز التابعة جلهاز االستخبارات العسكرية.

محافظات  جميع  في  واملنتشرة  االستخبارات  جلهاز  التابعة  التوقيف  مراكز  على  يشرف 
الضفة الغربية مسؤول التحقيق ومدير اجلهاز في كل محافظة ويتبع اجلهاز مباشرة إلى املقر 
العام  املدعي  تلك  التحقيق  مراكز  على  ويشرف  كما  الله،  رام  في  اجلهاز  لقيادة  الرئيسي 

العسكري وبصورة منتظمة.

التوقيف  مراكز  على  الوحيدة  التفتيش  جهة  االستخبارات:  مراكز  على  التفتيش  جهة 
والتحقيق التابع لالستخبارات العسكرية تتم من خالل املدعي العام العسكري حيث يقوم 
وخصوصًا  باملوقوفني  اخلاصة  التوقيف  ظــروف  على  االطــالع  فيها  يتم  تفتيشية  بزيارات 

املوقوفني من العسكرين.

الظروف القانونية: جميع املوقوفني لدى جهاز االستخبارات العسكرية يتم توقيفهم وفق 
املتهمني  املواطنني  توقيف  متديد  ويتم  العسكري  العام  املدعي  عن  صــادرة  توقيف  مذكرة 
القضاء  على  عرضهم  ويتم  العسكريني  من  واغلبهم  م   1979 لسنة  الثوري  القانون  وفق 
العسكري، ولكن أحيانًا يتم توقيف متهمني مدنيني لدى مراكز توقيف وتقيق االستخبارات 
علمًا أن جهة االختصاص في استجوابهم وتوقيفهم يجب أن تكون من اختصاص جهاز 
الشرطة املدنية والنيابة املدنية، يتم بعد ذلك عرضهم على القضاء املدني باعتباره قاضيهم 

الطبيعي.

العسكرية،  لإلستخبارات  التابعة  التوقيف  ملقار  زياراتها  خالل  من  الهيئة  الحظت  كما 
تعرض عدد من املوقوفني للتعذيب على أيدي أفراد عاملني في اجلهاز. ومن األمثلة على 
اإلستخبارات  ملقر   2008/12/21 بتاريخ  الهيئة  مندوب  قبل  من  املنفذه  الــزيــارة  ذلــك 

العسكرية في مدينة جنني.

للتعذيب  تعرضهم  يدعون  مواطنني  من  الشكاوى  من  عدد  الصدد  بهذا  الهيئة  تلقت  كما 
على يد أفراد من جهاز اإلستخبارات العسكرية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. ومن 
األمثلة على ذلك، شكوى املواطن ) ع. م. م( ومطالبته جهاز اإلستخبارات التحقيق في 
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موضوع تعذيبه على يد أفراد من اجلهاز أثناء توقيفه في مقر اجلهاز في سلفيت. وكذلك 
شكوى املواطن )م. ع.ن( ومطالبته جهاز اإلستخبارات العسكرية التحقيق في موضوع 
املواطن  وشكوى  جنني.  في  اجلهاز  مقر  في  توقيفه  أثناء  اجلهاز  من  أفــراد  يد  على  تعذيبه 
أثناء توقيفه في مقر  التحقيق في موضوع تعذيبه  )م. أ.ع( ومطالبته جهاز اإلستخبارات 
اجلهاز في رام الله. وشكوى املواطن )ع. ع. ي( ومطالبته جهاز اإلستخبارات التحقيق 

في موضوع تعذيبه أثناء توقيفه في مقر اجلهاز في مدينة أريحا. 

كما متَيز العام 2008 بزيادة عدد املوقوفني لدى جهاز اإلستخبارات العسكرية، دون إتباع 
على  املوقوفني  األشخاص  عــرض  ودون  التوقيف،  في  الصحيحة  القانونية  اإلجـــراءات 
املواطنني  إلدعــاءات  وفقًا  تتم،  تلك  التوقيف  عمليات  غالبية  وكانت  املختصة،  احملكمة 
التوقيف على خلفية سياسية لدى  الهيئة بحصر حاالت  على خلفية سياسية. وقد قامت 

جهاز اإلستخبارات العسكرية والتي بلغت وفقًا آلخر اإلحصائيات لديها 70 حالة. 

 كما رصدت الهيئة خالل العام 2008 قيام جهاز اإلستخبارات العسكرية بعدم تطبيق قرار 
صادر عن محكمة العدل العليا خاص باإلفراج عن أحد املوقوفني لدى اجلهاز لعدم قانونية 
املواطن )ب. ر. ج( ومطالبته جهاز  املجال شكوى  الهيئة في هذا  توقيفه. وقد سجلت 
اإلستخبارات العسكرية تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 2008/1/22، 

والقاضي باإلفراج عنه من مكان توقيفه لدى اجلهاز في جنني.

الظروف الصحية والبيئية للمركز التابعة لالستخبارات: تتفاوت الظروف البيئية والصحية 
من مركز آلخر من حيث التهوية واإلضاءة واألسرة واألغطية. فمن املعلوم أن تلك املراكز 
ليست مخصصة للتوقيف الدائم وإمنا املؤقت، لذا فإن التهويوة واإلضائة غالبًا تكون سيئة، 

أما بالنسبة للفرش واألغطية فهي غالبًا جيدة. 

اإلتصال بالعالم اخلارجي: يسمح لعائالت املوقوفني بزيارة أبنائهم احملتجزين بعد أن يتم 
التنسيق مع إدارة قسم التحقيق في املراكز التي تتبع جلهاز االستخبارات في الضفة الغربية مبا 

ال يضر بسير التحقيق. أما بخصوص زيارة احملامي فإنها ممنوعة في أغلب األحيان.
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اخلدمات الطبية: اخلدمات الطبية متوفرة في أغلب مراكز التوقيف التابعة جلهاز االستخبارات 
ويتم تويل املوقوفني املرضى للمراكز احلكومية في حال استدعى األمر ذلك علمًا أنه يوجد 

نقص في توفير بعض األدوية غالية الثمن.

التابعة جلهاز االستخبارات ال يوجد بها ساحة للفورة كما  الترفيه والفورة: أغلب املراكز 
وتفتقر لوجود وسائل الترفيه وال يوجد في أغلبها ألعاب رياضية. على إعتبار أنها أماكن 

توقيف مؤقتة وليس دائمة.

يتم  أن  بعد  بإدخاله  املوقوفني  لعائالت  ويسمح  والنوعية  الكمية  حيث  من  كافي  الطعام: 
تفتيشه.

املالبس: يسمح للموقوفني باحلصول على مالبس خاصة بهم من ذويهم دون اعاقة.

االستخبارات  جلهاز  التابعة  واالحتجاز  التوقيف  مراكز  منها  يعاني  التي  املشكالت  أبــرز 
العسكرية في الضفة الغربية:

1. إن جهة التفتيش القضائي الوحيدة على تلك املراكز واحملتجزين فيها مت فقط من قبل 
املدعي العام العسكري دون وجود إشراف قضائي للجهات األخرى ذات العالقة.

2.تعاني بعض مراكز التوقيف التابعة جلهاز االستخبارات من قلة التهوية والرطوبة العالية 
ومن عدم دخول الشمس إلى بعض العنابر.

3.أحيانا يتم احتجاز موقوفني مدنيني في مراكز التحقيق والتوقيف التابعة جلهاز االستخبارات 
ويتم عرضهم على احملاكم العسكرية مما يشكل مخالفة قانونية وينتقص من حقوق املتهمني 

في التقاضي أمام القضاء املدني.

4.أغلب املراكز جلهاز االستخبارات لم يطرأ عليها تغييرات كبيرة من حيث البنية التحتية 
واخلدمات بإستثناء استحداث عدد من املراكز اجلديدة وبالتحديد في مدينة جنني.
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عن  املراكز  تلك  في  النزالء  عدد  يزيد  حيث  محدودة  املراكز  لتلك  االستيعابية  4.الطاقة 
طاقتها االستيعابية املقررة مما ينتج عنه اكتظاظ شديد ومشاحنات بني النزالء وصعوبة في 
ضبط املركز ويحّمل إدارة تلك املراكز أعباًء إضافية، إضافة إلى إنتشار العديد من األمراض 

اجللدية وخصوصًا في فصل الصيف.

توصيات خاصة مبراكز التوقيف والتحقيق التابعة جلهاز االستخبارات العسكرية في الضفة 
الغربية:

الهيئة  فإن  العسكرية  لإلستخبارات  التابعة  اإلحتجاز  مراكز  في  املثارة  لإلشكاليات  بالنظر 
توصي مبا يلي: 

1.ضرورة النظر العاجل من قبل القضاء في املخالفات البسيطة واملخالفات الصغيرة من 
أجل تخفيف حالة االكتظاظ داخل تلك املراكز.

2.ضرورة توفير املياه وبشكل دائم حيث تعاني أغلب هذه املراكز من قلة املياه وانقطاعها 
خصوصًا في فصل الصيف والتي تستخدم ألغراض النظافة الشخصية ولتنظيف املركز 

أيضا.

نظرًا  املراكز  تلك  وحماية  أدارة  على  املشرفة  ــة  اإلداري الطواقم  أعــداد  زيــادة  3.ضــرورة 
لالكتظاظ الشديد داخلها بسبب زيادة أعداد النزالء فيها عن الطاقة االستيعابية املعدة 

لها أصال.

النزالء  احتجاز  من  الغاية  يحقق  ملا  الرياضة  واأللعاب  الترفيه  وسائل  توفير  4.ضــرورة 
فيها.

الثمن واألجنبية  العدد من األدوية وخصوصًا غالية  توفر  املراكز من عدم  5.تعاني هذه 
حيث يتم توفيرها على نفقة املريض اخلاصة.

من  النزالء  بني  ما  الفصل  في  والوطنية  الدولية  املعايير  تطبيق  على  العمل  6.ضـــرورة 
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موقوفني ومحكومني وإحداث ونساء وكاًل حسب تهمته وعمره.

7.ضرورة التوقف الفوري عن احتجاز وتوقيف املواطنني املدنيني في مراكز االستخبارات 
وضرورة تويلهم إلى جهة الضبط القضائي املختصة بتوقيف املتهمني املدنيني.

واملــاء  الكهرباء  شبكة  صيانة  من  واخلدماتية  التحتية  البنية  تأهيل  إعــادة  على  8.العمل 
وصيانة شبكة الصرف الصحي ملراكز االحتجاز والتوقيف التابعة جلهاز االستخبارات 

في الضفة الغربية.

رقابية  للمظالم وجهة  ديوانًا  باعتبارها  اإلنسان  املستقلة حلقوق  للهيئة  السماح  9.ضرورة 
بإجراء زيارات مفاجئة ملراكز االحتجاز والتوقيف التابعة جلهاز االستخبارات العسكرية 

في محافظات الضفة لالطالع على ظروف املوقوفني بشكل دوري وحر ودون إعاقة. 
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أوضاع بعض مراكز الرعاية االجتماعية ودور اإليواء في الضفة الغربية:

1. مركز دار األمل للمالحظة والرعاية االجتماعية »األحداث« في رام الله:

األحداث  لتوقيف  الوحيد  املكان  والبيرة  الله  رام  محافظة  في  املوجودة  األمل  دار  تعتبر 
اجلانحني من الذكور ملناطق شمال الضفة الغربية ووسطها في حني مت انشاء نظارة خاصة 
محافظات  مــن  الــنــزالء  تويل  ويتم  الغربية.  الضفة  جنوب  ملنطقة  األحـــداث  لتوقيف 
الشؤون  وزارة  الــدار  على  وتشرف  األمــل،  دار  إلى  والوسطى  الشمالية  الغربية  الضفة 
موقوفني  إلى  ينقسمون  الذين  اجلانحني  األحداث  فئة  الدار  هذه  في  يوجد  االجتماعية. 
عن  أو  النيابة  طريق  عن  أو  احملكمة  طريق  عن  إمــا  الــدار  دخلوا  وهــؤالء  ومحكومني، 
طريق الشرطة. كما يوجد في الدار فئة املشردين الذين يدخلون الدار عن طريق مراقب 
السلوك، وبعض احلاالت االجتماعية الذين يدخلون الدار إما عن طريق مراقب السلوك 
املوقوفني عن احملكومني،  الدار من إشكالية في فصل  تعاني  الطفولة.  أو مرشد حماية 
وهناك فصل جزئي في ساعات النوم فقط ما بني ذوي التهم في القضايا اجلنائية عن ذوي 

التهم بقضايا اجلنح البسيطة، كما يفصل املشردين واحلاالت االجتماعية لوحدهم.

املباحث  تكون ضد  الشكاوى  بأن معظم  لوحظ  األمــل،  لــدار  الدورية  الــزيــارات  وخــالل 
إجبار  خــاص  وبشكل  األحـــداث  ضد  التعذيب  يستخدمون  حيث  الله،  رام  في  اجلنائية 
التعذيب  من  أخــرى  أشكال  إلــى  إضافة  طويلة،  لساعات  الوقوف  على  األطفال  هــؤالء 
على  إرغامهم  إلــى  إضافة  لهم  شديدة  آالم  يسبب  مما  باألصفاد  مكبلة  واأليــدي  كالشبح 
الهيئة في هذا الصدد مجموعة من الشكاوى  تنظيف املراحيض واحلمامات.  وقد تلقت 
جلهاز  التابعة  املباحث  مقرات  في  وجودهم  أثناء  للتعذيب  تعرضهم  املشتكون  فيها  يدعي 
الشرطة. ومن األمثلة على ذلك: شكوى احلدث )ن. ض. ع( ومطالبته جهاز املباحث 
العامة التحقيق في موضوع تعذيبه وإساءة معاملته من قبل أفراد املباحث العامة خالل شهر 
التحقيق في موضوع  الشرطة  2008/6. وشكوى احلدث )س. ر. ع( ومطالبته جهاز 

القسم الثالث: 
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شهر  خــالل  توقيفه  أثناء  والشرطة  العامة  املباحث  من  أفــراد  أيــدي  على  للضرب  تعرضه 
في  التحقيق  الشرطة  جهاز  ومطالبته  ز(  ن.  )ز.  احلــدث  شكوى  وكذلك   .2008/10
موضوع تعرضه للضرب على أيدي أفراد من الشرطة واملباحث العامة أثناء وجوده في مقر 
املباحث خالل شهر 2008/8. وشكوى احلدث )م. س. ش( ومطالبته جهاز املباحث 
العامة التحقيق في موضوع تعرضه للتعذيب بأشكال مختلفة ذكرها بإفادته املطولة، حيث 
ادعى تعرضه للشبح ومت رفعه فلقة ألكثر من مرة، ومت شتمه، وطلب منه غسل األواني 
وتنظيف حمامات الضباط، ويدعي أن جميع تلك املمارسات كانت أثناء توقيفه في مقر 

املباحث العامة في رام الله خالل شهر 2008/10.

ومتيز العام 2008 بالنسبة لدار األمل مبا يلي: 

تعيني عدد من املرشدين التربويني مما ُيعطي الفرصة لتحقيق كافة البرامج التي تعمل املؤسسة 
املهنية من خياطة وحالقة وزراعة باإلضافة  الفردي واملجتمعي كالبرامج  عليها كاإلرشاد 
إلى البرامج الترفيهية كالرياضة والتنسيق مع مؤسسات املجتمع املدني لتنظيم وعقد أنشطة 

لنزالء الدار.

فقد أشاد غالبية  النزالء األحــداث،  فيها مع  الدار والعاملني  إدارة  قبل  التعامل من  حسن 
النزالء بتعامل اإلدارة واملشرفني معهم.

وتسجل الهيئة من خالل زياراتها الدورية للدار املالحظات التالية:

أ. تعاني الدار من عدم وجود عيادة مجهزة أو طبيب مناوب في الدار، إذ تنقل احلاالت 
املرضية إلى املستشفى احلكومي أو ألي عيادة حكومية. خالل العام 2008، مت االتفاق 
بني إدارة الدار مع اإلدارة العامة للصحة املدرسية، ملتابعة وفحص األحداث مرتني في 
الشهر وقد بدأ العمل بهذا النظام، كما وتقوم الصحة بعمل فحص طبي للنزالء بشكل 
دوري كل شهرين، إضافة إلى زيــارات تنفذها جمعية الهالل األحمر لألحداث يتم 
خاللها فحص النزالء، وتوفير العالجات الالزمة لهم. ما تزال الدار بحاجة إلى وضع 

وإقرار نظام واضح يبني ظروف وقواعد وأحكام وضع األحداث فيها.
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ب. املشكلة التي يعاني منها العاملني في الدار تتمحور في غياب وعي أطراف ذوي 
العالقة مبصالح الطفل الُفضلى، وحول عدم فهم مؤسسات القضاء والنيابة والشرطة 
ليست بسجن  الدار من حماية ورعاية وإصالح لألحداث وبأنها  املنوط في  بالدور 
لعقابهم مما يؤدي إلى التعامل مع األحداث كمجرمني موقوفني في سجن ومُينعون من 
التواجد خارج الدار للمشاركة في أي نشاط مجتمعي أو لقضاء حاجات للمؤسسة أو 
ألنفسهم. كما ويتم توجيه اللوم الذي قد يصل إلى اإلنذار والتنبيه بحق العاملني في 

املؤسسة في حال فرار أي من األحداث من الدار غير املغلقة األبواب.

2. مركز دار رعاية الفتيات في بيت حلم:

وإيــواء  لتوقيف  الوحيد  املكان  حلم  بيت  محافظة  في  املــوجــودة  الفتيات  رعاية  دار  تعتبر 
يتم  الغربية، حيث  الضفة  الفتيات األحداث اجلانحات )دون سن 18( في  النزيالت من 
تويل النزيالت للدار من جميع احملافظات في الضفة الغربية، ويشرف على الدار وزارة 
الشؤون االجتماعية. مازالت الدار تفتقر لوجود إجراءات قانونية واضحة تدد آلية معينة 
لدخول الفتيات إلى الدار، كما ال يوجد تصنيف أو فصل للنزيالت. يوجد في الدار نوعني 
املوجودات  والفتيات  معينة،  بارتكاب جرائم  املوقوفات التهامهن  الفتيات  الفتيات:  من 
بغرض الرعاية واحلماية االجتماعية. وهو ما يؤدي إلى نوع من اخللط، الذي يتنافى مع 
الهدف األساسي من وجود هذه الدار، والتي يفترض أن تختص بفئة األحداث اجلانحني 

من الفتيات.

الرعاية  بغرض  إجتماعية  قضايا  جميعهن  فتاة،   )15( ــدار  ال دخــل   2008 العام  خــالل 
واحلماية فقط. وقد خرج منهن من الدار 8 حاالت وبقيت الـ 7 األخريات في الدار حتى 

نهاية العام، ولم تسجل خالل العام 2008 أي حالة هروب من الدار. 

وقد الحظت الهيئة خالل زياراتها املتكررة للدار ما يلي:

 هناك حالتني من النزيالت أعمارهن فوق سن 18 سنه، وهذا يشكل مخالفة لألنظمة 
والقوانني التي تشترط أن تكون تلك الدار مخصصة لألحداث من الفتيات.
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عالج  بخدمات  يتعلق  فيما  خصوصًا  العالجية،  األدويــة  نقص  من  تعاني  الــدار  أن   
األسنان. 

وتصل  جدرانها  في  للمياه  تسرب  هناك  أن  حيث  ســيء،  الــدار  في  املعيش  الوضع   
املياه في أغلب األحيان إلى غرف البنات، وهذا يؤدي إلى ارتفاع حدة الرطوبة في 

اجلدران وغرف البنات. 

 هناك مشاكل في شبكة الكهرباء، وهي بحاجة إلى صيانة كاملة.

الــدار: قاعة الصالة واخلياطة بحاجة لصيانة، قاعة  الترفيهية املوجودة في    األساليب 
الرياضة االجهزه قدمية وتالفة واألجهزه بحاجة إلى صيانة.

التابعة  الرقابة والتفتيش  لهيئة  الدار: هنالك زيارات دورية    اإلشراف والرقابة على 
لوزارة الشؤون اإلجتماعية إلى الدار، ومن الناحية األخرى ال يوجد رقابة للقضاء 
والنيابة على هذه الدار من قبل القضاء وال النيابة العامة خالل العام 2008 لالطالع 

على طبيعة املركز وخصوصا من الناحية القانونية وذلك بصفته مركز إيواء.

3. نظارة أحداث دورا:

مت إفتتاح نظارة أحداث دورا في بداية العام الفائت 2007، وتستخدم هذه النظارة أليواء 
األحداث املوقوفني واحملولني من احملاكم املختلفة في احملافظات اجلنوبية للضفة الغربية. 
تقدر  إجمالية  مبساحة  بناء  من  مكونة  والنظارة  اخلليل.  شرطة  ملديرية  النظارة  هذه  وتتبع 
بحوالي 200 مترًا مربعًا، وهو مستأجر من قبل مديرية شرطة اخلليل، ويتكون املبنى من 
طابقني الطابق الثاني تتواجد فيه إدارة املركز، أما الطابق األول فهو عبارة عن غرفتني مساحة 

كاًل منهما حوالي 3م×3م تقريبًا.

الهيئة،  مندوبي  قبل  بتاريخ 2008/12/21، من  التي متت  األخيرة  الزيارة  ومن خالل 
فانه يتواجد في مقر النظارة املشار إليه )8( موقوفني )7( منهم أحداث وهم موقوفني على 
ذمة محكمة صلح اخلليل ومحكمة صلح دورا ومحكمة بداية اخلليل، كما ويوجد سجينة 

واحدة بالغة موقوفة على ذمة النيابة العسكرية بتهمة أمنية.



132

إجراءات التوقيف في نظارة دورا: 

اإلجــراءات  قانون  ووفق  احملكمة  خالل  من  يكون  النظارة  تلك  في  التوقيف  إن  باألصل 
اجلزائية، وطاملا أن جهة اإلشراف هي شرطة محافظة اخلليل فإنه يكون مركز توقيف مؤقت، 
ولكن ووفقًا للزيارات لوحظ أنها معتمدة كمركز للتوقيف الدائم وليس املؤقت، غير أنها 
جتربة مهمة لتعزيز فكرة الفصل بني املوقوفني األحداث والبالغني. إن نظارة أحداث دورا 
في هذا املجال تعتبر منوذجًا جديدًا ألماكن اإلحتجاز، فهي من ناحية نظارة تتبع للشرطة، 
قانون  في  عليها  املنصوص  املدة  تتجاوز  طويلة  لفترات  األحــداث  فيها  يوضع  ناحية  ومن 
اإلجراءات اجلزائية وهي 24 ساعة، ومن ناحية ثالثة ال تعتبر دارًا لإليواء ألنها غير خاضعة 
لوزارة الشؤون اإلجتماعية، لذا البد أن تكون تلك النظارة محددة من حيث التبعية ومن 

حيث اإلستعمال.  

اخلدمات داخل املركز )نظارة أحداث دورا(: 

غير  والتهوية  شبابيك  توجد  ال  حيث  متوسط،  ومعيشي  صحي  وضع  من  النظارة  تعاني 
جيدة وكذلك ال تدخلها أشعة الشمس، كما أن املكان املخصص للفورة صغير نسبيًا حيث 

ال تتجاوز الـ 10 متر مربع، ويتم اخراج النزالء يوميًا ملدة 3 ساعات. 

أما بخصوص وسائل الترفيه واألدوات الرياضية، فيوجد في النظارة تلفزيون وجهاز راديو 
في حني ال تتوفر األلعاب الرياضية داخل النظارة.

أما بخصوص الفراش واألغطية: ووفقًا آلخر زيارة قامت بها الهيئة للنظارة، فإنه مت إضافة 
أسرة من طابقني خالل الشهر املاضي األمر الذي أدى إلى زيادة الطاقة االستيعابية للنظارة، 

كما ويتوفر أغطية وحرامات كافية ونظيفة داخل النظارة.

أما في مجال الوضع الصحي: فيتم توفير العالج واألدوية ويتم عرض النزالء في النظارة 
على طبيب اخلدمات الطبية كلما اقتضت احلاجة ذلك.
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وأهل  احملامني  زيــارة  من  مانع  أي  يوجد  فال  اخلارجي:  بالعالم  اإلتصال  بخصوص  أما 
املوقوفني وفق برنامج منسق وبشكل أسبوعي بالنسبة لألهل.

وبخصوص الطعام فهو جيد ويتم توفير 3 وجبات يوميا لكل موقوف بينها وجبه ساخنة 
على األقل.
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وضع مراكز اإلحتجاز في قطاع غزة

التوقيف  مــراكــز  مــن  نــوعــني  غــزة  قــطــاع  فــي  يــوجــد  الــغــربــيــة،  الضفة  مناطق  مــن  كغيرها 
واإلحتجاز. الدائمة منها واملؤقتة، كذلك هناك عدد من مراكز اإلحتجاز غير قانونية، أي 
ال يوجد سند قانوني النشاؤها وإدارتها. ويوجد في قطاع غزة سجن واحد منظم مبوجب 
قانون مراكز اإلصالح والتأهيل. و 19 مكان لإلحتجاز املؤقت تتبع ملراكز الشرطة املوجودة 
فيها واملوزعة على محافظات قطاع غزة. إلى جانب مركزين لإلحتجاز الدائم بشكل غير 

قانوني تتبع لألمن الداخلي20.  

بد من اإلشارة  التوقيف واإلحتجاز في قطاع غزة، ال  باحلديث عن مراكز  الشروع  وقبل 
املمتدة  الفترة  خالل  غزة  قطاع  على  عدوانها  وأثناء  اإلسرائيلي  اإلحتالل  قــوات  أن  إلى 
املواطنني  حلياة  استهدافها  جانب  إلى  استهدفت   ،)2009/1/25  -2008/12/27(
األمنية  املقرات  الفلسطينية،  الوطنية  للسلطة  التابعة  املدنية  واملقرات  اخلاصة  وممتلكاتهم 
التابعة لوزارة الداخلية ومقرات اإلحتجاز التابعة لإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل. 

فبتاريخ  يــكــن جميعها.  ــم  ل إن  اإلحــتــجــاز  أمــاكــن  غــالــبــيــة  تــدمــيــر  الــصــدد مت  هـــذا  وفـــي 
داخل  للسجن  املالصقة  األمنية  املباني  أحد  احلربية  الطائرات  قصفت   ،2008/12/28
مما  فيه،  النزالء  تواجد  أثناء  السجن  من  أجــزاء  انهيار  في حــدوث  تسبب  مما  السرايا  مبنى 
أحدث إرباكًا داخل السجن وغادر على أثره النزالء املكان بصورة جماعية هروبًا وخوفًا 
من القصف. وبتاريخ 2009/1/6 مت قصف مجمع السرايا بحوالي 11 صاروخًا دفعة 
فيه  مبا  كليًا  السرايا  مجمع  تدمير  إلى  أدى  مما   ،16 إف  احلربية  الطائرات  قبل  من  واحــدة 

السجن املركزي.

القسم الثالث

20   املعلومات في هذا القسم من التقرير حتى تاريخ 2008/12/27، أي قبل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف القرات األمنية 
ومراكز اإلحتجاز والتوقيف في القطاع.
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أما بخصوص أماكن التوقيف التابعة للشرطة »النظارات« فيبلغ عددها في محافظات غزة 
الدورية  الزيارات  الهيئة في  الشرطة، واستمرت  تتواجد داخل كافة مراكز  )19( نظارة، 
وغير الدورية لهذه األماكن حتى كانون أول 2008. وخالل العدوان اإلسرائيلي على غزة 
مت استهداف مقار مراكز الشرطة في جميع احملافظات مما أدى إلى تدمير مباني تلك املراكز 

ومن ضمنها النظارات التابعة لهذه املراكز.

سيتم احلديث في هذا القسم عن ثالثة فروع على النحو التالي: 

الفرع األول: أماكن اإلحتجاز الدائمة:

الفرع الثاني: أماكن اإلحتجاز املؤقتة واملنظمة مبوجب القانون.

الفرع الثالث: أماكن اإلحتجاز غير املنظمة مبوجب القانون.
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الفرع األول

األماكن الدائمة: مركز غزة لإلصالح والتأهيل

سبق وذكرنا، في مجال أماكن اإلحتجاز الدائمة، ال يوجد في قطاع غزة سوى مركز واحد 
ملراكز  العامة  للمديرية  يتبع  املركز  هذا  أن  واألصــل  والتأهيل.  لإلصالح  غزة  مركز  وهو 
أنها  إلى  بالنظر  املقالة،  احلكومة  في  الداخلية  لــوزارة  بدورها  التابعة  والتأهيل  اإلصــالح 

الوزارة الفعلية في قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس على مقاليد األمور في القطاع.  

يعود تاريخ إنشاء مركز غزة لإلصالح والتأهيل إلى حقبة االنتداب البريطاني على فلسطني، 
أي أن عمره الزمني قد قارب على املائة عام، وهو بناء قدمي جدا، ويتواجد  داخل املجمع 
غير  األمنية  الناحية  من  يعتبر  مكان  في  املدينة  وسط  يقع  الذي  بالسرايا،  املعروف  األمني 
مالئم بحيث يحيطه مساكن وممتلكات املواطنني التجارية من كل اجتاه، ومبا ال يتجاوز الـ 

)10( أمتار في اجتاهني من املركز و)20( مترا في االجتاهني اآلخرين.

والذي  غزة  قطاع  على  العدوان  أثناء  اإلسرائيلي  بالقصف  املركز  هذا  إستهداف  مت  وقد 
بدأ منذ 2008/12/27، األمر الذي أدى إلى تدمير املركز وهروب جميع النزالء منه. 
خالف  من  كل  فيه  يــودع  والتأهيل  لإلصالح  مركز  أي  من  خــاٍل  غزة  قطاع  يكون  وبذلك 

القانون بجنحة أو جناية. 

أواًل: األوضاع القانونية للنزالء:

توقيف صــادرة من  أوامــر  بناء على  والتأهيل  النزالء في مركز غزة لإلصالح  استقبال  يتم 
الشرطة ومدتها )24( ساعة، أو بناء على أوامر توقيف صادرة من النيابة العامة مدة )48( 
ساعة، أو بناء على أمر توقيف مدته )15( يومًا صادر عن احملكمة املختصة، أو بناء على 
تبني  بالنزالء  اخلاصة  القانونية  السجالت  مراجعة  بعد  املختصة.  احملكمة  من  إدانــة  حكم 
وجود العديد من التجاوزات القانونية، فهناك عدد من املوقوفني مت توقيفهم بكتاب صادر 
عن مدير الشرطة، ودون استخدام أمر التوقيف القضائي الرسمي الذي يحدد طبيعة التهمة 

املوجهة إلى املتهم. 
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العام 2008 )700( نزيل،  بلغ عدد احملتجزين في مركز غزة لإلصالح والتأهيل خالل 
املتهمني على احملكمة  يتم عرض  كثير من األحيان ال  ما بني موقوف ومحكوم. كما في 
قانونية،  غير  ومسببات  حجج  وتت  املتهمني  عن  اإلفــراج  أو  التوقيف  لتمديد  املختصة 
بحيث بلغ عدد املوقوفني املنتهية مدة توقيفهم ولم يتم التمديد لهم أو اإلفراج عنهم )104( 
موقوفًا، كما أن هناك عدد )30( من املوقوفني الذين جتاوزت مدد توقيفهم الـ )6( أشهر، 

ولم يتم عمل الئحة اتهام بحقهم وإحالتهم للمحكمة املختصة للبدء في احملاكمة.

الصادرة  األحكام  أو  لهم  املوجهة  للتهم  تبعا  واحملكومني  املوقوفني  النزالء  توزيع  ويتم 
بحقهم، وذلك على كافة األقسام املوجودة، فهناك قسم للنساء، وقسم للمتهمني بجرائم 
التخابر مع االحتالل )األمنيني(، وقسم للمتهمني بجرائم املخدرات، وقسم للجرائم التي 
تعتبر جنح، وقسمان للنزالء املوقوفني على ذمة األمن الداخلي واملتهمني بقضايا مختلفة. 
ولكن أيضا يحدث في كثير من األحيان اختالط غير مبرر داخل األقسام والغرف، فعلى 
تتعلق  بقضايا  املتهمني  وهم  »باألمنيني«  خاص  غرفه  بعض  كامل  قسم  هناك  املثال  سبيل 
بالتخابر مع العدو، وهي مختلطة بني احملكومني واملوقوفني، وهناك غرف في نفس القسم 
خاصة باملتهمني على قضايا ذات طابع جنائي. وبشكل عام ال ميكن القول أن هناك التزام 

دقيق مبعايير التصنيف القانونية بشكل دقيق. 

لهم أي  تتوفر  النزالء ال  القانونية، هناك عشرات احلاالت من  املساعدة  تلقي  وفي مجال 
أمام  قضاياهم  ومتابعة  بتمثيلهم  يقوموا  محامني  لهم  يوجد  ال  مبعنى  قانونية،  مساعدة 
لهم  السيئة  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  بسبب  وذلك  املختصة،  القضائية  اجلهات 
ولذويهم. وقد الحظت الهيئة أن كثير من هؤالء املتهمني ميكن اإلفراج عنهم بكفالة، في 

حال مت توفير محامني لهم. 

ثانيًا: التفتيش على املركز من قبل اجلهات القضائية املختصة: 

عدم  تبني  الهيئة،  تنفذها  التي  الدورية  الزيارة  في  للمحتجزين  الدائمة  املقابلة  خالل  من 
وجود زيارات دورية من قبل اجلهات املسئولة بغرض التفتيش القضائي على أوضاع املركز 
أعضاء  أو  املساعد،  العام  النائب  قبل  من  التي مت عملها  والزيارات  داخله،  واحملتجزين 
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مجلس العدل األعلى خالل هذه الفترة محدودة جدا، ولم يتبني للهيئة اإلجراءات املتخذة 
في هذه الزيارة، او نتائج هذه الزيارة مطلقا من خالل التوثيق لدى إدارة هذا املركز أو من 
قام بالزيارة، مبعنى أن الزيارة أخذت الطابع البرتوكولي الشكلي أكثر من طابعها القضائي 
القائمة.  السجالت  وفق  للموقوفني  القانونية  األوضــاع  كافة  بفحص  واملتمثل  املفترض 

واتخاذ إجراءات قضائية في أعقاب كل زيارة.

ثالثًا: األوضاع املعيشية والصحية:

يتكون مركز غزة لإلصالح والتأهيل من مجموعة من األبنية ملتصقة في بعضها البعض، 
مترًا   1000 الـ  تتجاوز  ال  إجمالية  مساحة  وفي  واحــدًا،  بناءًا  البعض  بعضها  مع  وتشكل 
هذه  وتتكون  فيها.  والعاملني  السجن  إدارة  تشغلها  املساحة  هذه  من  كبير  وجزء  مربعًا، 
األبنية من )6( أقسام، وتتوي هذه األقسام على عدد 52 غرفة موزعة على كافة األقسام، 
ال تتجاوز مساحة كل غرفة )15( مترًا مربعًا، وتعتبر وضعية هذه األقسام والغرف متهالكة 
جدا بحيث لم يعد ينفع معها عمليات الصيانة والترميم، كما أنها غاية في السوء من ناحية 

التنظيم واالتساع.

الشمس،  ودخــول  التهوية  قلة  من  والتأهيل  لإلصالح  غــزة  ملركز  املكونة  األبنية  تعاني 
الصحي،  الصرف  شبكة  تهالك  ومن  األبنية،  جــدران  في  الدائمة  والرطوبة  واإلضــاءة، 
ومواسير املياه، مما يؤدي إلى وجود روائح كريهة دائمة، كما تعاني من قلة النظافة فهي ال 
تصل إلى احلد األدنى املطلوب داخل أقسام وغرف هذه األبنية التي يشغلها احملتجزين من 
النزالء. كل ذلك يؤدي إلى انتشار األمراض بشكل دائم بني النزالء، ويخلق بيئة صحية 
هي  والتي  للنزالء،  الغرف  داخل  املوجودة  الالزمة  التجهيزات  أن  كما  السوء.  في  غاية 
عبارة عن اسرة، وفراش، وحمام، غير مالئمة نهائيًا، وال وجود خزانات داخل الغرف 
لوضع مالبس واحتياجات النزالء، وعلى الرغم من سماح إدارة السجن بإدخال الراديو 
والتلفزيون والثالجة لكل غرفة من قبل النزالء وذويهم إال أن هذه االمتيازات موجودة في 
عدد قليل من الغرف فقط، نتيجة للظروف االقتصادية واالجتماعية السيئة لغالبية النزالء. 
كما يعاني النزالء من االكتظاظ بشكل كبير بحيث تتوي كل غرفة ما بني 12- 20 نزياًل، 

مما يزيد من تأثير اإلشكاالت املوجودة بخصوص التهوية والنظافة وغيرها.
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ففي مجال اخلدمات الصحية: هناك عيادة طبية داخل املركز، يشرف عليها طاقم من األطباء 
في مختلف التخصصات، إال أن وضعية هذه العيادة ليست في املستوى املطلوب من ناحية 
التجهيزات واملعدات الالزمة وحداثتها، كما أن هناك نقص في املواد املستخدمة للعالج. 

هناك )84( حالة مرض دائم داخل مركز غزة لإلصالح  املرضى:  السجناء  بلغ عدد  كما 
والتأهيل، وهم بحاجة إلى رعاية طبية دورية دائمة، منهم عدد )15( حالة مرض سكر 
أمــراض حادة،  نفسي، وعــدد )36( حالة  وضغط وأعصاب، وعــدد )33( حالة مرض 
قلب، تنفس، جلدية..الخ. كما أن هناك عشرات حاالت األمراض املؤقتة املنتشرة بني 

النزالء.

تظهر هذه األعداد من املرضى أن هناك نسبة عالية بني النزالء يعانون من املرض ومن انتشاره 
في صفوفهم، وخاصة أنه تبني للهيئة من خالل مقابلة العديد منهم أنهم أصيبوا باملرض 
داخل املركز، ولم يعانوا منه من قبل. كما يتبني من خالل هذا العدد مدى احلاجة إلى الرقي 
بوضع اخلدمات الصحية والتجهيزات واملعدات الطبية الالزمة لعالج ورعاية املرضى من 

النزالء احملتجزين.

الكافية،  الصحية  والعناية  العالج  تلقي  النزالء من عدم  املرضى  كبير من  كما يشكو عدد 
وعدد منهم بحاجة إلى عمليات جراحية منذ فترة ولكنه لم يتم تلبيتها لهم بفعل تكلفتها 
الثمن،  غالية  األدويــة  من  احتياجاتهم  تلبية  عدم  من  املرضى  بعض  يشكو  كما  املرتفعة، 
له من اخلــارج، أو إحضارها من ذويه،  النزيل تغطية ثمنها إلحضارها  بحيث يطلب من 
الصعبة  واالجتماعية  االقتصادية  األوضــاع  بسبب  ذلــك  يستطيع  ال  األحيان  غالبية  وفــي 
للنزيل وذويه. كما تبني للهيئة عدم وجود أخصائيني نفسيني داخل املركز لإلهتمام بعالج 
املرضى النفسيني، أو عدم وجود برامج عالجية نفسية للمرضى مرتبطة مبؤسسات صحة 

نفسية خارجية.

 رابعًا: األوضاع اخلدماتية واإلتصال بالعالم اخلارجي: 

 اخلدمات التعليمية والتثقيفية: ال يوجد في مركز غزة لإلصالح والتأهيل خالل هذه الفترة 
أي برنامج تعليمي أو تثقيفي حقيقي ميكن أن يؤدي إلى نتائج ايجابية على النزالء، كما 
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ال يوجد أي برنامج فعلي حملو األمية داخل املركز، فهناك العشرات من احملتجزين الذين 
ال يجيدون القراءة أو الكتابة، كما ال يوجد فعليا مكتبة وفق املعايير القانونية املطلوبة، 
واملكتبة املوجودة ضيقة جدا، وال تصلح للجلوس فيها بهدوء للقراءة أو التثقيف الذاتي 
من قبل النزالء، ويتم استخدامها بشكل دائم لزيارات احملامني وااللتقاء مبوكليهم، كما 

أنها ال تتوي إال على مجموعة متواضعة من الكتب القدمية. 

 اخلدمات الرياضية والترفيهية: ال ميكن القول أن هناك خدمات رياضية وفق ما نص عليه 
القانون داخل مركز غزة لإلصالح والتأهيل، وال وجود الماكن أو مساحات مخصصة 
لذلك، وتقتصر األنشطة الرياضية على التمارين التي ميارسها النزالء أثناء الفورة التي 
ال تتجاوز مساحتها الـ)250( مترًا مربعًا، يتواجد بها في غالب األحيان عددًا كبيرًا من 

النزالء عند بدء الفورة وتبعا لعدد كل قسم، كما ال تتوفر النشاطات ترفيهية املنظمة. 

 خدمات االتصال بالعالم اخلارجي: هناك زيارات أسبوعية للنزالء لاللتقاء بذويهم ومدة 
الزيارة )20( دقيقة، كما هناك زيارات تتم بصورة استثنائية بعد تقدمي طلب رسمي من 
قبل النزيل أو ذويه، وأخذ موافقة إدارة املركز، وهناك أيضا زيارات خاصة مبعدل 15 
حالة أسبوعية، ولكن من جانب آخر ال يتم إدخال اجلرائد واملجالت للنزالء مما يجعلهم 

في عزلة عن معرفة ما يدور في العالم اخلارجي.

 خدمات التدريب املهني والتشغيل: لم يوجد خالل هذه الفترة أية برامج خاصة بالتدريب 
املهني أو التشغيل مبقابل للنزالء داخل مركز غزة لإلصالح والتأهيل.
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التوصيات:

مالحظة  من  بد  ال  والتأهيل  لإلصالح  غزة  مركز  مجال  في  السابقة  املعطيات  خالل  من 
التوصيات التالية:

غزة  مركز  مبنى  تدمير  أعقاب  في  الــالزمــة:  األساسية  والتجهيزات  البناء  ناحية  1.مــن 
مكان  إيجاد  على  العمل  ضــرورة  اإلسرائيلي،  اإلحتالل  قبل  من  والتأهيل  لإلصالح 
مالئم ومبا يتوافق مع املعايير الدولية ألبنية مراكز اإلصالح والتأهيل، ومبا يضمن احترام 
من  وغيرها  واألســـرة  الغرف  جتهيز  حيث  من  بــه.  النزيل  للشخص  اإلنسانية  الكرامة 

مكونات املبنى. 

2. من ناحية اخلدمات: العمل على الرقي بجميع احلقوق اخلدمية للمحتجزين، الصحة، 
التعليم والتثقيف، التدريب املهني والتشغيل واإلنتاج، الرياضة، الرعاية االجتماعية، 

وذلك من خالل العمل الفوري على تقيق التالي:

أ.تطعيم كافة النزالء ضد مرض الكبد الوبائي على نفقة احلكومة.

ب.توفير العالج واألدوية الالزمة لكافة املرضى على حساب احلكومة.

ج.الشروع فورا وبالتعاون مع اجلهات الرسمية واألهلية، لعمل برنامج تأهيل نفسي 
لكافة النزالء الذين يعانوا من أمراض نفسية.

د.إيجاد مكتبة للمركز وتزويدها بكافة الكتب الثقافية والعلمية الالزمة للنزالء.

املركز،  داخل  املتبعة  واألنظمة  النزالء  وواجبات  حقوق  تبني  نشرة  وطباعة  ه.إعــداد 
وتسليمها لهم في بداية احتجازهم داخل املركز.

و.إعداد برامج توعوية متكاملة تستهدف األميني، والسماح لكافة الطالب باستكمال 
دراستهم التعليمية، وتشجيعهم على ذلك. 
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املكان  وتوفير  للنزالء.  متكامل  مهني  وتشغبلي  تدريبي  لبرنامج  والتنفيذ  ز.اإلعــداد 
واألجهزة واملعدات الصناعية الالزمة لذلك.

ح.توفير كافة املعدات الرياضية الالزمة للنزالء، والسماح لهم دون استثناء مبمارستها 
وتشجيعهم على ذلك.

متكامل  اجتماعي  برنامج  لعمل  االجتماعية  الشئون  وزارة  مع  بالتنسيق  ط.البدء 
يخدم النزالء وأسرهم، ومبا يضمن عدم عودة النزيل الرتكاب اجلرائم.

3. من ناحية األوضاع القانونية للنزالء

ضرورة العمل على معاجلة كافة أوضاع السجناء القانونية، وذلك من خالل القيام الفوري 
بالتالي:

أ.تشكيل جلنة قضائية مختصة بالتعاون مع وزارة الداخلية، واملجلس التشريعي، تعمل 
على دراسة كافة ملفات املوقوفني واحملتجزين، وحل كافة اإلشكاالت القانونية التي 

تعتريها.

التنسيق مع كافة اجلهات الرسمية  النزالء من خالل  القانونية لكافة  ب.توفير املساعدة 
واألهلية املختصة، منها: وزارة العدل، نقابة احملامني، مؤسسات حقوق اإلنسان..

الخ. 

غزة  مركز  على  الـــدوري  التفتيش  مهامهما  من  يكون  مختصة  قضائية  جلنة  ج.إنــشــاء 
وذلــك وفــق أســس وإجـــراءات ونظم ومــدد واضــحــة، تكفل  لإلصالح والتأهيل، 
بالزيارات  خاص  سجل  وتنظيم  املركز،  على  القائمني  قبل  من  القوانني  جتاوز  عدم 

واإلجراءات املتخذة في كل زيارة.
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 أماكن التوقيف املؤقتة املنظمة وفق القانون

األصل العام واحتراما حلرية الفرد، ومبقتضى روح قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لعام 
2001، ال يجوز توقيف أي شخص دون إشراف قضائي، ولكن أيضا ملقتضيات املصلحة 
العامة واحلفاظ على أمن املجتمع، وأيضا مبقتضى نصوص القانون ميكن توقيف املواطنني 
ملدة مؤقتة دون إشراف قضائي ملدة ال تزيد 48 ساعة، ومبا أن التوقيف بهذه الطريقة إجراء 
قاسي بحق املواطن املوقوف، الن األصل أن املتهم برئ حتى تثبت إدانته، وبالتالي من حق 
هذا املتهم أن ينعم بحريته حتى يصدر بحقه حكم قضائي. لهذه األسباب وتقيقا للعدالة 
توقيف  أماكن  وجــود  الدولة  تكفل  املتهم،  املواطن  ضد  القاسي  اإلجــراء  هذا  من  وللحد 
صارمة،  قضائية  رقابة  إلى  وتخضعها  واإلمكانات،  التنظيم  من  عالية  درجة  على  مؤقتة 
وذلك بهدف احلد من تأثير هذا اإلجراء على املساس بالكرامة اإلنسانية للمواطن املشتبه به 
أو املتهم قبل اإلدانة. كما يطلق على هذه األماكن تسمية النظارات، وذلك كناية على أنها 

أماكن لالنتظار وليس بهدف احلجز والعقوبة لألشخاص الذين يتم إيداعهم فيها. 

وتتواجد  نظارة،  في محافظات غزة )19(  )النظارات(  املؤقت  التوقيف  أماكن  يبلغ عدد 
املنتشرة في محافظات قطاع غزة، )16( منها معدة الن  الفلسطينية  الشرطة  داخل مراكز 
يجري  الذين  بهم  املشتبه  املوقوفني  ملبيت  معدة  أنها  مبعنى  مؤقت،  توقيف  أماكن  تكون 
التحقيق معهم، ومن هذه النظارات من يتبع اإلدارات املتخصصة الرئيسية كإدارة املباحث 
وإدارة مكافحة املخدرات، حيث تعتبر هذه اإلدارات مستقلة فنيا عن العمل املعتاد ملركز 
الشرطة في أقسامه املختلفة. وعدد )3( منها غير معدة مسبقا لتكون نظارات، واحدة منها 
عبارة عن غرفة ضمن مركز شرطة فرعي، واثنتني عبارة عن غرف حديدية )كرفانات( يتم 
وضعها داخل مركز الشرطة، ويجري احتجاز املشتبه فيهم داخلها ملدد تصل إلى ما يقارب 
الـ )24( ساعة، وفي بعض األحيان مت مبيت موقوفني داخلها، قبل أن يتم تويلهم إلى 

مركز الشرطة الرئيس أو اإلدارة الرئيسية الستكمال أو بدء التحقيق معهم.

الفرع الثاني:
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اإلشكاالت التي تعاني منها: تعاني كافة النظارات املنتشرة في مراكز الشرطة املختلفة من 
ضيق ومحدودية مساحتها، وفي غالبيتها يتواجد داخلها حمام متواضع جدا، تنبعث منه 
رائحه كريهة باستمرار داخل النظارة، كما تعاني أغلب النظارات من عدم التهوية الصحية 
الالزمة، وقلة اإلنارة، وعدم دخول الشمس، كما ال يوجد في أغلبها أسرة للنوم، وإمنا 

مجهزة بفراش أرضي غير مالئم في كثير من األحيان. 

بها  املسموح  القانونية  املــدة  جتــاوز  مت  األحيان،  من  كثير  في  القانونية:  املوقوفني  أوضــاع 
بعدها  يتم  ولم  ساعة،   24 مدة  عن  زادت  بحيث  باإلحتجاز،  القضائي  الضبط  ملأموري 
اإلفراج عن املشتبه بهم، كما لم يتم استصدار قرار توقيف رسمي من النيابة العامة، كما مت 
في كثير من األحيان إبقاء املوقوفني داخل النظارات بعد التمديد لهم من احملكمة، وال يتم 

تويلهم إلى أماكن االحتجاز الدائمة. 

التوصيات: 

الشرطة  ملقار  استهدافها  عند  الشرطة  نظارات  اإلسرائيلية  اإلحتالل  قوات  استهدفت  لقد 
التابع لها تلك النظارات، األمر الذي أدى إلى تدمير تلك النظارات بالكامل. ومبا أن هذا 
التدمير قد حصل في نهاية العام 2008 فإن التوصيات هنا كانت وفقًا لألوضاع التي كانت 
عليها تلك النظارات قبل التدمير، مع إضافة نقاط شبيهة بتوجيهات حول الوضع األفضل 

الذي ال بد أن تكون عليه تلك النظارات.

نظام  أو  قانون  الى  وإخضاعها  نظارات  بها  يوجد  التي  الشرطة  مراكز  تديد  ضــرورة   .1
ينظم وجودها وشكلها والتجهيزات الالزمة بها، ومبا يحفظ الكرامة اإلنسانية للمواطن 
املشتبه به، وأن ال يتجاوز بأي حال من األحوال توقيف املواطنني بها عن املدة القانونية 

املعترف بها.

2. إلغاء كافة النظارات التابعة لإلدارات الفنية املتخصصة في الشرطة )املباحث، املخدرات( 
سواء املعدة بشكل رسمي لتكون نظارات أو الغرف التي يجري استخدامها كنظارات، 

وأن يقتصر التوقيف فقط منذ اللحظة األولى على  نظارات املراكز.
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3. ضرورة اختيار طاقم مؤهل لإلشراف على هذه النظارات والتعامل مع املوقوفني فيها 
يكون على درجة عالية من املهنية واالحترام والسلوك األخالقي والقانوني.

4. ضرورة قيام اجلهات القضائية املختصة بواجباتهم في التفتيش على هذه األماكن بشكل 
دوري، ووفق أصول وإجراءات إدارية وفنية واضحة، مبعنى برنامج دوري، وفي حال 

وجود جتاوزات محاسبة ومعاقبة املخالفني.
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أماكن االحتجاز والتوقيف غير املنظمة وفق القانون

تستند  أن  دون  املواطنني،  واحتجاز  لتوقيف  مخصصة  العملية  الناحية  من  أماكن  هناك 
أو احلبس  للقانون ال يجوز احلجز  أنه وفقا  قانونية في وجودها، فاألصل  إلى أي شرعية 
تخضع  أن  يجب  األماكن  هذه  أن  مبعنى  قانونا،  بها  املعترف  األماكن  غير  في  للمواطنني 
إلى قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيني لعام 1998، ويجب أن تخضع للتفتيش 

واإلشراف القضائي الكامل.

وهناك نوعني من هذه األماكن، أماكن يتم توقيف واحتجاز املواطنني فيها لفترات طويلة، 
مبعنى  مؤقتة،  وليست  دائمة،  أماكن  أنها  على  نصنفها  يجعلنا  مما  أشهر،  عدة  إلى  تصل 
أن  افــتــراض  وعلى  والتأهيل،  اإلصــالح  مبدأ  وفــق  فيها  احملتجزين  مع  التعامل  يفترض 
احملتجزين فيها يجري توقيفهم واحتجازهم وفق األصول القانونية. وهناك أماكن مؤقتة 
يتم فيها توقيف واحتجاز املواطنني بشكل مؤقت أي ملدد بسيطة، ثم يتم تويل املوقوفني 

فيها إلى أماكن االحتجاز الدائمة.

أواًل: األماكن الدائمة

خالل العام 2008 تبني وجود مكانني دائمني لتوقيف واحتجاز املواطنني، وكالهما يتبع  
جهاز األمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في احلكومة املقالة. وهما مركز توقيف املشتل، 

ومركز توقيف السرايا.

1.مركز توقيف املشتل التابع لألمن الداخلي

الفلسطينية، ويقع غرب  الوطنية  السلطة  التي شيدتها  املباني احلديثة  املركز من  يعتبر هذا   
العامة،  املخابرات  جلهاز  يتبع  وكان   ،2005 العام  إلى  إنشاءه  تاريخ  ويعود  غزة،  مدينة 

الفرع الثالث: 
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وبعد  حينه،  في  العامة  للمخابرات  التابع  الرئيسي  املبنى  ضمن  املركز  هذا  يتواجد  حيث 
األمن  جلهاز  يتبع  املركز  هــذا  أصبح  غــزة،  قطاع  في  السلطة  على  حماس  حركة  سيطرة 
الداخلي، الذي مت تشكيله بقرار من مجلس الوزراء في احلكومة املقالة، حيث ُأتبع هذا 
البناء )500( مترًا مربعًا، ويتكون من قسمني،  تبلغ مساحة  الداخلية.  اجلهاز إلى وزارة 
قسم علوى يتكون من )6( غرف، مساحة كل غرفة )30( مترًا مربعًا، وقسم سفلي عبارة 

عن )13( زنزانة )انفرادي و مزدوج(.

الهيئة مت  التي توفرت لدى  القانونية: حسب املعلومات  أما بخصوص األوضاع السجناء 
استخدام املركز للتحقيق مع املواطنني الذي يجري اعتقالهم، وتراوحت مدد التوقيف ما 
بني ساعات وحتى )48( ساعة في بعض األحيان، قبل أن يتم إحالتهم إلى مركز توقيف 

السرايا.

كما يتم في كثير من األحيان الطلب من املواطن احلضور إلى مركز توقيف املشتل صباحًا 
ويتم احتجازه وتركه لعدة ساعات دون التحقيق معه، وقد ميتد تركه حتى ساعات متأخرة 
مساءًا، قبل أن يتم اإلفراج عنه، ويطلب منه احلضور في صباح اليوم التالي، وهكذا، وقد 
حدث هذا األمر مع عدٍد من املواطنني بحيث وصلت مدة هذه اإلجــراءات للبعض منهم 
كما  القانون،  على  تايل  وهو  السلطة  إستخدام  في  تعسفًا  اإلجــراء  هذا  يعتبر  األسبوع. 

يعتبر من يقوموا بارتكابه مسائلني أمام القانون.

2.مركز توقيف السرايا التابع جلهاز األمن الداخلي

مكان  بنفس  يتواجد  البريطاني،  االنتداب  حقبة  إلى  أيضا  املركز  هذا  إنشاء  تاريخ  يعود 
الذي يقع وسط  بالسرايا،  املعروف  مركز غزة لإلصالح والتأهيل، داخل املجمع األمني 
مدينة غزة، وتنطبق عليه نفس اإلشكاالت األمنية من ناحية مكان تواجده. ومركز توقيف 
جهاز  إلشــراف  يخضع  العسكرية،  االستخبارات  بسجن  سابقا  يعرف  كان  ما  أو  السرايا 
األمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في احلكومة املقالة، وأصبح يستخدمه اجلهاز كبديل 

ملركز توقيف املشتل، وذلك منذ بداية العام 2008.
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تبلغ مساحة البناء حوالي )1000( مترًا مربعًا، يتكون من عدد )4( أقسام، ويحتوي كل 
قسم على عدد من الغرف، ويبلغ إجمالي عدد الغرف )8( غرف، وتتراوح مساحة كل 

غرفة حوالي )20( مترا مربعًا. وعدد )7( زنازين للحجز اإلنفرادي.

التجهيزات  وانعدام  سوء  من  املركز  يعاني  كما  وتهالكها،  املباني  قدم  من  املركز  ويعاني 
الالزمة الن السجن كان مهماًل لفترة طويلة، فالغرف تعاني من الرطوبة وسوء التهوية، 
واإلنارة الضعيفة، ويزداد األمر سوءًا في الزنازين، فهي تعاني إضافة إلى ما سبق من سوء 
واملالئمة  املناسبة  الصحية  الشروط  فيها  تتوفر  ال  وجميعها  الكريهة،  والروائح  الفراش، 

للحجز والتوقيف. إضافة إلى أنه مركز غير منظم وفق أي قانون. 

الداخلية،  لــوزارة  التابع  الداخلي  األمــن  جهاز  السرايا،  توقيف  مركز  إدارة  على  يشرف 
وبشكل ميداني هناك طاقم مخصص لإلشراف على كافة احملتجزين من الناحية اإلدارية. 
يسجل على هذا الطاقم ال ميكن اعتباره مؤهال من الناحية العلمية والفنية الالزمتني توافرهما 
في العاملني والقائمني على مراكز التوقيف، وذلك مبا ميكنهم بشكل كامل من التعامل مع 
التدريب  برامج  وتقتصر  الصلة.  ذات  الدولية  واملعايير  النافذة،  القوانني  احملتجزين وفق 

للطاقم املشرف على تزويدهم بالكتيبات ذات العالقة بحقوق النزالء.

 )109( هو  السرايا،  واحتجاز  توقيف  مركز  في  العام 2008،  خالل  املوقوفني  عدد  بلغ 
جميع  بأسماء  تفصيلي  بكشف  اجلــهــاز  إدارة  قبل  مــن  الهيئة  تــزويــد  مت  حيث  مــوقــوف، 
لهم  املوجهة  والتهم  أوضاعهم  عن  وسؤالهم  جميعا  بهم  االلتقاء  ومت  لديهم،  املوقوفني 

وطريقة املعاملة، دون أي إعاقة من قبل األمن الداخلي. 

النيابة  لدى  الداخلي،  األمن  إدارة  قبل  من  الهيئة  عليه  حصلت  الذي  الكشف  ومبراجعة 
العسكرية، والنيابة املدنية، للتأكد من األوضاع القانونية جلميع احملتجزين، تبني أن عدد 
املوقوفني بقرارات صادرة عن النيابة العسكرية بتاريخ 2008/5/11 هو )91( موقوفًا، 

وعدد )18( موقوف من قبل النيابة املدنية. 
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أواًل: األوضاع القانونية للسجناء:

وسالمة  لهم  املوجهة  التهم  من  للتأكد  املوقوفني  ملفات  على  االطــالع  الهيئة  تستطع  لم 
املدنية  والنيابة  العسكرية،  النيابة  طلب  بسبب  بحقهم،  املتخذة  القانونية  اإلجــــراءات 
توكيالت رسمية من املتهمني بذلك، وعلى خلفية حساسية قضايا املتهمني التي أغلبها كما 

مت إفادة الهيئة انها على خلفيات »أمنية«.

يذكر أن هناك )43( نزياًل، منهم عدد )38( موقوفًا، ومنهم عدد )5( محكومًا موجودين 
في مركز غزة لإلصالح والتأهيل، وانتهى عمل األمن الداخلي معهم، ويخضعون إلشراف 
بقرارات وأحكام من  إدارة مركز غزة لإلصالح والتأهيل، ولكنهم موقوفني ومحكومني 

النيابة والقضاء العسكريني، وال عالقة للنيابة والقضاء املدني فيهم.

والنيابة  العسكرية  والنيابة  الداخلي  األمن  إدارة  من  الهيئة  تلقتها  التي  املعلومات  حسب 
املدنية، حول اإلجراءات القانونية املتخذة بحق من يتم توقيفهم من قبل األمن الداخلي، 
والقضاء  العسكرية  النيابة  األولــــى:  جهتني،  مــع  يعمل  الــداخــلــي  األمـــن  أن  تبني  فقد 
العسكري، مستندًا إلى اإلجراءات القانونية املنصوص عليها في قانون أصول احملاكمات 
اجلزائية الثوري لعام 1979، الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، في توقيف واحتجاز 
املواطنني املشتبه بهم والتعامل معهم. والثانية: النيابة املدنية والقضاء النظامي، منذ شهر 
آذار 2008، وذلك في حالة اجلرائم املتعلقة باإلخالل باألمن الداخلي واخلارجي والتخابر 
مع العدو، وذلك مبوجب األمر العسكري رقم 555 الصادر بتاريخ 1957/10/23  في 
زمن اإلدارة املصرية لقطاع غزة وكذلك وفقًا ملا ينص عليه قانون العقوبات الفلسطيني للعام 

1936 النافذ في قطاع غزة.

أما بالنسبة إلجراءات النيابة العسكرية، فإن عملية توقيف واحتجاز املواطنني املشتبه بهم 
بارتكاب جرائم تتم بأمر قضائي صادر عن النيابة العسكرية، ويتم التوقيف بداية مدة 48 
ساعة، استنادًا إلى القانون، يتلو ذلك بدء عملية التحقيق من قبل األمن الداخلي، وفي حالة 
عدم اكتمال التحقيق، يقوم األمن الداخلي بتمديد التوقيف تلقائيا من النيابة العسكرية، 
الثوري، حيث  العقوبات  قانون  التوقيف، وذلك وفق  مبنى مركز  داخل  املتواجدة أصال 
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تصل هذه املدة إلى ثالثة أشهر، مبوجب هذا القانون، وبعد انتهاء التحقيق يتم تقدمي لوائح 
اتهام من قبل النيابة العسكرية للعرض على احملكمة العسكرية املختصة. 

وبتاريخ 2008/4/10 صدر عن املجلس التشريعي في قطاع غزة قانون القضاء العسكري 
احملاكم  بتشكيل  متعلق  األول  شقني  على  القانون  هذا  إشتمل  وقد   ،2008 لسنة   4 رقم 
العقوبات  أمــا  العسكرية،  احملاكم  أمــام  اجلزائية  بــاإلجــراءات  خــاص  والثاني  العسكرية 
العسكرية فقد بقي قانون سنو 1979 املشار إليه سابقًا هو املنطبق9. ويشار في هذا الصدد 
إلى موضوع قانونية تطبيق قانون القضاء العسكري املشار إليه بسبب عدم مصادقة رئيس 

السلطة الوطنية عليه10. وهذا يؤدي إلى سريانه في القطاع دون الضفة.

الداخلي  األمن  قيام جهاز  ذلك من خالل  فيتم  املدنية:  النيابة  مع  التوقيف  إجــراءات  أما 
بإلقاء القبض على املتهمني بناء على مذكرة قبض صادرة عن النيابة العامة املدنية، ثم يجري 
ملدد  املدنية  النيابة  من  ومتديده  اجلزائية،  اإلجـــراءات  قانون  وفق  ساعة   24 مدة  التوقيف 
التي بدورها تعرضهم  العامة  النيابة  إلى  املتهمني  يتم إحالة  التحقيق  إنتهاء  مختلفة، وعند 

على القضاء النظامي.

الهيئة ال زالت تعتبر أن كافة اإلجراءات القانونية املتبعة من جهاز األمن الداخلي والنيابة 
العديد  بحق   ،1979 لعام  الثوري  اجلزائية  احملاكمات  أصول  لقانون  املستندة  العسكرية 
من احملتجزين لديها، وحتى احملاكم التي يجري تشكيلها بحقهم هي غير دستورية وغير 
باطلة،  هي  قانونية  مراكز  من  عنها  يتولد  وما  اإلجــراءات،  هذه  فجميع  وبالتالي  قانونية 
لعام  الثوري  العقوبات  قانون  أن  التي عبرت عنه منذ سنوات  الهيئة مبوقفها  لقناعة  وذلك 
املواطنني  على  تسري  التي  القوانني  منظومة  ضمن  اعتباره  ميكن  ال  قانون  هو   ،1979
داخل أراضي حكم السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعتبر جتاوزًا لقانون اإلجراءات اجلزائية 
الفلسطيني لسنة 2001. لقد تلقت الهيئة خالل العام 2008 عددا من الشكاوى املتعلقة 

9   ال بد من اإلشارة إلى أن الفترة التي صدر فيها هذا القانون عن املجلس التشريعي في قطاع غزة، كان املجلس ينعقد فقط بنوابه في القطاع دون 
النواب في الضفة الغربية، كما أن املجلس عقد جلساته في تلك الفترة بناًء على نظام التوكيل من قبل النواب املعتقلني لدى إسرائيل لزمالئهم في 

قطاع غزة، وهذا املوضوع محل خالف قانوني ودستوري.

http://www.tmj.gov.ps : 10   للمزيد راجع املوقع اإللكتروني التالي للقضاء العسكري
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بتجاوز جهاز األمن الداخلي املدد القانونية املسموح بها في توقيف املواطنني املشتبه بهم قبل 
أن يتم إحالتهم إلى النيابة املختصة.

هناك  القانونية  الناحية  املختصة: من  القضائية  اجلهات  قبل  املركز من  التفتيش على  ثانيًا: 
مسؤولية تقع على اجلهات القضائية املختصة )قضاة، نيابة عامة( في التفتيش على املركز 
بشكل دوري لفحص أوضاع احملتجزين به من الناحية القانونية، مبعنى التأكد من سالمة 
ومتديد  والتوقيف  القبض  ــإجــراءات  ب واملتعلقة  بحقهم،  املتخذة  القانونية  اإلجــــراءات 
التوقيف وفق األصول، وطريقة معاملتهم واحترام حقوقهم..الخ. كما يفترض تدوين 
هذه الزيارات من قبل هذه اجلهات واإلشارة إلى املالحظات التي مت تدوينها داخل املركز، 
وعدد املخالفات التي مت اكتشافها واإلجراءات املتخذة. خالل العام 2008 لم تقم اجلهات 
القضائية املختصة، كالنيابة املدنية، مجلس العدل األعلى، بتنظيم زيارات دورية منتظمة، 
ولكن من جانب آخر، وبحسب املعلومات من قبل النيابة العسكرية وإدارة األمن الداخلي 
هناك تواجد دائم للنيابة العسكرية في املكان، ولهم مكتب هناك ولذلك هم يقوموا بزيارة 
كافة املعتقلني بشكل دائم للتأكد من أوضاعهم القانونية. كما تبني من خالل مراجعة الهيئة 
لهذه اجلهات أنه ال يتوفر أي سجل خاص يثبت هذه الزيارات واملواعيد التي متت فيها، أو 
املالحظات واإلجراءات املتخذة في كل زيارة. كما تبني للهيئة من خالل الزيارات امليدانية 
املواطنني  وادعـــاءات  أقــوال  خالل  ومن  املذكورة  الفترة  خالل  املركز  لهذا  بها  قامت  التي 

احملتجزين، أن غالبيتهم لم يلتقوا أو يسمعوا عن أي جهة قضائية زارت املركز.

ثالثًا: الظروف الصحية واملعيشية: 

للقوانني  وفقا  للمحتجزين  حقوقا  أنواعها  اختالف  وعلى  ذكرها  التالي  اخلدمات  تعتبر 
الدولية اخلاصة مبعاملة احملتجزين، وبالتالي ال يجوز حرمانهم منها بأي  النافذة واملعايير 

حال من األحوال.

 اخلدمات الصحية: يوجد في مركز التوقيف عيادة بها طبيب يعمل على مدار 24 ساعة، 
ويعاونه ممرض، ويوجد بعض األدوية التي تعطى للموقوفني حسب األمراض الطارئة 
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مثل الصداع أو آالم األسنان، وغيرها من األدوية التي يحتاجها املوقوفني املرضى، ويتم 
جلب بعض أنواع األدوية للموقوفني الذين يعانون أمراض مزمنة مثل أمراض القلب، 
ويقوم الطبيب بفحص املرضى ويوجد برنامج إلجراء الفحص الدوري على املوقوفني 
خاصة املرضى منهم. ومن يحتاج من املرضى زيارة للعيادة يتم تديد موعد له. تعتبر 
اخلدمات الصحية املتوفرة غير كافية على اإلطالق بالنظر إلى أعداد املوقوفني في مركز 
توقيف السرايا وأعدادهم، وهناك عدد من املرضى يشكون عدم توفر األدوية الالزمة 

بشكل دائم.

التعليمية  واخلدمات  للمحتجزين،  تعليمي  برنامج  أي  يوجد  ال  التعليمية:  اخلدمات   
املتوفرة في مركز توقيف السرايا تقتصر على وجود مرشد ديني يزور املوقوفني بناء على 
أو  الــدرس ساعة  مدة  األسبوع ثالث مرات  اإلدارة، وفي  قبل  برنامج معد مسبقا من 

أقل، كما يتم توفير كتب ملن يريد ويطلب. 

 اخلدمات الرياضية: يفتقر مركز التوقيف إلى مكان ميارس فيه املوقوفني الرياضة لضيق 
السماح  يتم  املوقوفني.  يستخدمها  أدوات  أو  رياضية  ألعاب  فيه  يتوفر  وال  املــكــان، 
تتم  وعــادة  ساعتني،  أو  ساعة  مدة  للفورة  والزنازين  الغرف  من  باخلروج  للموقوفني 

الفورة ملن انهوا فترة التحقيق فقط.

 خدمات الطعام: يتم تقدمي ثالث وجبات للموقوفني، إال أن بعض املوقوفني خالل فترة 
التحقيق اشتكوا من قلة الطعام ونوعيته. كما أن معظم املوقوفني الذين أنهوا التحقيق، 
أن  نتيجة  الشخصي،  حسابهم  وعلى  ذويهم  من  واخلضروات  الطعام  على  يحصلون 

الطعام الذي يقدم من قبل إدارة املركز ليس باملستوى املطلوب.

 خدمات االتصال بالعالم اخلارجي: الزيارات تتم كل أسبوع مرة واحدة مدة الزيارة من 
واستثنائية،  خاصة  بزيارات  املوقوفني  لبعض  السماح  ويتم  دقيقة،  إلــى30  دقيقة   20
وكذلك يتم السماح لبعضهم باالتصال تلفونيا باألهل، حسب احلاجة. ال يتم إدخال 

اجلرائد للمحتجزين.
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توصيات فيما يتعلق مبركزا توقيف املشتل والسرايا

1.ضرورة إخضاع هذه املراكز لقانون ينظم عملها، ويتم من خالله األخذ بعني االعتبار 
اإلصــالح  مراكز  قانون  مع  يتوافق  ومبــا  الــنــزالء،  وخــدمــات  والتجهيزات  األبنية  مالئمة 
والتأهيل لعام 1998، مع ضرورة تديد جهة اإلشراف، وضرورة تأهيل وتدريب الطاقم 

املشرف على هذه املراكز. 

2.ضرورة اإلسراع في تشكيل جلنة قضائية مختصة تعمل على دراسة كافة ملفات النزالء، 
وترتيب أوضاعهم القانونية وفق القوانني النافذة املعترف بها دستوريًا، واإلفراج عن كافة 

احملتجزين بشكل غير مستند إلى القانون.

ثانيًا: أماكن التوقيف املؤقتة غير القانونية 

يوجد في محافظات غزة )4( مراكز توقيف مؤقت تتبع األمن الداخلي، ولكن ال يجري 
لعدة  داخلها  فيهم  املشتبه  املواطنني  احتجاز  يتم  وإمنــا  طويلة،  لفترات  داخلها  التوقيف 
أو  املشتل  أمــا  الداخلي،  لألمن  التابعة  الرئيسية  املراكز  إلــى  تويلهم  ثم  ومــن  ساعات، 
في  جرى  الهيئة،  رصد  على  وبناء  التقرير  يغطيها  التي  الفترة  هذه  خالل  ولكن  السرايا. 
بعض األحيان في هذه األماكن جتاوز املدة القانونية املسموح فيها بحيث وصلت إلى )48( 
ساعة، قبل أن يتم تويلهم إلى املراكز الرئيسة. تعتبر كافة هذه األماكن غير معدة بشكل 
وقلة  الضيق،  من  يعاني  فجميعها  مؤقت،  توقيف  أماكن  تكون  حتى  القانون  مع  يتفق 

التهوية، و رداءة اإلضاءة.

توصيات خاصة بأماكن التوقيف املؤقتة غير املنظمة مبوجب القانون

1. ضرورة تديد مراكز األمن الداخلي التي يوجد بها أماكن توقيف مؤقت، وإخضاعها 
إلى نفس الشروط الالزمة في أماكن التوقيف التابعة للشرطة )النظارات( من ناحية السند 

القانوني الناظم لوجودها، وشكلها والتجهيزات الالزمة بها.

القانونية السليمة فيما يتعلق مبعاملة املوقوفني املشتبه  2. ضرورة احترام كافة اإلجراءات 
بهم، واحترام مدة التوقيف املنصوص عليها وفق القوانني النافذة.



154

عدد الشكاوى خالل العامني 2007 – 2008

املالحق
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الردود خالل العامني 2007 – 2008
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عدد الشكاوي موزعة حسب الضفة الغربية وقطاع غزة

العدد اإلجمالي للشكاوي خالل العام 2312 شكوى

مكتب خان يونس )افتتاح في نهاية العام
مكتب غزة والشمال
شمال الضفة
وسط الضفة
جنوب الضفة



157

جدول عدد للشكاوي خالل العام 2008، حسب التوزيع اجلغرافي للضفة الغربية
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اجلداول

1.جدول يبني عدد النزالء املوقوفني واحملكومني في مراكز ا إلصالح والتأهيل.

2.جدول يبني عدد النزالء النساء واألحداث في مراكز ا إلصالح والتأهيل.

3.جدول حول عدد الشكاوى خالل العام 2008 وفقا لتصنيف املكاتب والتوزيع اجلغرافي

4.جدول حول عدد الشكاوى خالل العام 2008 وفقا لكيفية تلقيها.

5.جدول حول توزيع الشكاوى حسب اجلهات وتقييم تعاونها للعام 2008.

6.جدول حول عدد اإلنتهاكات وفقًا للشكاوى الواردة للعام 2008  بني الضفة الغربية 
وقطاع غزة.

7. جدول مقارن لعدد الشكاوى حسب اجلهات ما بني العامني 2008 و2007.

8. جدول مقارن لعدد اإلنتهاكات وفقًا للشكاوى ما بني العامني 2008 و2007.

9. جدول حول السجون وأماكن اإلحتجاز ومراكز الرعاية اإلجتماعية التي زارتها الهيئة 
في العام 2008

اجلداول امللحقة بتقرير الشكاوى ومراقبة أمماكن اإلحتجاز
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جدول رقم 1 يبني عدد املوقوفني واحملكومني في مراكز اإلصالح والتأهيل املختلفة 1

1  وفقًا إلحصائيات اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل.

محكومنيموقوفنيالعدد اإلجمالياسم املركزم.

18431455388مركز إصالح وتأهيل رام الله1.

16401303337مركز إصالح وتأهيل نابلس2.

18091419390مركز إصالح وتأهيل جنني3.

31822395مركز إصالح وتأهيل أريحا4.

15041202302مركز إصالح وتأهيل طولكرم5.

1118803315مركز إصالح وتأهيل اخلليل6.

746550196مركز إصالح وتأهيل بيت حلم7.

897869552023املجموع

جدول رقم 2 يبني عدد النساء واألحداث في مراكز اإلصالح  والتأهيل2 

2   وفقًا إلحصائيات اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل.

عدد األحداثعدد النساءالعدد اإلجمالياسم املركزم.

1843659مركز إصالح وتأهيل رام الله1.

164040191مركز إصالح وتأهيل نابلس2.

18098179مركز إصالح وتأهيل جنني3.

لم يستقبل أحدلم يستقبل أحد318مركز إصالح وتأهيل أريحا4.

15044120مركز إصالح وتأهيل طولكرم5.

لم يستقبل أحدلم يستقبل أحد1118مركز إصالح وتأهيل اخلليل 6.

لم يستقبل أحد74627مركز إصالح وتأهيل بيت حلم7.

8978144499املجموع
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جدول رقم )3( يبني عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل عام 2008 حسب املكاتب والتوزيع اجلغرافي

املجموعك 1ت 2ت 1أيلولآبمتوزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك 2املكتب
مكتب 
24283323830528057805637508الوسط

355144494150194530619759581قطاع غزة

مكتب 
342026272861424547373317417الشمال

مكتب 
32335048284850818717013742806اجلنوب

2312املجموع الكلي

جدول رقم )4( حول عدد الشكاوى خالل العام 2008 وتوزيعها على املكاتب وفقًا لكيفية تلقيها
املجموعك 1ت 2ت 1ايلولآبمتوزحزيرانايارنيساناذارشباطك 2

355144494150194530619759581غزة  / عدد الشكاوى

816891416886235834208للمكتب املباشر

273536402734113724383925373بواسطة الباحث امليداني

املجموعك 1ت 2ت 1ايلولآبمتوزحزيرانايارنيساناذارشباطك 2
مكتب الشمال  / عدد 

342026272861424547373317417الشكاوى

61382121111101015695للمكتب املباشر

281923192649313437271811322بواسطة الباحث امليداني

املجموعك 1ت 2ت 1ايلولآبمتوزحزيرانايارنيساناذارشباطك 2
مكتب الوسط  / عدد 

24283323830528057805637508الشكاوى

381111317415111747111للمكتب املباشر

21202212513486546635230397بواسطة الباحث امليداني

املجموعك 1ت 2ت 1ايلولآبمتوزحزيرانايارنيساناذارشباطك 2

مكتب اجلنوب  / عدد 
32335048284850818717013742806الشكاوى

8101317781724261104للمكتب املباشر

24233731214049748516611141702بواسطة الباحث امليداني
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جدول رقم )5( حول توزيع الشكاوى حسب اجلهات وتقييم تعاونها للعام 2008

ت بنتيجة مغلقمفتوحاملجموعاجلهـــــــــة
مرضية

ت بنتيجة 
غير مرضية

عدم 
التعاون

عدم 
املتابعة

584353010مجلس الوزراء

77522515630وزارة الصحة

250194563410111وزارة املالية

4030107300وزارة الشؤون اإلجتماعية

21118031135130وزارة التربية والتعليم العالي

4603011599426298وزارة الداخلية

11654100وزارة شؤون األسرى

2200000وزارة العمل

292274120وزارة احلكم احمللي

1011000وزارة اخلارجية

11742020وزارة األوقاف

6422000وزارة النقل واملواصالت
وتــكــنــولــوجــيــا  اإلتـــــصـــــاالت  وزارة 

2110010املعلومات

8622000وزارة األشغال واإلسكان

7522000وزارة اإلقتصاد والتجارة

7431200وزارة الزراعة

3300000وزارة الشؤون املدنية

1010100وزارة الشباب والرياضة

2200000وزارة التخطيط

6510010وزارة السياحة

املؤسسات والهيئات الرسمية

2612147502مجلس القضاء األعلى

4430141147ديوان املوظفني العام

5322000الهيئة العامة للتأمني واملعاشات

2615118120البلديات

6243100اجلامعات

141311000احملافظات
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ت بنتيجة مغلقمفتوحاملجموعاجلهـــــــــة
مرضية

ت بنتيجة 
غير مرضية

عدم 
التعاون

عدم 
املتابعة

2200000قاضي القضاة الشرعي

4310100مؤسسة رعاية أسر الشهداء

3300000الهيئة العامة للبترول

3121100سلطة النقد

2111000مكتب الرئيس الفلسطيني

2110100سلطة جودة البيئة

1011000بكدار

2200000نقابة احملامني

3120101سلطة األراضي

4310010الدفاع املدني

5410010شركة كهرباء القدس

2200000هيئة احلج والعمرة

2200000سلطة املياه واملجاري - بيت حلم

2714139102النيابة العامة

2200000املجالس القروية

4041210جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

1011000ديوان الرئاسة

1100000سلطة املياه

1100000شركة جوال

1011000نقابة األطباء

األجهزة األمنية

1228042191264الشرطة املدنية

2791491308912236األمن الوقائي

2441261187521183املخابرات العامة

3120110اخلدمات الطبية العسكرية

73452822060االستخبارات العسكرية

221574030األمن الوطني والقوة املشتركة

101000000حرس الرئيس والقوة 17
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ت بنتيجة مغلقمفتوحاملجموعاجلهـــــــــة
مرضية

ت بنتيجة 
غير مرضية

عدم 
التعاون

عدم 
املتابعة

199102044هيئة التنظيم واإلدارة

6420011القضاء العسكري

121114430النيابة العسكرية

3300000الشرطة اخلاصة

اإلصـــــالح  ملــــراكــــز  ـــعـــامـــة  ال اإلدارة 
69185146221والتأهيل

12753110املباحث اجلنائية

271894320املباحث العامة

111010010شرطة مكافحة املخدرات

1100000هيئة التقاعد العسكرية

جدول رقم )6( حول عدد اإلنتهاكات وفقًا للشكاوى الواردة للعام 2008 مقارن بني الضفة وغزة

املجموعغزةالضفةنوع اإلنتهاك

احلق في احلياة

336املوت نتيجة االهمال

224املوت أثناء التوقيف / التحقيق

9413سوء إستخدام السالح

202احلكم باالعدام

1910القتل باستغالل الوظيفة

336احلق في احلماية من االختفاء القسري

18018احلق في اللجوء إلى محكمة مختصة ومستقلة

احلق في إجراءات قانونية كاملة

43178221أ_ االعتقال التعسفي

14812. إتهام باطل أو غير جدي

228743330. دون عرض املتهم على املدعي العام أو قاضي
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املجموعغزةالضفةنوع اإلنتهاك

36814. دون الئحة إتهام

411415. دون محاكمة

543178221. دون مذكرة

32468392االعتقال على خلفية سياسية

224التعويض عن االعتقال التعسفي

243458تفتيش دون مذكرة

25732الفصل بني السجناء
في  املعيشية  والظروف  التوقيف  مراكز  داخل  الطبية  بالرعاية  احلق 

13113144مراكز التوقيف

20020احلق بتوكيل محامي أو تعيني محامي من قبل احملكمة

261118379إنتهاك احلق بزيارة األهل أو احملامي

112احلق في إفتراض البراءة حلني ثبوت التهمة

32537عدم إحترام القضاء

حق املواطن في األمان على شخصه

513586العنف أو الضغط اجلسدي أو املعنوي

461056املعاملة القاسية والالإنسانية أثناء التوقيف

11153164التعذيب أثناء التوقيف

احلق بعدم التدخل باحلياة اخلاصة

538احلق في السفر والتنقل

11112حرية الفكر والعقيدة واالنتماء السياسي

6713حرية التعبير عن الرأي وحرية وسائل االعالم

369احلق في التجمع السلمي

153752احلق في إنشاء اجلمعيات والنقابات املهنية

202احلقوق العامة

404احلق في الترشيح واالنتخاب

احلق في املشاركة في إشغال الوظائف العامة وحقوق شاغليها
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املجموعغزةالضفةنوع اإلنتهاك

45247خرق مبدأ التنافس النزيه

399137536انتهاك حقوق املوظف العام

2401241فصل تعسفي

011احلق باإلضراب وفقا للقانون

617احلق في العمل

احلق في الرعاية الصحية 

35136احلق في احلصول على اخلدمة الطبية دون متييز

426الصحة العامة

7310 املسؤولية عن األخطاء الطبية

426احلق في التمتع ببيئة نظيفة

10010احلق في التعليم

16824حقوق الطفل

404احلق في امللكية 

10010احلق في السكن

90112202التعسف في استعمال السلطة

235االعتداء على املال العام

24226عدم احلصول على الوثائق الرسمية وفقًا للقانون

251237االعتداء على احلقوق املالية للمواطن

44145احلق في الضمان االجتماعي

53659انتهاك احلق في احلصول على خدمة عامة

561268القيام بواجب قانوني

18018حقوق املعاق

101احلق في السالمة العامة

9110عدم محاسبة املخالفني

707إستغالل املنصب العام
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جدول رقم )7( مقارنة لعدد الشكاوى حسب اجلهات ما بني العامني 2007 و 2008.

عام 2008عام 2007اجلهة

 الوزارات

29121مجلس الوزراء

396461وزارة الداخلية

2697وزارة املالية

1161وزارة الصحة

1مستشفى األطفال في غزة

1مستشفى األهلي

771وزارة التربية والتعليم العالي

1مديرية تربية رام الله

781وزارة الشؤون االجتماعية

1مديرية الشؤون االجتماعية – أريحا

1مكتب الشؤون – بيت حلم

5015وزارة شؤون األسرى

1وكالة الغوث

345وزارة العمل

2531وزارة احلكم احمللي

2318وزارة األوقاف

104وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

128وزارة النقل واملواصالت

710وزارة األشغال واإلسكان

25وزارة الشؤون املدنية

21وزارة الشباب والرياضة

76وزارة االقتصاد والتجارة 

68وزارة الزراعة

11وزارة العدل
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عام 2008عام 2007اجلهة

12وزارة التخطيط

16وزارة السياحة

1وزارة شؤون املرأة

01وزارة الشؤون اخلارجية

1وزارة الثقافة

33الهيئات احمللية

2038البلديات

5بلدية الدوحة

1بلدية رفح

3674ديوان املوظفني العام

3627مجلس القضاء األعلى

106اجلامعات

628احملافظات

1محافظة طوباس

44مؤسسة رعاية أسر الشهداء

43سلطة النقد

33الهيئة العامة للبترول

4سلطة الطاقة

217الهيئة العامة للتأمني واملعاشات

21شركة كهرباء اخلليل

12سلطة جودة البيئة

42قاضي القضاة

2هيئة اإلذاعة والتلفزيون

11بكدار

1كلية الشيهد أبو جهاد

12مكتب الرئيس الفلسطيني
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عام 2008عام 2007اجلهة

12نقابة احملامني

2هيئة التقاعد العسكرية

04جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

1ديوان الرئاسة

1ديوان الرقابة املالية واإلدارية

13سلطة األراضي

17الدفاع املدني

15شركة كهرباء القدس

1منظمة التحرير الفلسطينية

1اإلغاثة الكاثوليكية

13هيئة احلج والعمرة

01نقابة األطباء

01سلطة املياه

12شركة االتصاالت

1شركة جوال

12سلطة املياه واملجاري - بيت حلم

4034النيابة العامة

 األجهزة األمنية

28471الشرطة املدنية

71االدارة العامة ملراكز االصالح والتأهيل

1الشرطة البحرية

1الشرطة السياحية

12املباحث اجلنائية

28املباحث العامة

11شرطة مكافحة املخدرات

140283األمن الوقائي
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عام 2008عام 2007اجلهة

69252املخابرات العامة

1اخلطوط اجلوية الفلسطينية

12النيابة العسكرية

464اخلدمات الطبية العسكرية

2776االستخبارات العسكرية

2532األمن الوطني والقوة املشتركة

1613القوة 17

921هيئة التنظيم واإلدارة

03الشرطة اخلاصة

410القضاء العسكري

2املجالس القروية

1مجلس قروي واد رحال

املجموع الكلي

  جدول رقم )8( مقارنة لعدد اإلنتهاكات وفقًا للشكاوى ما بني العامني 2007 و2008.

عام 2008عام 2007نوع اإلنتهاك

04احلق في احلياة

54املوت أثناء التوقيف / التحقيق

1513سوء إستخدام السالح

210القتل باستغالل الوظيفة

2احلكم باإلعدام

6املوت نتيجة اإلهمال

25احلق في احلماية من االختفاء القسري

217احلق في اللجوء إلى محكمة مختصة ومستقلة

65احلق في إجراءات قانونية كاملة

22218االعتقال التعسفي
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2912إتهام باطل أو غير جدي

159330دون عرض املتهم على املدعي العام أو قاضي

1114دون الئحة إتهام

2816دون محاكمة

177218دون مذكرة

164392االعتقال على خلفية سياسية

14التعويض عن االعتقال التعسفي

1158تفتيش دون مذكرة

32الظروف املعيشية في مراكز التوقيف

5030الفصل بني السجناء

107احلق بالرعاية الطبية داخل مراكز التوقيف

520احلق بتوكيل محامي أو تعيني محامي من قبل احملكمة

137376إنتهاك احلق بزيارة األهل أو احملامي

52احلق في إفتراض البراءة حلني ثبوت التهمة

2237عدم إحترام القضاء

0163حق املواطن في األمان على شخصه

7186العنف أو الضغط اجلسدي أو املعنوي

14656املعاملة القاسية والالإنسانية أثناء التوقيف

274163التعذيب أثناء التوقيف

4احلق بعدم التدخل باحلياة اخلاصة

48احلق في السفر والتنقل

112حرية الفكر والعقيدة واالنتماء السياسي

2313حرية التعبير عن الرأي وحرية وسائل االعالم

29احلق في التجمع السلمي

3952احلق في إنشاء اجلمعيات والنقابات املهنية

2احلقوق العامة

12احلق في الترشيح 
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2احلق في االنتخاب

58القيام بواجب قانوني

047احلق في املشاركة في إشغال الوظائف العامة وحقوق شاغليها

1547خرق مبدأ التنافس النزيه

167522إنتهاك حقوق املواطن العام

16233فصل تعسفي

1احلق باإلضراب وفق القانون

317احلق في العمل

1احلق في السالمة العامة

036احلق في الرعاية الصحية 

5036احلق في احلصول على اخلدمة الطبية دون متييز

16الصحة العامة

1110 املسؤولية عن األخطاء الطبية

206احلق في التمتع ببيئة نظيفة

2010احلق في التعليم

2احلق في التنمية

5824حقوق الطفل

74احلق في امللكية 

610احلق في السكن

108195التعسف في استعمال السلطة

15االعتداء على املال العام

2826عدم احلصول على الوثائق الرسمية وفقًا للقانون

2536االعتداء على احلقوق املالية للمواطن

8544احلق في الضمان االجتماعي

10358إنتهاك احلق في احلصول على خدمة عامة

3519حقوق املعاق

2710عدم محاسبة املخالفني

57إستغالل املنصب العام
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جدول رقم )9( حول السجون وأماكن اإلحتجاز ومراكز الرعاية اإلجتماعية التي زارتها 
الهيئة في العام 2008

احملافظةمراكـز اإلحتجاز

رام اللهمركز إصالح وتأهيل رام الله

نابلس مركز اصالح وتاهيل نابلس    

أريحامركز اصالح وتاهيل اريحا 

جننيمركز اصالح وتاهيل جنني

الظاهرية/اخلليلمركز اصالح وتاهيل الظاهرية

غزةمركز اصالح وتاهيل غزة

طولكرممركز إصالح وتأهيل طولكرم )مت إعتماده في شهر 2008/9(

بيت حلممركز إصالح وتأهيل بيت حلم )مت إعتماده في شهر 2008/2(

طولكرمنظارة شرطة طولكرم 

أريحانظارة شرطة اريحا

بيت حلمنظارة شرطة بيت حلم

رام اللهنظارة شرطة رام الله

رام الله/بيرزيتنظارة شرطة بير زيت

قلقيليةنظارة شرطة قلقيلية

سلفيتنظارة شرطة سلفيت

رام اللهنظارة شرطة ضواحي القدس / رام الله

طوباسنظارة شرطة طوباس

رام اللهنظارة شرطة املباحث العامة / رام الله

أريحانظارة شرطة املباحث العامة / أريحا

اخلليل مركز تقيق وتوقيف وقائي اخلليل

رام اللهمركز تقيق وتوقيف وقائي رام الله

بيت حلممركز تقيق وتوقيف وقائي بيت حلم

قلقيليةمركز تقيق وتوقيف وقائي قلقيلية

أريحامركز تقيق وتوقيف وقائي أريحا
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احملافظةمراكـز اإلحتجاز

نابلسمركز تقيق وتوقيف وقائي نابلس

طولكرممركز تقيق وتوقيف وقائي طولكرم

جننيمركز تقيق وتوقيف وقائي جنني

طوباسمركز تقيق وتوقيف وقائي طوباس

سلفيتمركز تقيق وتوقيف وقائي سلفيت

أريحامركز تقيق وتوقيف مخابرات أريحا

أريحامركز التحقيق والتوقيف املركزي للمخابرات/ أريحا

رام اللهمركز تقيق وتوقيف مخابرات رام الله

اخلليلمركز تقيق وتوقيف مخابرات اخلليل

طولكرممركز تقيق وتوقيف مخابرات طولكرم

قلقيليةمركز تقيق وتوقيف مخابرات قلقيلية

بيت حلممركز تقيق وتوقيف مخابرات بيت حلم

نابلسمركز تقيق وتوقيف مخابرات نابلس

طوباسمركز تقيق وتوقيف مخابرات طوباس

جننيمركز تقيق وتوقيف مخابرات جنني

سلفيتمركز تقيق وتوقيف مخابرات سلفيت

اخلليلمركز تقيق وتوقيف إستخبارات اخلليل

رام اللهمركز تقيق وتوقيف إستخبارات رام الله

بيت حلممركز تقيق وتوقيف إستخبارات بيت حلم

قلقيليةمركز تقيق وتوقيف إستخبارات قلقيلية

أريحامركز تقيق وتوقيف إستخبارات أريحا

نابلسمركز تقيق وتوقيف إستخبارات نابلس

طولكرممركز تقيق وتوقيف إستخبارات طولكرم

جننيمركز تقيق وتوقيف إستخبارات جنني

سلفيتمركز تقيق وتوقيف إستخبارات سلفيت
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احملافظةمراكـز اإلحتجاز

طوباسمركز تقيق وتوقيف إستخبارات طوباس

جننينظارة شرطة طمون

اخلليلنظارة شرطة شرطة القلعة/ اخلليل

اخلليلنظارة شرطة األحداث/ دورا

دير البلحنظارة شرطة دير البلح

رفحنظارة شرطة رفح

غزةنظارة شرطة العباسية

خان يونسنظارة شرطة / خان يونس

غزةنظارة شرطة املعسكرات

غزةمركز توقيف املشتل

جباليانظارة شرطة جباليا

غزةنظارة شرطة بيت حانون

غزةنظارة شرطة بيت الهيا

غزةنظارة مكافحة املخدرات/ غزة

غزةنظارة املباحث العامة/ غزة

غزةنظارة شرطة الشجاعية

غزةنظارة شرطة احملافظات الوسطى

مراكـز الرعايـة االجتماعيـة ودور اإليـواء

رام اللهدار األمل لرعاية االحداث / رام الله

غزةمؤسسة الربيع لرعاية األحداث/ غزة

أريحاجمعية البر بأبناء الشهداء

بيت حلممركز حماية ومتكني األسرة )محور(

بيت حلمدار رعاية الفتيات/ بيت حلم

بيت حلم/ العبيديةمركز األمل 

نابلسجمعية رعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

قلقيليةجمعية املرابطات اخليرية
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احملافظةمراكـز اإلحتجاز

قلقيليةجمعية قلقيلية للتأهيل

سلفيتاالتاد العام للمعاقني

بيت حلم/ اخلضرجمعية رعاية الطفل

بيت حلمبيت الرجاء للمكفوفني

رام اللهجمعية ياسمني اخليرية

اخلليلجمعية دورا اإلسالمية لرعاية األيتام 

القدس/ العيزريةدار األيتام اإلسالمية/ املدرسة الصناعية

بيت حلمحضانة الكريش

جننيجمعية رعاية الكفيف 

اخلليلجمعية الكفيف اخليرية


