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فل�سفة عمل املركز
بني  املوقعة  لالتفاقات  قانونية  قراءة  بعد 
وحكومة  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 
الحتالل  اأن  اإىل  املركز  خل�ص  اإ�شرائيل، 
املادي  ب�شكليه  قائما  مازال  الإ�شرائيلي 
القوات  متو�شع  اإعادة  مت  فقد  والقانوين. 
وبقيت  القطاع،  داخل  الإ�شرائيلية 
الع�شكرية  املن�شاآت  وبع�ص  امل�شتوطنات 
ل  جزءا  حمتلة  حالها  على  الإ�شرائيلية 
الفل�شطينية.   الأرا�شي  من  به  ي�شتهان 
لالحتالل  القانونية  اجلوانب  بقيت  كما 
فالأوامر  كبري،  حلد  حالها  على  الإ�شرائيلي 
وبقيت  تلغ  مل  الإ�شرائيلية  الع�شكرية 
وما  التفاقات،  مبوجب  املفعول  �شارية 
يزال  وما  قائمة،  الع�شكرية  املحاكم  تزال 
ال�شجون  يف  اأ�شرى  الفل�شطينيني  اآلف 
اأن  اإىل  بالإ�شافة  هذا  الإ�شرائيلية.  
الفل�شطينية  للق�شية  اجلوهرية  العنا�شر 
امل�شري؛  تقرير  يف  احلق  حل:  دون  بقيت 
العودة  حق  الإ�شرائيلية؛  امل�شتوطنات  اإزالة 
القد�ص.  وق�شية  الفل�شطينيني؛  لالجئني 
اأ�شا�شية  حقوق  هي  الق�شايا  هذه  جميع  اإن 
علينا  توجب  لهذا  الفل�شطيني،  لل�شعب 
الإن�شان  حلقوق  الفل�شطيني  املركز  يف 
حقوق  انتهاكات  على  العمل  يف  ال�شتمرار 

اإ�شرائيل. جانب  من  الفل�شطيني  الإن�شان 
ال�شالم  عملية  خلقت  اأخرى،  ناحية  من 
وقيام  تلتها  التي  ال�شيا�شية  والتحولت 
على  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  موؤ�ش�شات 
ن�شطا  دورا  الفل�شطينية  الأرا�شي  من  اأجزاء 
املدنية  احلقوق  حماية  اأجل  من  للمركز 
وتعزيز  تنمية  على  والعمل  وال�شيا�شية 
املجتمع  وموؤ�ش�شات  الدميقراطية  بناء 
قانوين  نظام  لتطوير  وال�شعي  الفل�شطيني 

فل�شطني. يف  دميقراطي 



1. وحدة البحث امليداين
يعترب البحث امليداين العمود الفقري يف عمل املركز 
للح�شول على معلومات دقيقة وموثقة قانونيًا حول 
انتهاكات حقوق الإن�شان. يقوم بهذه املهمة فريق من 
الباحثني امليدانيني املدربني يعملون يف كافة مناطق 
القطاع ملتابعة وتوثيق انتهاكات حقوق الإن�شان اأول 
باأول، من خالل جمع الإفادات من ال�شحايا اأو �شهود 
العيان ب�شكل دقيق.  وللمحافظة على دقة التوثيق، 
املركز  وباحثو  امليداين  البحث  وحدة  من�شق  يقوم 
ومن  امليدانيون.   الباحثون  يجمعه  ما  مبراجعة 
م�شتمرة  ب�شورة  امليدانيني  الباحثني  تواجد  خالل 
بني اجلمهور فان املركز يحافظ على عالقات وثيقة 
مع البيئة املحيطة، وبهذا ميكن للمجتمع التاأثري على 
على  الوقوف  من  املركز  يتمكن  كما  املركز،  عمل 

احتياجات واهتمامات املجتمع.

2. الوحدة القانونية
لتقدمي  املحامني  من  فريقًا  الوحدة  هذه  ت�شم 

املركز وحدات 
وهي: عملها،  يف  البع�س  بع�سها  تكمل  ولكنها  الذاتي  الت�سيري  من  كبري  بقدر  مهامها  تبا�سر  التي  املتخ�س�سة  الوحدات  من  عدد  من  املركز  يتكون 

لالأفراد  القانونية  وال�شت�شارة  وامل�شاعدة  الإر�شاد 
واجلماعات جمانًا.  كذلك تقوم الوحدة باملداخلة 
القانونية مع اجلهات املخت�شة بالإ�شافة اإىل التمثيل 
القانوين اأمام املحاكم يف بع�ص الق�شايا، خ�شو�شا 
ذات الطابع اجلماعي اأو التي تعود نتائجها بالنفع 
اجلماعي.  كما ت�شجع الوحدة يف عملها ا�شتقالل 

الق�شاء وتدعم مبداأ �شيادة القانون.

3. وحدة تطوير الدميقراطية
تعزيز  على  بالعمل  الوحدة  هذه  تخت�ص 
الفل�شطيني  املدين  املجتمع  وتنمية  الدميقراطية 
ذلك  اأجل  من  القانون.   �شيادة  مبداأ  وتر�شيخ 
الأبحاث  باإعداد  الوحدة  يف  العمل  طاقم  يقوم 
الإن�شان  حقوق  مو�شوعات  تتناول  ندوات  وتنظيم 
يقوم  كما  ممار�شتها.   تعزيز  و  والدميقراطية 
والدرا�شات  املراجعات  باإعداد  كذلك  الطاقم 
ال�شلطة  ال�شادرة عن  القوانني  وم�شاريع  للقوانني 
الوطنية الفل�شطينية للم�شاهمة يف تبني ت�شريعات 

الدميقراطية  نحو  التوجه  تدعم  فل�شطينية 
واحرتام حقوق الإن�شان.

4. وحدة احلقوق االقت�سادية واالجتماعية
اأهمية  على  التاأكيد  اإىل  الوحدة  هذه  ت�شعى 
واإبالئها  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق 
ل�شيما  والدرا�شة  بالبحث  بها  الالئق  الهتمام 
حتى  لها  فل�شطينيًا  الكايف  التناول  عدم  ظل  يف 
خالل  من  الوحدة  تقوم  ذلك  اجل  ومن  الآن.  
الدرا�شات  باإعداد  بها  العاملني  الباحثني 
تتناول  التي  والندوات  العمل  وور�ص  والأبحاث 
وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  احلقوق  هذه  واقع 
تو�شيات  تطوير  اإىل  الوحدة  ت�شعى  كما  غزة.  
بها  للوفاء  تلك احلقوق  لكل من  ومعايري خا�شة 
يف احلالة الفل�شطينية.  وتقوم الوحدة مبراجعة 
عن  ال�شادرة  القوانني  وم�شاريع  الت�شريعات 
باحلقوق  العالقة  وذات  الفل�شطينية  ال�شلطة 
ت�شريعات  ل�شمان  والجتماعية  القت�شادية 



كما  بها.   للوفاء  الدولية  واملعايري  تتما�شى 
تدريبية  قاعدة  توفري  اإىل  ت�شعى  الوحدة  اأن 
اخلطط  بو�شع  املكلفني  لالأفراد  ومعلوماتية 
بتلك  اخلا�شة  وال�شيا�شات  الربامج  وتطبيق 
ل�شمان  دوليًا  واملقبول  يتما�شى  مبا  احلقوق 

بتلك احلقوق. الوفاء  اأق�شى درجة من 

5. وحدة حقوق املراأة
ا�شتحداث  جاءت  و    .1997 مايو  مطلع  يف  بداأت 
املراأة  لو�شع  �شاملة  درا�شة  بعد  الوحدة  هذه 
قطاع  يف  الن�شوية  املوؤ�ش�شات  ولعمل  الفل�شطينية 
امل�شاعدة  تقدمي  اإىل  الوحدة  وتهدف  غزة.  
حد  على  وللن�شاء  الن�شوية  للموؤ�ش�شات  القانونية 
ال�شرعية  للمحاكم  التوجه  ذلك  يف  مبا  �شواء، 
باحل�شانة  اخل�شو�ص  وجه  على  تتعلق  ق�شايا  يف 
على  الوحدة  تعمل  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  والنفقة.  
التي  بحقوقها  وتعريفها  الفل�شطينية  املراأة  توعية 
كذلك  و  الدولية،  الإن�شان  حقوق  مواثيق  تكفلها 

بالقوانني املحلية ذات العالقة من خالل  توعيتها 
اإعداد دليل قانوين للمراأة . وتهدف الوحدة اأي�شا 
باملراأة  املتعلقة  والأبحاث   الدرا�شات  اإعداد  اإىل 
الرامية  الفل�شطينية، وكذلك م�شاندة كل اجلهود 
اإىل تغيري القوانني املحلية التي جتحف بحق املراأة 

و تنطوي على متييز �شدها.

6. وحدة التدريب
ت�شكل وحدة التدريب اأحد الأدوات الرئي�شة يف عمل 
املركز من اجل الن�شر وتطوير ثقافة حقوق الإن�شان 
وتعميق مفاهيم الدميقراطية على م�شتوى املجتمع 
املحلي لكافة �شرائحه وفئاته.  وتعمل الوحدة عرب 
على  وور�شات عمل،  تدريبية  دورات  وعقد  تنظيم 
واإك�شاب مهارات عملية،  النظرية  املعارف  تطوير 
�شلوك  م�شتوى  على  حقيقي  تغيري  خلق  يف  ت�شهم 
حقوق  حماية  واحرتام  تعزيز  اإىل  يوؤدي  املجتمع، 
الإن�شان وتعزيز عملية م�شاركته يف بناء املجتمع.  
ال�شبابية  الفئات  خا�ص  ب�شكل  الوحدة  وت�شتهدف 

من طلبة اجلامعات، ن�شطاء الأحزاب ال�شيا�شية، 
اأع�شاء  الإعالم،  جمال  يف  العاملني  املحامني، 
الن�شائية،  واملوؤ�ش�شات  املختلفة  املهنية  النقابات 

وغريها من منظمات املجتمع املدين.

7. املكتبة
اأ�ش�ص املركز مكتبة قانونية متخ�ش�شة يف القانون 
والدميقراطية.   الإن�شان  وحقوق  والدويل  املحلي 
واإ�شدارات  وجمالت  مراجع  على  املكتبة  حتتوي 
بالإ�شافة  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  متنوعة 
الأوامر  ون�شو�ص  الفل�شطينية  القوانني  اإيل 
القوانني  بع�ص  وكذلك  الإ�شرائيلية  الع�شكرية 
توفر  كذلك  العربية.   البلدان  من  والت�شريعات 
املتعلقة   والدرا�شات  املواد  من  العديد  املكتبة 
 - العربي  وال�شراع  الفل�شطينية  بالق�شية 
لإغناء  با�شتمرار  املركز  وي�شعى  الإ�شرائيلي. 
الباحثني  وتو�شيع مكتبته وهي مفتوحة ل�شتخدام 

والأكادمييني واملهتمني جمانا.



الدولية احلقوقيني  جلنة   )1(
ومراقبة  لتعزيز  جهودها  تكر�ص  �شوي�شرا،  يف  جنيف  مقرها  حكومية  غري  دولية  منظمة 
املنظمة  وتتمتع  العامل.   يف  الإن�شان  حلقوق  القانونية  واحلماية  القانون  �شيادة  مبداأ 
بالأمم  اخلا�ص  والجتماعي  القت�شادي  املجل�ص  من  كل  يف  ال�شت�شارية  بال�شفة 
اأكرث من �شتني  الفروع يف  العديد من  ولها  الأوروبي،  واملجل�ص  اليون�شكو  املتحدة، منظمة 

العامل. بلدًا يف 

االإن�سان  حلقوق  الدولية  الفيدرالية   )2(
الإن�شان  حقوق  عن  للدفاع  نف�شها  تكر�ص  باري�ص،  مقرها  حكومية  غري  دولية  منظمة 
تاأ�ش�شت   .1948 لعام  الإن�شان  حلقوق  العاملي  الإعالن  يف  معرفة  هي  كما  العامل  يف 
اأنحاء  جميع  يف  منظمة   89 ع�شويتها  يف  وت�شم   1922 العام  يف  الدولية  الفيدرالية 

العامل.

االإن�سان حلقوق  املتو�سطية  االأوروبية  ال�سبكة   )3(
اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  من  والأفراد  الإن�شان  حقوق  منظمات  من  �شبكة 
حماية  يف  امل�شاهمة  اإىل  ال�شبكة  وتهدف    .1997 العام  يف  تاأ�ش�شت  الأوروبي،  والحتاد 

.1995 العام  بر�شلونة يف  اإعالن  الإن�شان مبوجب  مبادئ حقوق 

)ايالك( الدولية  القانونية  امل�ساعدة  جمموعة   )4(
والقانوين.   الق�شائي  بالتدريب  وتعنى  الدولية،  القانونية  الأج�شام  اأهم  من  واحدة 
نقابة  بينها:  من  العامل،  يف  مرموقة  قانونية  منظمة   30 من  اأكرث  ع�شويتها  يف  وت�شم 

وويلز. لجنلرتا  املحامني  نقابة  جمل�ص  العرب؛  املحامني  احتاد  الأمريكية؛  املحامني 

االإن�سان حلقوق  العربية  املنظمة   )5(
حقوق  وتعزيز  احرتام  على  العمل  اإىل  تهدف  حكومية  غري  كمنظمة   1983 عام  تاأ�ش�شت 
والأ�شخا�ص  املواطنني  جلميع  العربي  الوطن  يف  الأ�شا�شية  واحلريات  وال�شعوب  الإن�شان 
اخلا�شة  الدولية  والعهود  واملواثيق  الإعالنات  ت�شمنته  ملا  طبقًا  اأر�شه  على  املوجودين 
بحقوق الإن�شان.  وقعت املنظمة اتفاقية مقر مع جمهورية م�شر العربية يف مايو 2000، 

القاهرة. اإىل  ليما�شول يف قرب�ص  وانتقل مقرها من 

االإعدام عقوبة  ملناه�سة  الدويل  التحالف   )6(
التحالف  يهدف    .2002 مايو  روما يف  تاأ�ش�ص يف  وهو حتالف من منظمات غري حكومية 
جميع  من  منظمة   48 ي�شم  وهو  الإعدام.   عقوبة  �شد  للن�شال  الدويل  البعد  تقوية  اإىل 
كر�ص   2003 العام  ومنذ  الإن�شان.   حلقوق  الفل�شطيني  املركز  بينها  من  العامل،  اأنحاء 

الإعدام. عقوبة  ملناه�شة  العاملي  اليوم  باعتباره  اأكتوبر  من  العا�شر  التحالف 

املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان
غزة.   قطاع  يف  الإن�شان  حقوق  باأو�شاع  املهتمني  والنا�شطني  املحامني  من  جمموعة  قبل  من   1995 اإبريل  يف  تاأ�ش�ص  غزة.  مدينة  مقره  الربح،  ي�شتهدف  ل  م�شتقل  فل�شطيني  قانوين  مركز 
على  يعمل  كما  دوليًا،  املقبولة  واملمار�شات  للمعايري  طبقًا  فل�شطني  يف  مدين  وجمتمع  دميقراطية  موؤ�ش�شات  وتنمية  القانون  �شيادة  ودعم  الإن�شان  حقوق  واحرتام  حماية  على  املركز  ويعمل 

الدويل. القانون  يقرها  التي  الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  م�شاندة 
ح�سل  االإن�سان،  حقوق  ميدان  يف  جلهوده  وتقديراً  املتحدة.  لالأمم  التابع  واالجتماعي  االقت�سادي  املجل�س  لدى  خا�سة  ا�ست�سارية  ب�سفة  االإن�سان  حلقوق  الفل�سطيني  املركز  يتمتع 

�سمعة مرموقة، وهم: لهم  دولية  املركز على جوائز 
)فرن�شا(.  1996 للعام  الإن�شان  حلقوق  الفرن�شية  اجلمهورية  جائزة   •

)النم�شا(.  2002 للعام  الإن�شان  حقوق  ميدان  يف  املتميزة  لالإجنازات  كراي�شكي  برونو  جائزة   •
2003 )بريطانيا(. للعام   )UNAIS( املتحدة  الأمم  لرابطة  الدولية  اخلدمات  منظمة  جائزة   •

وتربط املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان �شبكة عالقات وا�شعة مع منظمات حقوق الإن�شان وغريها من منظمات املجتمع املدين يف كافة اأنحاء العامل.  وهو ع�شو يف خم�ص  منظمات دولية 
من: كل  وهي  الدولية،  ال�شاحة  على  وفاعليتها  ح�شورها  لها  الإن�شان،  حلقوق 



التمويل

غري  الدولية  واملوؤ�ش�شات  املنظمات  من  عدد  من  متويله  املركز  يتلقى 
والعدالة  والدميقراطية  الإن�شان  حقوق  بق�شايا  املهتمة  احلكومية 
وت�شمل:  الفل�شطيني،  لل�شعب  ال�شديقة  احلكومات  بع�ص  ومن  الجتماعية 
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Swedish International Development Cooperation Agency – SIDA

Representative Office of the Kingdom of the Netherland to the 
Palestinian Authority

European Union

Open Society Institute – U.S.A

Christian Aid – U.K

Dan Church Aid – Denmark

Grassroots International – U.S.A

Representative Office of Norway

Irish Aid

Kvinna Till Kvinna – Sweden

Al Quds Association Malaga – Spain

Trocaire – Ireland 

Denis O›Brien – Ireland

CARE  International –West Bank and Gaza
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Welfare Association

جمل�س االإدارة

ال�شوراين       راجي 
و�شاح                   جرب 

العلمي                   اإياد 
�شقـورة حمـدي 

ال�سوراين راجي  املديـــر: 
الإن�شان  حلقوق  الفل�شطيني  املركز  اإن 

حلماية  مكر�شة  م�شتقلة  قانونية  هيئة  هو 
القانون  �شيادة  احرتام  الإن�شان،  حقوق 

الأرا�شي  الدميقراطية يف  مبادئ  ورعاية 
معظم  اأن  على  املحتلة،  الفل�شطينية 

يف  ترتكز  واهتماماته  املركز  ن�شاطات 
تفر�شها  التي  القيود  ب�شبب  غزة  قطاع 

على  الإ�شرائيلي  الحتالل  �شلطات 
غزة. وقطاع  الغربية  ال�شفة  بني  احلركة 
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هذا التقرير

ن�شع بني يدي القارئ التقرير ال�شنوي للمركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان عن العام 2009، وهو نتاج  وح�شاد عمل املركز  على مدى عام كامل من اجلهد 
املتوا�شل.  وقد بات اإ�شدار هذا التقرير تقليدًا اأ�شا�شيًا للمركز حر�ص على ممار�شته بانتظام منذ العام 1997.  

ينق�سم التقرير اإىل ق�سمني:

الق�سم الأول: وهو عبارة عن تقرير �شامل ومف�شل عن اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة خالل الفرتة املمتدة من 1 يناير  وحتى 31 
دي�شمرب 2009.   ويحتوي هذا الق�شم على جزاأين: الأول، يتعلق بجرائم احلرب وانتهاكات القانون الإن�شاين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�شان التي 
اقرتفتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة على مدار العام؛ والثاين، يتناول انتهاكات حقوق الإن�شان ومعوقات التحول الدميقراطي 

املت�شلة بال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، يف نطاق ما متار�شه من �شالحيات.

الق�سم الثاين: وهو تقرير ن�شاطات املركز خالل الفرتة املمتدة اأي�شًا من 1 يناير  وحتى31 دي�شمرب 2009.  ويغطي التقرير ن�شاطات وحدات املركز املختلفة، 
ف�شاًل عن الن�شاطات العامة املحلية والدولية التي نفذها املركز على مدار العام.

واأ�شوة بالتقارير ال�شابقة، ياأمل املركز اأن ي�شاهم هذا التقرير اجلديد يف ر�شم �شورة وافية عن اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، واأن تاأخذ 
الأطراف املعنية بالتو�شيات الواردة فيه، خا�شة املجتمع الدويل وال�شلطة الوطنية الفل�شطينية.  كما ُيتوخى اأن يكون هذا التقرير دلياًل ومر�شدًا للمركز يف ر�شم 
ا�شرتاتيجياته وو�شع خططه امل�شتقبلية.  ومن وجهة نظر املركز فاإن اإ�شدار هذا التقرير هو اأي�شًا التزام اأ�شا�شي من جانبه جتاه املجتمع، حر�شًا على ال�شفافية 
يف العمل وانطالقًا من الو�شع القانوين للمركز كمنظمة اأهلية ل تتوخى الربح وتقدم جميع خدماتها جمانًا.  واأخريًا، فاإن ن�شر التقرير والتعريف بن�شاطات 

املركز يت�شمن دعوة لكل �شحايا انتهاكات حقوق الإن�شان لطلب امل�شاعدة من املركز وعدم الرتدد يف طرق اأبوابه يف كل وقت.
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الق�سم الأول: 
حالة حقوق الإن�سان يف 

الأر�ض الفل�سطينية املحتلة
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الثامن  وا�شتمر حتى  اأول 2008  والع�شرين من كانون  ال�شابع  الإ�شرائيلي على قطاع غزة يف  الذي �شنته قوات الحتالل  العدوان  ظل 
ع�شر من كانون ثان 2009 العنوان الأبرز يف �شجل انتهاكات حقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة 
للعام 2009.  وقد انتهى هذا العام وما تزال اآثار العدوان - وهو الأو�شع نطاقًا والأكرث دموية �شد املدنيني الفل�شطينيني على مدى �شني 
– ماثلة تلقي باأعباء ثقيلة على كاهل املدنيني  الحتالل الإ�شرائيلي الثنتني والأربعني، بل ومنذ نكبة ال�شعب الفل�شطيني عام 1948 
يف قطاع غزة.  فم�شاهد الدمار يف املن�شاآت املدنية التي ا�شتهدفتها عمليات الق�شف اجلوي والربي والبحري ما تزال �شاخ�شة على 
حالها، مبا يف ذلك اآلف املنازل ال�شكنية ومئات املباين العامة من مقرات الوزارات ومبنى املجل�ص الت�شريعي ومقرات ال�شرطة املدنية 
وامل�شت�شفيات ومرافق البنى التحتية.  وي�شارع ع�شرات اآلف املدنيني يف حماولة ل�شتئناف حياتهم والتعاي�ص مع اآلمهم ومعاناتهم، 
اإما ب�شبب اإ�شابتهم بجراح اأدت اإىل اإعاقات �شرتافقهم مدى احلياة، اأو بعد فقدان اأعزاء لهم من اأطفال واآباء واأمهات واأخوة واأقرباء 
اأو بعد ت�شردهم دون ماأوى اإثر تدمري منازلهم.  وتتفاقم معاناة هوؤلء املدنيني يف ظل ا�شتمرار العقوبات اجلماعية التي  واأ�شدقاء، 
تفر�شها قوات الحتالل من خالل ا�شتمرار احل�شار واإغالق املعابر ومنع حرية التنقل وفر�ص قيود م�شددة على املعامالت القت�شادية 
الغزية، وحرمان املدنيني من حقهم يف اإعادة اإعمار الآلف من منازلهم ال�شكنية وموؤ�ش�شاتهم التي طالتها عمليات التدمري ال�شامل 
باتت  الفل�شطيني، خا�شة يف قطاع غزة، حيث  ال�شيا�شي  امل�شهد  الإن�شانية على  الأو�شاع  التدهور اخلطري يف  العدوان.  وطغى  خالل 

الأولوية تلبية الحتياجات الإن�شانية الأ�شا�شية للمدنيني، فيما تراجعت الق�شية الوطنية واحلقوق ال�شيا�شية لل�شعب الفل�شطيني.

وفيما كان العدوان واحل�شار عنوان الو�شع يف قطاع غزة، مل يكن حال ال�شفة الغربية اأقل �شوءًا يف ظل ا�شتمرار �شيا�شة ال�شتيطان التي 
تنتهجها قوات الحتالل الإ�شرائيلي وتكري�ص نظام عن�شري يف ال�شفة الغربية، وحتويل مناطقها اىل باندو�شتانات منف�شلة عن بع�شها 

البع�ص، فيما ت�شتمر �شيا�شة تهويد مدينة القد�ص، وف�شلها عن باقي مدن ال�شفة الغربية.

وعلى امتداد العام 2009، فاإن العوامل التي �شاهمت يف تردي اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة خالل الأعوام الأربعة 
الأخرية، منذ النتخابات الت�شريعية التي جرت يف يناير 2006، قد ظلت قائمة على حالها موؤدية اإىل املزيد من الرتدي يف حالة حقوق الإن�شان 
والأو�شاع الإن�شانية.  ولالأ�شف ال�شديد ما تزال هذه العوامل ماثلة حتى الآن لتنذر باملزيد من التدهور يف اأو�شاع حقوق الإن�شان يف امل�شتقبل 
املنظور.  فمن ناحية، وا�شلت قوات الحتالل انتهاكاتها اجل�شيمة حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل يف خمتلف اأنحاء الأر�ص 
الفل�شطينية املحتلة، مبا يف ذلك: جرائم القتل العمد وانتهاكات احلق يف احلياة؛ ا�شتمرار العقوبات اجلماعية املتمثلة ب�شيا�شة احل�شار 
وفر�ص قيود على احلق يف حرية التنقل؛ تعذيب املعتقلني واإ�شاءة معاملتهم؛ ا�شتمرار جرائم ال�شتيطان واعتداءات امل�شتوطنني؛ وتوا�شل 
اأعمال البناء يف جدار ال�شم ونهب املزيد من الأر�ص الفل�شطينية.  ومن ناحية ثانية، فاإن ا�شتمرار دولة الحتالل يف التنكر للتزاماتها 
القانونية وفق قواعد القانون الدويل وت�شرفها امل�شتمر كدولة فوق القانون مل يكن لي�شتمر بدون الإخفاق املزمن وامل�شتمر من قبل املجتمع 
الدويل، مبا يف ذلك الأطراف ال�شامية املتعاقدة على اتفاقيات جنيف ومنظمة الأمم املتحدة، يف الت�شدي لتلك النتهاكات والتدخل الفاعل 
لوقفها ومالحقة مقرتفيها ق�شائيًا.  بل اأن املجتمع الدويل قد جتاوز ذلك اإىل امل�شاركة الفعلية يف فر�ص العقوبات على املدنيني الفل�شطينيني 
من خالل قرارات املقاطعة املالية للحكومة التي ت�شكلت يف اأعقاب النتخابات الت�شريعية الثانية يف يناير 2006.  وبالتايل، فبدًل من معاقبة 
الحتالل على جرائمه �شد املدنيني، فر�ص املجتمع الدويل عقوبات على املدنيني الذين يرزحون حتت نري الحتالل منذ اأكرث من اأربعة عقود، 

عام ملخ�ض 
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وهو ما يعد �شابقة غري معهودة يف تاريخ العالقات الدولية.  ومن ناحية ثالثة، فاإن ا�شتمرار ال�شراع الداخلي وحالة النق�شام ال�شيا�شي وتكري�ص الف�شل بني قطاع 
غزة وال�شفة الغربية ما يزال �شببًا رئي�شًا لتدهور حالة حقوق الإن�شان، حيث تعزى الغالبية العظمى لنتهاكات حقوق الإن�شان على امل�شتوى الداخلي اإىل ال�شراع 

بني حما�ص وفتح وردود الفعل املتبادلة بني اجلانبني والإجراءات املتخذة من قبل احلكومتني واأجهزتهما الأمنية يف غزة ورام اهلل �شد ن�شطاء واأن�شار احلركتني.

�شهد العام 2009 ت�شعيدًا يف جرائم قوات الحتالل الإ�شرائيلي بحق املدنيني الفل�شطينيني يف الأر�ص املحتلة ب�شكل مل ي�شبق له مثيل على مدار �شني الحتالل 
الإ�شرائيلي لالأرا�شي املحتلة يف العام 1967، بل منذ نكبة ال�شعب الفل�شطيني عام 1948.  ومثل العدوان الأخري الذي �شنته قوات الحتالل على قطاع غزة نهاية 
العام املن�شرم وا�شتمر خالل الثمانية ع�شر يومًا الأوىل من العام اجلاري ذروة الت�شعيد يف انتهاكات حقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل �شد املدنيني 
الفل�شطينيني، مبا يف ذلك اقرتاف جرائم حرب يرتقي بع�شها اإىل م�شتوى جرائم �شد الإن�شانية.  ولكن على امتداد العام توا�شلت جرائم القتل التي اقرتفتها 

قوات الحتالل �شد املدنيني الفل�شطينيني يف الأر�ص املحتلة كافة، بدرجات متفاوتة.

وقد بلغ عدد ال�شحايا الفل�شطينيني الذين �شقطوا خالل العام 2009 على اأيدي قوات الحتالل الإ�شرائيلي )1092(، بينهم )831( من املدنيني، منهم 305 
اأطفال، و101 امراأة.  ول ت�شمل هذه الأرقام اأعداد ال�شحايا الفل�شطينيني الذين �شقطوا خالل اخلم�شة اأيام الأوىل من احلرب على غزة، والذين بلغ عددهم 
)406( اأ�شخا�ص.  كما اأ�شيب خالل هذا العام نحو )5200( �شخ�ص، معظمهم اأ�شيبوا خالل فرتة العدوان.  وبذلك يرتفع عدد الذين قتلوا على اأيدي قوات 
الحتالل الإ�شرائيلي وامل�شتوطنني يف الأر�ص املحتلة منذ �شبتمرب 2000 حتى نهاية دي�شمرب 2009، اإىل )6520( �شخ�شًا، بينهم )4955( مدنيًا يف ال�شفة 

الغربية وقطاع غزة، فيما اأ�شيب ع�شرات الآلف بجراح خمتلفة، املئات منهم اأ�شيبوا باإعاقات دائمة.  

الغالبية العظمى من �شحايا العام 2009 قتلوا يف قطاع غزة، حيث بلغ عددهم الإجمايل )1066( �شخ�شًا، اأي ما ن�شبته )97.6%(، �شقط معظمهم )1013(1 
خالل الـ18 يومًا الأوىل من العام، و�شادفت فرتة ا�شتمرار احلرب على غزة، التي بداأت بتاريخ 27 دي�شمرب 2008 حتى 18 يناير 2009.  وقد بلغ العدد الإجمايل 
ل�شحايا العدوان خالل الـ23 يومًا )1419( �شخ�شًا.  وخالفًا ملا ادعته قوات الحتالل كانت الغالبية العظمى من ال�شحايا هم من املدنيني العزل حيث �شقط 
منهم )774( �شخ�شًا خالل العام 2009، اأي ما ن�شبته )76.5%( من جمموع ال�شحايا، وخم�شة من اأفراد ال�شرطة املدنية.  وكان بني ال�شحايا املدنيني )289( 
طفاًل و)101( امراأة، قتل معظمهم يف داخل منازلهم اأو يف حميطها.  ومن بني ال�شحايا الذين �شقطوا خالل الثمانية ع�شر يومًا الأوىل من هذا العام كان 

هناك 234 �شخ�شًا من اأفراد املقاومة الفل�شطينية، اأي ما ن�شبته )%23(.

ورغم انتهاء العمليات احلربية التي �شنتها قوات الحتالل على غزة يف 18 يناير 2009، وحالة التهدئة من جانب املقاومة يف غزة على امتداد العام، وا�شلت 
قوات الحتالل جرائمها بحق الفل�شطينيني يف غزة، حيث بلغ عدد ال�شحايا )47( �شخ�شًا، بينهم )26( مدنيًا، منهم )7( اأطفال.  وقد قتل غالبية هوؤلء 
املدنيني يف ظروف كانت تت�شم بالهدوء، حيث �شقط )12( مدنيًا يف اأعمال قن�ص ملواطنني يف املناطق احلدودية العازلة اإىل ال�شرق اأو ال�شمال من قطاع غزة، 
حيث حتظر قوات الحتالل على الفل�شطينيني التواجد م�شافة تقل عن 300 مرت، ولكن عمليًا ت�شل م�شافة احلظر اإىل 700 مرت واأكرث من احلدود مع غزة.  كما 

قتل 5 مدنيني اآخرون جراء ق�شف الأنفاق املنت�شرة على ال�شريط احلدودي مع م�شر.

1   ي�شاف اإىل ذلك )11( �شخ�ص توفوا خالل الـ18 يوم الأوىل من العام 2009 متاأثرين بجراحهم التي كانوا قد اأ�شيبوا بها يف فرتة ما قبل بدء احلرب.  وهوؤلء مل يدرجوا يف التحليل امل�شتخدم حول اأرقام ال�شحايا فيما بعد.

ملخ�ص عام
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ويف ال�شفة الغربية، وا�شلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي وامل�شتوطنون اقرتاف املزيد من اجلرائم بحق املدنيني الفل�شطينيني على مدار اأ�شهر العام 2009.  فقد 
قتلت تلك القوات 21 فل�شطينيًا، من بينهم 16 مدنيًا، منهم 8 اأطفال.  وقتل جميع هوؤلء املدنيني يف ظروف مل ي�شكلوا خاللها خطر على حياة اجلنود.  ومن 
بني ال�شحايا )5( اأ�شخا�ص قتلوا خالل مظاهرات وم�شريات �شلمية نفذها الفل�شطينيون احتجاجًا على م�شادرة اأرا�شيهم، اأو خالل القتحامات التي تنفذها 

قوات الحتالل لقلب املدن والقرى واملخيمات الفل�شطينية. 

ووفقًا لتحقيقات املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يف معظم اجلرائم التي �شهدتها فرتة احلرب على غزة، وما تالها من جرائم اقرتفت بحق الفل�شطينيني 
على مدار العام، فقد وظفت قوات الحتالل القوة املفرطة وغري املتنا�شبة خالل عدوانها على القطاع، ومل تراع مبداأي التمييز والتنا�شب.  وهناك اأي�شًا ما يدل 
على اأن قوات الحتالل نفذت اأعماًل  انتقامية وتدابري اقت�شا�ص بحق املدنيني الفل�شطينيني.  وهذا ما يف�شر ارتفاع عدد ال�شحايا املدنيني الذين �شقطوا على 
اأيدي قوات الحتالل على مدار العام.  وقد قتل هوؤلء يف ظروف مل ين�شاأ عنها اأي تهديد على حياة قوات الحتالل، كجرائم ق�شف املنازل واملن�شاآت املدنية اأو 
ال�شيارات؛ الإعدام خارج نطاق الق�شاء )جرائم الغتيال(؛ اأعمال الجتياح والتوغل التي تقوم بها قوات الحتالل للمدن والقرى واملخيمات الفل�شطينية ب�شكل 

م�شتمر؛ اأو قتل مدنيني على اأيدي امل�شتوطنني.

ووا�شلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي اإحكام وت�شديد اإجراءات احل�شار ال�شامل املفرو�ص على الأر�ص الفل�شطينية املحتلة خالل العام 2009، وفر�شت املزيد من 
القيود التي عزلت ال�شكان املدنيني الفل�شطينيني، خا�شة يف قطاع غزة الذي يخ�شع لعزل يكاد يكون تامًا عن بقية العامل.   وخالل عدوانها على القطاع مطلع 
العام 2009، �شددت قوات الحتالل من اإجراءات عزلها للقطاع غزة من خالل فر�ص طوق بري، جوي وبحري.  وعلى مدار نحو �شهر، عانى �شكان القطاع حالة 
من العزلة التامة عن باقي الأر�ص الفل�شطينية املحتلة والعامل اخلارجي، �شمل منع الطواقم العاملة يف ميدان اخلدمات الإن�شانية، مبا فيها الفرق الطبية، ومنع 
و�شائل الإعالم وال�شحفيني من دخول قطاع غزة.  وتفاقم تدهور الأو�شاع الإن�شانية خالل تلك الفرتة ب�شكل خطري، حيث بات ال�شكان عاجزين عن احل�شول 
على احتياجاتهم من اإمدادات الأغذية، الأدوية، املحروقات، الطاقة الكهربائية وغريها من ال�شلع ال�شرورية للحياة الطبيعية.  وقد اأدت ال�شيطرة التامة على 
حركة وتنقل ال�شكان الفل�شطينيني بحرية، عرب اإحكام اإغالق كافة املعابر احلدودية ومنع التدفق احلر لل�شادرات والواردات من ال�شلع اإىل مزيد من تدهور 

احلقوق القت�شادية والجتماعية لل�شكان املدنيني، واملتدهورة اأ�شاًل.   

ووا�شلت ال�شلطات الإ�شرائيلية املحتلة خالل العام 2009 منع �شكان الأر�ص الفل�شطينية املحتلة من دخول اإ�شرائيل اأو املرور عربها اإىل القد�ص املحتلة و�شائر 
مناطق ال�شفة الغربية، وطال ذلك كافة ال�شكان املدنيني الفل�شطينيني، مبن فيهم الكثري من احلالت الإن�شانية واملر�شية.  كما ا�شتمر حرمان الآلف من 
الفل�شطينيني، من الطلبة الدار�شني يف اخلارج وكذلك العاملني يف اخلارج، وخا�شة يف بلدان اخلليج العربي، من ال�شفر والو�شول اإىل موؤ�ش�شاتهم التعليمية 

العام مزيدًا من  املحتلة خالل  ال�شلطات احلربية  وفر�شت  واأماكن عملهم.  
القيود الداخلية الإ�شافية على حركة وتنقل ال�شكان املدنيني الفل�شطينيني بني 
مدن وقرى وخميمات ال�شفة الغربية، مبا فيها مدينة القد�ص املحتلة.  وارتفع 
مداخل  على  واملنت�شرة  واملوؤقتة،  الدائمة  الع�شكرية،  والنقاط  احلواجز  عدد 
ال�شوارع الرئي�شية والفرعية يف حمافظات ال�شفة الغربية، اإىل  600 حاجزًا 
الحتالل  قوات  �شيطرة  القيود اجلديدة  تلك  اأحكمت  وقد  ونقطة ع�شكرية.  
على حركة وتنقل ال�شكان املدنيني فيها، واأدت اإىل عزل ال�شكان يف كانتونات 
�شبه منعزلة عن بع�شها البع�ص.  وخالل العام جلاأت قوات الحتالل اإىل املزيد 
من العراقيل اجلديدة التي فر�شتها على �شفر �شكان ال�شفة الغربية للخارج 
ا�شتخدام  اإىل  وجلاأت  فيه،  العمل  �شاعات  قل�شت  حيث  الكرامة،  ج�شر  عرب 
اأ�شاليب اإذلل حاطة بكرامة الإن�شان، فاقمت من معاناة امل�شافرين، املغادرين 

للخارج اأو العائدين اإىل اأماكن �شكناهم. 

املعي�شية  الأو�شاع  خا�شة  الإن�شانية،  الأو�شاع   2009 العام  خالل  وتفاقمت 
يف  والفقر  البطالة  معدلت  ارتفعت  حيث  املدنيني،  الفل�شطينيني  لل�شكان 
ن�شبة  بلغت  فقد  م�شبوق.    وغري  مذهاًل  ارتفاعًا  املحتلة  الفل�شطينية  الأر�ص 
ارتفعت  فيما   ،%40 نحو  املحتلة  الفل�شطينية  الأر�ص  يف  العمل  عن  العاطلني 
لت�شل لنحو 55% يف قطاع غزة.  ويف املقابل، بقيت ن�شبة الفقر يف قطاع غزة 
تراوح مكانها، ب�شبب �شلل كافة املرافق القت�شادية، و�شجلت اأكرث من %80.  
واأ�شارت التقديرات املختلفة اإىل اأن اأكرث من مليون وثالثمائة األف فل�شطيني 

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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يف الأر�ص املحتلة يعي�شون يف فقر مدقع.  كما انعك�ص ذلك على مداخيل القوى الب�شرية الفل�شطينية العاملة، حيث انخف�شت معدلت الدخل الفردي، خالل 
ال�شنوات الثالثة الأوىل لالنتفا�شة، اإىل حوايل 32%، وبلغ النخفا�ص ذروته يف نهاية العام لي�شل اإىل نحو 45%.  وعلى ال�شعيد القت�شادي تدنى الناجت املحلي 

الإجمايل الفل�شطيني اإىل م�شتويات خطرية، باتت تهدد كافة قطاعات الزراعة، ال�شناعة، التجارة، النقل العام واملوا�شالت وال�شياحة.

وتوا�شل قوات الحتالل الإ�شرائيلي اعتقال واأ�شر ما يزيد عن )9381( فل�شطيني يف �شجونها ومراكز اعتقالها املقامة يف غالبيتها داخل دولة الحتالل، يف 
خمالفة وا�شحة لتفاقيات جنيف الرابعة، خا�شة املادة )76( التي تلزم الدولة املحتلة باحتجاز املعتقلني من ال�شكان املحتلني يف الأقاليم املحتلة حتى انتهاء 
حمكوميتهم.  وبني هوؤلء املعتقلني )855( معتقاًل من قطاع غزة، و)8526( معتقال من ال�شفة الغربية، مبا فيها القد�ص.  وبني املعتقلني )310( اأطفال و)34( 
اإمراأة.  وبني املعتقلني هناك نحو 300 فل�شطيني رهن العتقال الإداري بدون توجيه تهم لهم، يف انتهاك �شارخ حلق املتهم يف املحاكمة العادلة، مبا ي�شمله ذلك 

من حقه يف تلقي الدفاع املالئم ومعرفة التهم املوجهة اإليه.

وخالل العام 2009، وا�شلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي اعتقال املزيد من الفل�شطينيني وزجهم يف �شجونها املكتظة باآلف الأ�شرى يف اأو�شاع مزرية.  الغالبية 
العظمى من هوؤلء املعتقلني يتم اعتقالهم اأثناء اجتياح املدن والقرى واملخيمات يف ال�شفة الغربية، ومن خالل احلواجز الع�شكرية املنت�شرة على امتداد ال�شفة 
الغربية، اأو من خالل عمليات خا�شة تقوم بها قوات الحتالل.  وقد بلغ عدد من مت اعتقالهم على مدار العام 2009 نحو )5000( معتقل، منهم من تعر�ص 

لالعتقال اأكرث من مرة.  وبني هوؤلء املعتقلني اأكرث من )1000( معتقل من قطاع غزة. 
 

من  نائبًا   )26( فيهم  مبن  وممثليهم،  الفل�شطيني،  ال�شعب  قيادات  من  الع�شرات  حتتجز  تزال  ما  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  كانت  العام  هذا  نهاية  ومع 
الت�شريعي  املجل�ص  رئي�ص  القوات عن  تلك  اإفراج  من  وبالرغم  التابعة حلركة حما�ص.   والإ�شالح  التغيري  كتلة  من  غالبيتهم  الفل�شطيني،  الت�شريعي  املجل�ص 
حلملة  ا�شتمرارًا  وذلك  الت�شريعي،  املجل�ص  يف  نواب  فيهم  مبن  الفل�شطيني،  ال�شعب  وممثلي  القيادات  من  املزيد  اعتقال  وا�شلت  اأنها  اإل  دويك،  عزيز  د. 

.2006 نفذتها منذ عام  التي  العتقالت 
  

الإن�شان.   الدفاع عن حقوق  ون�شاطهم يف  الإن�شان، وذلك على خلفية عملهم  ن�شطاء حقوق  العام عددًا من  العتقالت خالل هذا  كما طالت 
 

الذين  اأولئك  خا�شة  ال�شحية  اأو�شاعهم  تدهور  يف  �شاهم  مما  طبية،  خدمات  تلقي  من  احلرمان  ذلك  يف  مبا  �شيئة،  اعتقال  ل�شروط  املعتقلون  ويخ�شع 
والأ�شرية.    العائلية  الزيارات  املعتقلون من  اأو خطرية.  كما يحرم هوؤلء  اأمرا�ص مزمنة  يعانون من 

احلرمان  بالكرامة،  احلاطة  واملعاملة  التعذيب  ت�شمل:  الإ�شرائيلية،  واملعتقالت  ال�شجون  اإدارة  قبل  من  بحقهم  قا�شية  لإجراءات  املعتقلون  يتعر�ص  كما 
حرية  على  الحتالل  قوات  ت�شعها  التي  العراقيل  على  عالوة  العائلية،  الزيارات  تلقي  يف  احلق  من  احلرمان  املالئمة،  ال�شحية  الرعاية  وتلقي  النوم  من 

القانونية. ال�شت�شارات  وتلقي  عنهم،  الدفاع  ممثلي  مبقابلة  التمتع  يف  حقهم  ممار�شتهم  يف  املعتقلني 

وخالل العام، تلقى املركز اإفادات و�شهادات من عدد من ال�شحايا املعتقلني املفرج عنهم من غزة، الذين اعتقلوا خالل احلرب على غزة، اأو ممن قابلهم 
املدنيني وهم  النف�شي واجل�شدي خالل فرتة الحتجاز.  وقد احتجز ع�شرات  التعذيب  اأ�شاليب  ل�شتى  تعر�شهم  اأكدوا خاللها  املركز يف معتقالتهم،  حمامو 
الدويل. كما  الإن�شاين  القانون  لقواعد  ال�شديد، خالفًا  للخطر  وتعر�شت حياتهم  ال�شتباكات  الدبابات يف مناطق  الأعني بجانب  الأيدي، ومع�شوبي  مكبلي 
غطاء،  اأو  فرا�ص  دون  العراء  يف  وللنوم  الأ�شا�شية،  حاجاتهم  بق�شاء  لهم  ال�شماح  وعدم  وللتجويع،  القار�ص،  للربد  تعر�شوا  اأنهم  املعتقلني  من  عدد  اأفاد 

البنادق. واأعقاب  بالأيدي  والركل  وال�شرب  ال�شخ�شية  والإهانة 

املمتلكات  وهدم  تدمري  اأعمال  يف  م�شبوق  غري  منطًا  م�شبقًا،  املخططة  احلربية  عملياتها  فيها  مبا  املنهجية،  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  �شيا�شات  ومثلت 
املدنية،  والأعيان  للممتلكات  وتدمري  هدم  عملية  اأكرب  العام  هذا  و�شهد    .2009 العام  خالل  املحتلة  الفل�شطينية  الأر�ص  يف  الفل�شطينية  املدنية  والأعيان 

املحتلة على قطاع غزة القوات احلربية  �شنته  الذي  العدوان احلربي  ال�شكنية، خالل فرتة  املنازل  فيها  مبا 

يف  مبا  احلكومية،  واملرافق  املن�شاآت  كافة  ا�شتهدفت  وبرية،  بحرية،  جوية،  ع�شكرية  هجمات  الحتالل  قوات  �شنت  القطاع،  على  عدوانها  وخالل 
القطاعات  مرافق  ال�شكنية،  املباين  ذلك  يف  مبا  املدنية،  والأعيان  املمتلكات  الهجمات  تلك  طالت  كما  املحلية.   واملجال�ص  والهيئات  الوزارات  ذلك 
الأندية  ال�شياحية،  املرافق  الأهلية،  املوؤ�ش�شات  مباين  والنجارة،  احلدادة  ور�شات  التجارية،  وال�شركات  املحالت  كامل�شانع،  املختلفة،  القت�شادية 
يف  مبا  الزراعية،  والأرا�شي  الطبية  املن�شاآت  الإعالمية،  املوؤ�ش�شات  مباين  واجلامعات،  املدار�ص  الأطفال،  ريا�ص  مباين  املقابر،  امل�شاجد،  الريا�شية، 

ملخ�ص عام
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بهم.   اخلا�شة  ال�شيد  ومعدات  مراكبهم،  ال�شيادين،  مرافئ  الطيور(،  ومزارع  الع�شل،  )مناحل  احليوانات  حظائر  والري،  املياه  و�شبكات  اآبار  ذلك 
ومنظم،  منهجي  تدمري  اأعمال  اإىل  الأخرى  تعر�شت هي  بل  ال�شتهداف،  ذلك  بعيدة عن  الإن�شانية  الإغاثة  منظمات  ومباين  الطبية  املن�شاآت  تكن  ومل 

العدوان. اإىل عمليات تدمري متكررة خالل فرتة  تعر�ص  العديد منها  واأن  له، خا�شة  بل وخمططًا 

الق�شري  والتهجري  الت�شريد  اإىل حالة غري م�شبوقة من  القطاع،  العدوان احلربي على  اأيام  ال�شكنية، خالل  واملباين  املنازل  وتدمري  اأعمال هدم  واأدت 
املدنيني  القطاع  �شكان  من  �شخ�ص  األف   450 نحو  ا�شطر  املركز،  لتقديرات  ووفقًا  ماأوى.   بال  اأ�شبحت  والتي  الفل�شطينية،  العائالت  لآلف  اجلماعي 
وحدة   2881 حتتوي   كلي،  ب�شكل  منزًل   2126 بتدمري  الإ�شرائيلية  احلربية  القوات  قيام  املركز  ووثق  اآمن.   مالذ  عن  بحثًا  منازلهم  من  الهرب  اإىل 
قوامها  5483 عائلة  وت�شم  �شكنية،  4925 وحدة  ب�شكل جزئي، وحتتوي  3277 منزًل  كما دمرت  �شخ�شًا.    18750 قوامها  3253 عائلة  وت�شم  �شكنية، 
32703 �شخ�شًا.  وعانى نحو 51453 �شخ�شًا حالة من الرتويع والرتهيب، وا�شطروا خاللها اإىل اإخالء منازلهم ق�شريًا، واأ�شبحوا بال ماأوى.  وف�شاًل 
اأحياء خمتلفة  اأ�شرار خمتلفة جراء الق�شف واأعمال التدمري، مبا يف ذلك احرتاق الع�شرات منها ويف  اآخرًا اإىل  عن ذلك، تعر�ص نحو 16000 منزًل 

القطاع. يف مدن 

اأو�شلو.   اتفاقية  وفق   )C( بـ  امل�شنفة  املناطق  يف  الأخرى  املدنية  والأعيان  ال�شكنية  املنازل  هدم  �شيا�شة  انتهاج  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  ووا�شلت 
القد�ص  مدينة  العام يف  هذا  ال�شيا�شة جرى خالل  تركيز هذه  اأن  اإل  الغربية،  ال�شفة  مناطق  من  العديد  ال�شكنية يف  املنازل  ال�شيا�شة  تلك  واإن طالت 

بدون ترخي�ص. البناء  بذريعة  الغربية  ال�شفة  الهدم يف  اأعمال  انتقامية، جرت  الهدم يف قطاع غزة على خلفية  اأعمال  ال�شرقية.   ويف حني جرت 

ال�شرقية  القد�ص  مدينة  يف  �شكنية  وحدة   )83( منها  الغربية،  ال�شفة  يف  �شكنيًا  منزًل   )134( الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  هدمت  العام  هذا  وخالل 
منازلهم،  هدم  على  و�شواحيها  ال�شرقية  القد�ص  مدينة  يف  مواطنًا   )23( القوات  تلك  واأجربت  ال�شفة.   مناطق  باقي  يف  منزًل  و)54(  و�شواحيها، 

اإىل )157( وحدة.   العام  للهدم خالل هذا  تعر�شت  التي  ال�شكنية  الوحدات  يرتفع عدد  وبذلك 

املزيد  اقرتاف  الدويل  للقانون  خالفًا  املحتلة  الفل�شطينية  الأر�ص  يف  القاطنون  وامل�شتوطنون  احلربي  احتاللها  وقوات  الإ�شرائيلية  احلكومة  ووا�شلت 
املزيد من جرائمهم  امل�شلحون واملحميُّون من قوات الحتالل اقرتاف  امل�شتوطنون  ووا�شل  الغربية.   ال�شفة  اأرا�شي  ال�شتيطاين يف  التو�شع  من جرائم 
ت�شلم  بعد  وبخا�شة  امل�شتوطنني،  جرائم  يف  جديدًا  ت�شعيدًا  العام  هذا  �شهد  وقد  وممتلكاتهم.   الفل�شطينيني  املدنيني  �شد  املنظمة  واعتداءاتهم 
الفل�شطينيني  املدنيني  امل�شتوطنون وقوات الحتالل عمليات م�شرتكة �شد  اإ�شرائيل، و�شن  نتنياهو مقاليد احلكم يف  بنيامني  احلكومة اجلديدة برئا�شة 

يف حالت عديدة.         

عن  الأعلى  التنظيم  وجمل�ص  والداخلية،  الإ�شكان  ووزارتي  القد�ص،  كبلدية  املدنية  واأذرعها  الإ�شرائيلي،  الحتالل  قوات  اأعلنت  العام،  هذا  وخالل 
القد�ص، وو�شع حجر  ا�شتيطاين جديد جنوب  اإقامة حي  ال�شلطات يف  تلك  لبناء ما يزيد عن )3500( وحدة �شكنية جديدة.  و�شرعت  طرح عطاءات 
وتو�شيع  املكرب،  جبل  قلب  يف  جديدة  ا�شتيطانية  �شكنية  وحدات  وبناء  املحتلة،  القد�ص  ومدينة  اأدوميم  معاليه  م�شتوطنة  بني  جديدة  مل�شتوطنة  الأ�شا�ص 

2.E1 ال�شتيطاين  للم�شروع  التحتية  البنية  يف  العمل  انتهاء  عن  الإعالن  عن  ف�شاًل  جيلو،  م�شتوطنة 

واأعلنت قوات الحتالل عن م�شادرة، و/اأو جتريف حوايل )6540( دومنًا من الأرا�شي يف خمتلف حمافظات ال�شفة الغربية، وي�شمل ذلك عدد الدومنات 
الأغوار  منطقة  وبخا�شة  املغلقة،  املناطق  الإح�شائيات  تلك  ت�شمل  ول  ذلك.   ملنع  اإجراء  باأي  القوات  تلك  قيام  دون  مل�شتوطناتهم  امل�شتوطنون  �شمها  التي 

اإليها.   الدخول  من  املنطقة  تلك  �شكان  خارج  من  الفل�شطينيني  دخول  الحتالل  قوات  متنع  التي  الغربية  لل�شفة  ال�شرقية  املناطق  امتداد  على 

الغربية،  ال�شفة  يف  وممتلكاتهم  الفل�شطينيني  املدنيني  �شد  امل�شلحون  امل�شتوطنون  يقرتفها  التي  والعتداءات  اجلرائم  من  املزيد   2009 العام  و�شهد 
تلك  جممل  واأ�شفرت  الفل�شطينيني   املدنيني  �شد  امل�شتوطنون  اقرتفها  اعتداء   )233( املركز  باحثو  ر�شد  حيث  ال�شرقية،  القد�ص  مدينة  فيها  مبا 

الزراعية. والأرا�شي  باملمتلكات  التي حلقت  التدمري  اأعمال  ف�شاًل عن  بينهم طفل،  من  مدنيني،  ثالثة  مقتل  والعتداءات عن  اجلرائم 

وللراأي  الإن�شاين،  الدويل  للقانون  املحتلة خالفًا  الغربية  ال�شفة  اأرا�شي  تقيمه يف عمق  الذي  ال�شم  البناء يف جدار  اأعمال  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  ووا�شلت 
ال�شت�شاري الذي اأ�شدرته حمكمة العدل الدولية يف لهاي بتاريخ 2004/7/9.  وخالل ال�شنوات الثمانية املا�شية اأجنزت �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي اأجزاء كبرية 

2   يف مار�ص 2005 ك�شف النقاب عن خمطط ا�شتيطاين جديد يف املنطقة الواقعة اإىل ال�شرق من مدينة القد�ص واإىل الغرب من م�شتوطنة “معاليه اأدوميم” كربى م�شتوطنات ال�شفة الغربية.  وتهدف اخلطة اإىل خلق توا�شل بني 
القد�ص ومعاليه ادوميم من خالل بناء ما ل يقل 3500 وحدة �شكنية يف هذه املنطقة املعروفة اإداريا با�شم )E1(. واخلطة يف حال تنفيذها توؤدي اإىل �شطر ال�شفة الغربية اىل �شطرين منعزلني، وخلق و�شع ي�شتحيل معه احلديث 

عن توا�شل جغرايف بني جنوب ال�شفة الغربية و�شمالها.

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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من اجلدار الذي مير يف معظم اأرا�شي ال�شفة الغربية ولي�ص على طول اخلط الأخ�شر.3  وت�شري الدلئل الواقعية اإىل اأن اإ�شرائيل، التي تت�شبث باإدعاءات اأمنية 
من اأجل خلق حقائق اأحادية اجلانب على اأر�ص الواقع، جعلت من اجلدار حدودًا للتفاو�ص عليها مع الفل�شطينيني الذين ي�شعون لإقامة دولتهم يف حدود الرابع من 

حزيران )يونيو( 1967.  لقد خلق اجلدار وقائع جديدة ي�شعب احلديث معها عن اإقامة دولة فل�شطينية تتمتع بتوا�شل جغرايف يف ال�شفة الغربية، وقابلة للحياة

وخالل هذا العام، ا�شتمر النظام الق�شائي يف اإ�شرائيل بالقيام بدوره التقليدي يف خدمة �شيا�شات الحتالل يف هذا امل�شمار.  وردت املحكمة العليا الإ�شرائيلية 
العديد من اللتما�شات التي قدمت اإليها من قبل الفل�شطينيني بغر�ص اإخراج اجلدار من اأرا�شيهم الزراعية.  ويف حالت نادرة اأقرت املحكمة تعديالت طفيفة على 

م�شار اجلدار يف بع�ص املناطق، مثل اأرا�شي بلدة جيو�ص، �شمال �شرقي مدينة قلقيلية، اإل اأن تلك التعديالت ظلت حربًا على ورق.  

ويعاين ال�شكان املدنيون الفل�شطينيون الذين وجدوا اأنف�شهم مبحاذاة جدار ال�شم من القيود التي فر�شتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي على حركتهم العتيادية.  
وخالل هذا العام اأ�شيفت قيود جديدة على احلركة والتنقل، ف�شاًل عن تلك القيود وا�شعة النطاق املفرو�شة عليهم منذ اندلع انتفا�شة الأق�شى. 

وخالل هذا العام، قل�شت قوات الحتالل الإ�شرائيلي �شاعات فتح البوابات الزراعية املقامة يف هيكل اجلدار، ما ت�شبب يف اإعاقة دخول املزارعني الفل�شطينيني اإىل 
اأرا�شيهم املعزولة خلف جدار ال�شم.  تهدف قوات الحتالل من تلك الإجراءات التع�شفية اإىل تقلي�ص �شاعات عمل املزارعني الفل�شطينيني يف اأرا�شيهم، وبالتايل 

تدمري اأحد اأهم م�شادر الدخل لديهم، كما �شيت�شبب يف تدمري مزروعاتهم. 

ويف مو�شم قطاف ثمار الزيتون، فر�شت قوات الحتالل نظامًا �شارمًا على املزارعني الفل�شطينيني، وا�شرتطت عليهم احل�شول على ت�شاريح �شادرة من “الإدارة 
نهم من دخول اأرا�شيهم الزراعية التي اأ�شبحت معزولة خلف اجلدار.  وت�شرتط تلك القوات اأن تكون الأرا�شي م�شجلة باأ�شمائهم يف  كِّ املدنية الإ�شرائيلية” مُتَ
دوائر )الطابو( لإ�شدار تلك الت�شاريح.  اإل اأن معظم تلك الأرا�شي ل زالت م�شجلة باأ�شماء اأجداد واآباء املزارعني حيث اأن تواجد ال�شركاء الآخرين يف ال�شتات 

يحول دون تق�شيم الأرا�شي بني الورثة، وبالتايل ت�شجيلها يف دوائر )الطابو( يف ظل الظروف الراهنة.    
 

لقد خلق اجلدار �شعوبات اأمام اآلف املزارعني الفل�شطينيني يف الو�شول اإىل اأرا�شيهم الزراعية، ويف ت�شويق منتجاتهم، وبخا�شة اأن املناطق التي اأقيم اجلدار 
فيها تعترب من اأكرث املناطق الزراعية خ�شوبة يف ال�شفة الغربية، وتعترب الزراعة من اأهم م�شادر الرزق الأ�شا�شية يف القرى والبلدات الواقعة فيها. اإن احلقائق 
اجلديدة التي فر�شها بناء اجلدار على اأر�ص الواقع اأدت اإىل تدهور الو�شع القت�شادي يف الأر�ص املحتلة ب�شكل بارز، وبالتايل اأدى اإىل رفع معدلت الفقر يف 

اأو�شاط عدد كبري من العائالت الفل�شطينية.

ول تتوقف اآثار القيود على احلركة على القطاع الزراعي فقط، بل اإنه ي�شمل كافة اأوجه الأن�شطة احلياتية لل�شكان.  تكبل القيود على حرية احلركة والتنقل حرية 
و�شول ال�شكان اإىل امل�شت�شفيات املوجودة يف املدن املجاورة. كما ويت�شرر جهاز التعليم وذلك لأن الكثري من املدار�ص، وبخا�شة يف القرى، تعتمد على املعلمني 
الذين ياأتون من خارجها، ف�شاًل عن امل�شا�ص بالعالقات الأ�شرية والجتماعية، حيث يحتاج ال�شكان، وىل طريف اجلدار على حد �شواء، للح�شول على ت�شاريح 
خا�شة للتنقل، كما اأن البوابات املقامة يف هيكل اجلدار ُتْفَتُح وُتْغَلُق �شمن نظام اأمني �شارم، ويف �شاعات حمددة.  وعادة ما يفاجئ ال�شكان باإغالق هذه البوابات 

دون اإبداء الأ�شباب.

يعترب النظام الق�شائي الإ�شرائيلي متحيزًا �شد الفل�شطينيني ول يتمتع بالنزاهة، مبا يف ذلك اآليات التحقيق التي يتبعها جي�ص الحتالل.  وبينما فتحت اإ�شرائيل 
حتقيقات يف عدد من الأحداث التي جرت خالل العدوان على القطاع، اإل اأن عدد التحقيقات التي فتحت ي�شكل النذر القليل من جمموع ال�شكاوى املقدمة ب�شاأن 

تلك الأحداث.  

بالإ�شافة اإىل ذلك، ل تفي هذه التحقيقات باملعايري الدولية، فاإ�شرائيل ملزمة مبوجب القانون الدويل بالتحقيق يف اجلرائم وتقدمي امل�شئولني عن تلك اجلرائم 
اإىل العدالة ومعاقبتهم، وتوفري اإن�شاف فعال لل�شحايا، وتوفري تعوي�شات معقولة ومنا�شبة، والك�شف عن احلقيقة.  اإل اأن التحقيقات الإ�شرائيلية ل تفي بهذه 
اإجراء حتقيقات  اإىل  ال�شلطات، واحلاجة  الف�شل بني  اإىل مبداأ  ا�شتنادًا  الق�شاء،  با�شتقالل  الدولية فيما يت�شل  باملعايري  اأنها ل تفي  ال�شروط اخلم�شة، كما 
وحماكمات يف الوقت املنا�شب، و�شرورة اإجراء التحقيقات خارج املوؤ�ش�شة الع�شكرية من اأجل �شمان اأن تكون التحقيقات واملحاكمات عادلة وم�شتقلة.  بب�شاطة، 

ل ميكن حتقيق العدالة للفل�شطينيني يف هذا النظام املتحيز وغري النزيه.  

3   اخلط الأخ�شر: ميثل اخلط الأخ�شر املنطقة الفا�شلة بني قطاع غزة واإ�شرائيل، وهو اخلط الفا�شل الذي حددته الأمم املتحدة بعد هدنة 1949، بعد حرب 1948 بني العرب واإ�شرائيل.
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الدولية، الذي يتيح  الولية الق�شائية  اإىل مبداأ  الدولية،  الإن�شان  القانونية ومنظمات حقوق  املوؤ�ش�شات  بالتعاون مع عدد من  الواقع، جلاأ املركز،  يف ظل هذا 
للمحاكم الوطنية اأن تعمل كوكيل للمجتمع الدويل، وتقوم مبحاكمة املتهمني بارتكاب جرائم دولية، مبا يف ذلك خمالفات ج�شيمة لتفاقيات جنيف، وجرائم �شد 
الإن�شانية، والإبادة اجلماعية، والتعذيب.  وجهود املركز ملالحقة جمرمي احلرب الإ�شرائيليني مل تبداأ بالعدوان الأخري على قطاع غزة، بل هي ا�شرتاتيجية يتم 
العمل عليها منذ �شنوات طويلة ب�شكل دوؤوب ومتوا�شل وهادئ.  وقد كان هذا العام من الأعوام املميزة لعمل املركز على امل�شتوى الدويل، خا�شة جهود احل�شد 

واملنا�شرة من اأجل مالحقة جمرمي احلرب الإ�شرائيليني اأمام الق�شاء الدويل.

ويتحمل املجتمع الدويل، خا�شة الأطراف املتعاقدة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 ومنظمة الأمم املتحدة، م�شوؤولية رئي�شة عن ا�شتمرار اإ�شرائيل يف جرائمها 
�شد املدنيني الفل�شطينيني وتنكرها املزمن للقانون الإن�شاين الدويل وف�شلها يف الوفاء بالتزاماتها القانونية.  ومع اأن تقرير جلنة التحقيق الأممية برئا�شة 
القا�شي ريت�شارد غولد�شتون وما ت�شمنه من تو�شيات واآليات عمل وجدول زمني قد وفر فر�شة رمبا ل تعو�ص لتطبيق القانون ومالحقة اإ�شرائيل على جرائمها 
خالل عدوانها على القطاع، اإل اأن تغليب العتبارات وامل�شالح ال�شيا�شية على �شيادة القانون من قبل الأطراف املتنفذة يف الأمم املتحدة ما يزال يحول دون اأن 

تاأخذ العدالة جمراها ويحرم ال�شحايا من حقوقهم.

وقد   .1/9-S رقم  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  قرار  اأعقاب  يف  املتحدة،  الأمم  يف  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  رئي�ص  قبل  من  هذه  احلقائق  تق�شي  جلنة  ت�شكيل  مت 
عملت اللجنة على اإجراء حتقيقات �شاملة قي انتهاكات القانون الإن�شاين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�شان التي ارتكبتها كل من اإ�شرائيل واملجموعات 
الفل�شطينية امل�شلحة وال�شلطة الوطنية الفل�شطينية يف قطاع غزة وال�شفة الغربية، مبا فيها القد�ص ال�شرقية.  واأكدت اللجنة على املعطيات والتقارير التي 
قدمتها منظمات حقوق اإن�شان فل�شطينية واإ�شرائيلية ودولية، كما دح�شت اإدعاءات اإ�شرائيل باأن عملياتها الع�شكرية وال�شيا�شية قد نفذت وفقًا لقواعد القانون 
وانتهاكات  ارتكاب خمالفات ج�شيمة لتفاقيات جنيف، وجرائم حرب  اإ�شرائيل كانت م�شئولة عن  اأن  اللجنة على  اأجرتها  التي  التحقيقات  واأكدت  الدويل. 

خطرية للقانون الدويل حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل، كما تو�شلت اإىل اأدلة كافية ت�شري اإىل ارتكاب جرائم �شد الإن�شانية. 

ُوَبذلت يف ال�شهور الثالثة الأخرية من العام 2009 حماولت حثيثة لواأد التقرير يف جمل�ص حقوق الإن�شان ويف اجلمعية العامة وجمل�ص الأمن.  و�شهد جمل�ص 
حقوق الإن�شان يف �شهر �شبتمرب، اأول تلك املحاولت ب�شبب التذبذب ال�شيا�شي ملنظمة التحرير الفل�شطينية، وب�شبب اأجندة بع�ص الدول الأع�شاء املوؤثرة يف 
الأمم املتحدة املناه�شة لتحقيق مبداأ املحا�شبة، وب�شبب الإحلاح يف جتاهل �شحايا العدوان على قطاع غزة.  وحتت �شغوطات دولية كبرية، طلبت القيادة 
الفل�شطينية بتاريخ 2 اأكتوبر 2009 اإرجاء الت�شويت على م�شودة م�شروع قرار يف جمل�ص حقوق الإن�شان يتبنى كافة التو�شيات الواردة يف تقرير بعثة الأمم 

املتحدة لتق�شي احلقائق )تقرير غولد�شتون(.

وقد اأدان املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان ومنظمات حقوق الإن�شان هذا التاأجيل الذي ينكر حق ال�شعب الفل�شطيني يف اإن�شاف ق�شائي فعال، وامل�شاواة اأمام 
القانون، وي�شكل تغليبًا لل�شيا�شة على حقوق الإن�شان واإهانة لل�شحايا وتنازًل عن حقوقهم. 

واأمام ال�شغوط املجتمعية، �شعت القيادة الفل�شطينية لعقد جل�شة ا�شتثنائية ملجل�ص حقوق الإن�شان ملناق�شة التقرير.  وبتاريخ 16 اأكتوبر 2009، تبنت اجلل�شة 
الثانية ع�شرة ال�شتثنائية ملجل�ص حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة قرارًا يدين الأفعال غري القانونية لإ�شرائيل كقوة احتالل، خا�شة �شمها غري القانوين 
للقد�ص ال�شرقية، وي�شادق على نتائج وتو�شيات اللجنة الأممية.  وقد �شكل القرار انت�شارًا حلقوق الإن�شان و�شيادة القانون، وخطوة اأوىل نحو حتقيق العدالة 

وامل�شاءلة، بحيث حتظى حقوق ال�شحايا بالدعم، ويحا�شب امل�شئولون عن ارتكاب انتهاكات خطرية للقانون الدويل، وتتحقق �شيادة القانون. 

غري اأن امل�شاعي لواأد التقرير قد توا�شلت يف اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة.  ويف منت�شف نوفمرب 2009، اجتمعت اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة ملناق�شة 
التقرير، حيث قدم م�شروع قرار للمناق�شة ومت تبنيه من قبل اجلمعية.  وكان من الوا�شح اأن م�شروع القرار هو م�شاومة �شيا�شية ترمي اإىل احل�شول على 
الدعم الالزم ل�شت�شدار قرار دون فحوى يخفق يف حماية حقوق ال�شحايا وتطبيق امل�شاءلة القانونية. وبينما يعالج م�شروع القرار هذا بع�ص املطالب، اإل اأنه 

ل يت�شمن اأية خطوات فعلية وا�شحة من اأجل تطبيق تو�شيات تقرير غولد�شتون، كمان اأنه اأخفق يف توفري الإن�شاف لل�شحايا وجرب ال�شرر عنهم.

يجب عدم ال�شماح با�شتمرار التمتع باحل�شانة وثقافة الإفالت من العقاب، كما اأنه من غري املقبول اأن يخ�شع القانون الدويل لأهواء الدول العظمى بهدف 
فل�شطينيني وممثلني عن  كوننا  نطالب،  اإننا  الإن�شان.  قوانني حقوق  لهم  كفلتها  التي  الأ�شا�شية  بحقوقهم  التمتع  العامل من  اأرجاء  �شتى  ال�شكان يف  حرمان 
اإمكانية لتحقيق ال�شالم يف امل�شتقبل.  وعلى �شوء قراءتنا بعد عام من احلرب وما يجري يف ال�شفة الغربية  ال�شحايا، بتحقيق العدالة وبالعمل على توفري 
وقطاع غزة من عدم م�شاءلة اإ�شرائيل واملوقف الباهت للمجتمع الدويل من تقرير غولد�شتون، فاإن الو�شع مر�شح ملزيد من التدهور يف اأو�شاع حقوق الإن�شان 

والقانون الإن�شاين الدويل. 

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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وللعام الثالث على التوايل، ما تزال حالة النق�شام وال�شراع ال�شيا�شي يف ال�شلطة  الفل�شطينية هي العنوان الرئي�ص لنتهاكات حقوق الإن�شان الداخلية وتدهور 
الوحدة  وا�شتعادة  النق�شام  اإنهاء  فيها، يف  وي�شارك  املركز  التي يدعمها  امل�شاحلة،  تفلح كل جهود  الدميقراطي.  ومل  التحول  نظام احلكم وعرقلة عملية 
الوطنية.  وقد اأدى ال�شراع ال�شيا�شي اإىل �شرخ يف مكونات النظام ال�شيا�شي لل�شلطة جتلى يف ا�شتمرار وجود حكومتني واأجهزة اأمنية و�شرطية منف�شلة، واحدة 

يف قطاع غزة والثانية يف ال�شفة الغربية، و�شلل املجل�ص الت�شريعي وانق�شام الق�شاء.   

التام والعجز عن ممار�شة دور  اأ�شيب بال�شلل  الت�شريعي الذي  الثقيلة على عمل املجل�ص  الفل�شطيني تلقي بظاللها  اأجواء النق�شام  العام، ظلت  وعلى مدار 
الت�شريعي والرقابي.  وت�شاف هذه الأجواء اإىل ا�شتهداف قوات الحتالل لل�شلطة الت�شريعية، مبا يف ذلك ا�شتمرار اعتقال 26 نائبًا.  ففي غزة، وا�شلت كتلة 
التغيري والإ�شالح، كتلة حركة حما�ص الربملانية، عقد جل�شات املجل�ص الت�شريعي منذ نوفمرب 2007، مدعية �شحة انعقاد املجل�ص، واإ�شدار ت�شريعات وقرارات 
با�شم املجل�ص الت�شريعي دون م�شادقة رئي�ص ال�شلطة الوطنية.  ووا�شل الرئي�ص يف ال�شفة الغربية اإ�شدار قرارات بقوة القانون، مل يتم عر�شها على املجل�ص 
الت�شريعي، بادعاء عدم انعقاد املجل�ص الت�شريعي وحق الرئي�ص يف اإ�شدار قرارات بقوة القانون.  وقد �شبق واأن اأبدى املركز حتفظه على كافة الت�شريعات التي 

ت�شدر عن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية يف ظل حالة النق�شام الراهنة، وطالب الطرفني بالمتناع عن �شن ت�شريعات جديدة يف اأو�شاع النق�شام القائمة.  

وعلى مدار العام اأي�شًا تعر�ص العديد من اأع�شاء املجل�ص الت�شريعي يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة لالعتداءات من قبل اأجهزة الأمن الفل�شطينية، مبا يف ذلك 
ال�شرب واإطالق النار، وتقييد احلركة ب�شكل خمالف للقانون الأ�شا�شي.  

ورغم اإفراج �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي بتاريخ 23 يونيو 2009، عن د. عزيز الدويك، رئي�ص املجل�ص الت�شريعي، اإل اأنه منع من ممار�شة مهام من�شبه كرئي�ص 
لل�شلطة الت�شريعية، ولكن باإياٍد فل�شطينية هذه املرة.  كما منع د. الدويك حتى من الو�شول اإىل مقر املجل�ص الت�شريعي يف رام اهلل.

امتدادًا حلالة النق�شام وال�شراع ال�شيا�شي يف ال�شلطة الفل�شطينية، ا�شتمرت اأو�شاع ال�شلطة الق�شائية يف التدهور وتعمق ال�شرخ خالل العامني املن�شرمني 
جلهة تكري�ص نظامني ق�شائيني منف�شلني عن بع�شهما البع�ص.  واأ�شحى يف قطاع غزة نظام ق�شائي اأ�ش�شته احلكومة يف غزة خالفًا للقانون الأ�شا�شي، يخ�شع 
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لوليته مواطنو غزة، مقابل �شلطة ق�شائية قائمة يف ال�شفة الغربية يخ�شع لوليتها مواطنو ال�شفة الغربية فقط.  وخالل العام عينت احلكومة يف غزة نائبًا عامًا 
جديدًا خالفًا للقانون اأي�شًا.  ويذكر املركز باأن القانون الأ�شا�شي ين�ص على اأن النائب العام يعني بقرار من الرئي�ص بناًء على تن�شيب من جمل�ص الق�شاء الأعلى. 

ويف ال�شفة الغربية، ا�شتمرت ال�شلطة التنفيذية يف فر�ص �شطوتها وتع�شفها بال�شلطة الق�شائية، مما �شكل م�شًا بهيبة وا�شتقالل الق�شاء.  فمن ناحية ل يزال 
تدخل النيابة الع�شكرية واغت�شابها ل�شالحيات النيابة العامة م�شتمرًا، ومن ناحية اأخرى ل تزال ال�شلطة التنفيذية ل حترتم قرارات املحاكم الفل�شطينية، 

خا�شة فيما يتعلق بقرارات الإفراج عن معتقلني �شيا�شيني.

ووا�شلت تداعيات حالة النق�شام يف هرم ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية اإلقاء ظاللها الثقيلة على عملية التحول الدميقراطي على امتداد العام 2009، مبا يف 
ذلك تعطيل اإجراء النتخابات العامة واملحلية.  وانتهى العام 2009 دون اأن تظهر اأية بوادر اأو ا�شتعدادات لإجراء النتخابات الرئا�شية والت�شريعية واملحلية 
وفقًا للجداول الزمنية املحددة قانونًا اأو حتى التوافق بني فرقاء الأزمة على مواعيد لتلك النتخابات.  وبالتايل، فمع نهاية العام 2009 واإطاللة العام اجلديد 
2010، يكون التفوي�ص ال�شعبي الذي منحه الناخب الفل�شطيني ملمثليه قد انتهى ول ي�شتطيع اأحد الدعاء اأنه ما يزال ميثل الإرادة ال�شعبية، وهو ما يعد انتكا�شة 

للعملية الدميقراطية.

وكان الرئي�ص الفل�شطيني حممود عبا�ص، قد اأ�شدر بتاريخ 23 اأكتوبر 2009، مر�شومًا رئا�شيًا  يق�شي بالدعوة لنتخابات عامة رئا�شية وت�شريعية حرة ومبا�شرة 
يف ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية يوم 24 يناير/ كانون الثاين 2010.  وقد ا�شدر املركز ورقة موقف حول املر�شوم الرئا�شي املذكور �شدد فيها على اأن النتخابات 
مطلب لكافة القوى الوطنية وللمجتمع املدين، ولكنها غري ممكنة بدون التو�شل اإىل م�شاحلة وطنية �شاملة تنهي النق�شام وتعيد العتبار اإىل موؤ�ش�شات احلكم 
الفل�شطيني الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية والتي انعك�شت عليها الأزمة وباتت هي عنوانًا لالنق�شام.  واأكد املركز اأن اإجراء النتخابات يتطلب توفري اأجواء 
انتخابية منا�شبة، مبا يف ذلك اإطالق احلريات العامة، الإفراج عن املعتقلني ال�شيا�شيني، رفع احلظر عن الن�شاطات ال�شيا�شية، اإعادة فتح مئات اجلمعيات 

واملوؤ�ش�شات املغلقة، احرتام احلريات ال�شحفية وحرية التعبري.  

ويف �شوء موقف حركة حما�ص املعار�ص لإجراء النتخابات قبل امل�شاحلة الوطنية، قررت جلنة النتخابات املركزية، اإثر اجتماعها بتاريخ 2009/11/12، 
»اأنها غري قادرة على اإجراء النتخابات يف الوطن بكامله.

و�شكل مو�شوع انتخابات جمال�ص الهيئات املحلية موؤ�شرًا اآخر على الرتاجع يف عملية التحول الدميقراطي يف ال�شلطة الفل�شطينية.  فقد انتهى العام 2009، دون 
اأن تتمكن ال�شلطة الفل�شطينية من اإجراء انتخابات دورية ملجال�ص الهيئات املحلية التي انتهت وليتها القانونية يف ال�شفة وغزة.  وبدًل من اإجراء النتخابات، 

ا�شتمرت احلكومتان يف غزة ورام اهلل يف انتهاج �شيا�شة التعيينات ملجال�ص الهيئات املحلية.

وعلى مدار العام وا�شلت احلكومتان يف غزة ورام اهلل والأجهزة الأمنية التابعة لهما يف اقرتاف املزيد من انتهاكات حقوق الإن�شان.  ووفقًا لتحقيقات املركز 
فاإن الأغلبية العظمى من تلك النتهاكات وقعت على خلفية النق�شام وا�شتهدفت ب�شورة رئي�شة ن�شطاء حركة فتح واملوؤ�ش�شات املقربة منها يف غزة، ون�شطاء 

حركة حما�ص واملوؤ�ش�شات املقربة منها يف ال�شفة الغربية.

وقد �شهدت مناطق ال�شلطة الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة املزيد من انتهاكات للحق يف احلياة والعتداء على ال�شالمة ال�شخ�شية باأياٍد فل�شطينية 
خالل العام 2009، حيث قتل 115 �شخ�شًا على الأقل ، بينهم 13 طفاًل، و14 امراأة، فيما اأ�شيب اأكرث من 280 �شخ�شًا اآخرون بجراح.  و�شقط غالبية ال�شحايا 

يف قطاع غزة، حيث بلغ جمموع القتلى 94 �شخ�شًا مقابل 21 �شخ�شًا يف ال�شفة الغربية.

وكان �شقوط ال�شحايا اأثناء مهمات فر�ص القانون اأبرز اأ�شكال انتهاكات احلق يف احلياة خالل هذا العام، حيث قتل 37 �شخ�شًا، بينهم 7 من عنا�شر الأجهزة 
الأمنية الفل�شطينية، وطفالن، اأثناء مهمات فر�ص القانون التي نفذتها الأجهزة الأمنية �شد جماعات م�شلحة يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، فيما اأ�شيب خالل 
تلك العمليات اأكرث من 105 اأ�شخا�ص اآخرون.  وكان من بني القتلى 28 قتياًل يف قطاع غزة و9 قتلى يف ال�شفة الغربية.  وقد وثق املركز الفل�شطيني حلقوق 
الإن�شان اأعمال توظيف مفرط للقوة من قبل املكلفني باإنفاذ القانون خالل تلك العمليات، ومن املوؤ�شف اأن املركز مل يعلم عن اإجراء حتقيق حمايد ونزيه يف 

اأي من تلك الأحداث.

و�شقط خالل هذا العام 40 �شخ�شًا، بينهم 9 اأطفال، و4 ن�شاء، واأ�شيب اأكرث من 140 اآخرين، يف حوادث �شوء ا�شتخدام ال�شالح اأو العبث به من قبل جماعات 
م�شلحة معلومة اأو جمهولة، وهو ما ي�شكل مظهرًا اآخرًا من مظاهر النفالت الأمني والعتداء على �شيادة القانون امل�شت�شرية يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة.  

وح�شب توثيق املركز فاإن 37 من القتلى �شقطوا يف قطاع غزة، مقابل 3 قتلى يف ال�شفة الغربية.

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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و�شهد العام 2009 ا�شتمرارًا لظاهرة ا�شتخدام ال�شالح يف النزاعات العائلية وال�شخ�شية والتي تندرج �شمن اإطار حالة النفالت الأمني واأخذ القانون باليد 
)العتداء على �شيادة القانون( امل�شت�شرية يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة.  وقد ح�شدت هذه الظاهرة اأرواح 11 مواطنًا، 7 منهم يف قطاع غزة و4 يف ال�شفة 

الغربية، وبني ال�شحايا طفل وامراأة.  كما اأ�شيب يف تلك احلوادث 25 �شخ�شًا اآخرون بجراح.    

و�شجل العام 2009 ا�شتمرار جلرائم القتل على خلفية ما ي�شمي بـ »ق�شايا �شرف العائلة«.  فقد قتل يف تلك اجلرائم 13 مواطنًا، منهم 9 ن�شاء وطفل.  ثالثة 
من القتلى يف ال�شفة الغربية والبقية يف قطاع غزة.  

ونفذ م�شلحون جمهولون يف بداية العام 2009 جرائم قتل يف اأنحاء متفرقة من قطاع غزة راح �شحيتها 5 من املحكومني واملحتجزين الفارين من �شجن غزة 
املركزي مبدينة غزة، بعد اأن ق�شفت قوات الحتالل الإ�شرائيلي مبنى جممع الأجهزة الأمنية )ال�شرايا(، و�شط مدينة غزة، والذي ي�شم �شجن غزة املركزي 
بتاريخ 2008/12/28، فيما قتل اأحد املواطنني على اأيدي م�شلحني جمهولني بادعاء تخابره مع قوات الحتالل.  وكان من بني الفارين اأ�شخا�ص �شبق واأن 
�شدرت بحقهم اأحكام بالإعدام لإدانتهم بالتخابر مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية اأو على خلفية جرائم جنائية.  علمًا باأن عددًا اآخرًا من ال�شجناء الفارين �شبق واأن 

قتلوا يف الأيام الأخرية من العام املا�شي 2008. 

و�شهد العام 2009 تزايد التفجريات بعبوات نا�شفة ت�شتهدف حمال ومقاهي انرتنت وجمعيات وموؤ�ش�شات يف قطاع غزة.  و�شجل الربع الأخري من العام 2009 
تزايدًا ملحوظًا يف حجم العتداءات من هذا القبيل.

وا�شتمرت عمليات العتقال غري القانونية وجرائم التعذيب ب�شكل ت�شاعدي خالل العام 2009، يف ظل ازدياد حدة النق�شام ال�شيا�شي يف هرم ال�شلطة الفل�شطينية.  
الع�شرات من تلك العتقالت ا�شتهدفت قادة من الطرفني على خلفيات �شيا�شية اعرتف الطرفان يف غزة ورام اهلل باقرتافها يف اإطار الردود املتبادلة بينهما، 
بالإ�شافة اىل ع�شرات العتقالت لأ�شخا�ص وقادة ميدانيني ل يعرتف الطرفان على اأنها اعتقالت �شيا�شية، بذريعة ارتكاب اأفرادها خمالفات اأمنية اأو جنائية. 

 
بتنفيذ العتقالت يف  تقوم  ناحية،  التي تنظم عمليات العتقال.  فمن  القانونية  الإجراءات  تراع  اأو يف غزة، ل  ال�شفة  �شواء يف  تلك العتقالت،  والكثري من 
بع�ص الأحيان جهات لي�شت مكلفة باإنفاذ القانون، بخالف القانون الفل�شطيني الذي يوؤكد على اأن عمليات العتقال تقع يف اخت�شا�ص ماأموري ال�شبط الق�شائي 
باإنفاذ  وقوامهم ال�شرطة املدنية واأنهم يخ�شعون مبا�شرة لأوامر واإ�شراف النائب العام.  ومن ناحية ثانية، فاإن بع�ص العتقالت التي نفذتها اجلهات املكلفة 
القانون مل تراِع �شالمة الإجراءات من خالل عدم اإبراز اأمر اعتقال �شادر عن النيابة العامة.  ومن ناحية ثالثة، فاإنه غالبًا ما يقبع هوؤلء املعتقلون يف مراكز 
احتجاز وتوقيف غري قانونية، خالفًا لقانون مراكز الإ�شالح والتاأهيل رقم 6 ل�شنة 1998.  عالوة على ذلك كله، فاإن معظم مراكز التوقيف والحتجاز غري مالئمة 
ول تتوفر فيها الظروف املعي�شية وال�شحية املنا�شبة.  وخالل العام 2009، ازدادت ظروف العتقال �شوءًا يف اأعقاب ق�شف قوات الحتالل الإ�شرائيلي ل�شجن 
غزة املركزي اإبان احلرب على غزة، وا�شطرار �شلطة ال�شجون يف غزة اإىل نقل هوؤلء املعتقلني اإىل مركز توقيف اآخر، ل تتوفر فيه نف�ص �شروط ال�شجن ال�شابق.

ففي قطاع غزة، تعر�ص مئات املواطنني الفل�شطينيني لالعتقال على اأيدي اأجهزة الأمن الفل�شطينية التابعة للحكومة يف غزة، بع�شها كان يتم ب�شورة جماعية، 
على �شكل حمالت �شنها اأفراد الأمن واعتقلوا خاللها العديد من املواطنني، خا�شة اأن�شار وكوادر حركة فتح.  ويف الغالب تتم هذه العتقالت بذرائع اأمنية اأو 
جنائية، كتهم ال�شلوع يف تفجريات بحق اأفراد الأمن يف غزة، اأو اأماكن عامة وما اإىل ذلك،4 اأو بادعاء الت�شالت مع اأطراف يف احلكومة الفل�شطينية يف رام 
اهلل، اأو الت�شالت مع رام اهلل ب�شاأن قطع رواتب بع�ص موظفي ال�شلطة العاملني مع احلكومة يف غزة.  كما نفذت احلكومة والأجهزة الأمنية يف غزة خالل 
العام حملة اعتقال وا�شعة النطاق بحق اأن�شار وكوادر جماعة اأن�شار جماعة جند اهلل يف اأعقاب ال�شتباكات الدامية بني تلك اجلماعة من ناحية، والأجهزة 

الأمنية وكتائب الق�شام من ناحية اأخرى يف رفح، واأ�شفرت عن مقتل 28 �شخ�شًا، بينهم قائد تلك اجلماعة.

–حما�ص.  وخالل العام، وا�شلت تلك  اأن�شار حركة املقاومة الإ�شالمية  ويف ال�شفة الغربية، ل تزال الأجهزة الأمنية حتتجز مئات املعتقلني، غالبيتهم من 
الأجهزة حمالت العتقال، فردية وجماعية، وا�شعة بحق ن�شطاء واأع�شاء يف حركة املقاومة الإ�شالمية )حما�ص(، طالت قيادات بارزة يف احلركة واأع�شاء 
يف املجل�ص الت�شريعي الفل�شطيني.  وعدا عن العتقال ال�شيا�شي لبع�ص قادة حركة حما�ص، طالت تلك العتقالت الع�شرات من اأن�شار وكوادر احلركة بتهم 
حتت عناوين، كحيازة ال�شالح وت�شكيل جمموعات م�شلحة، اأو ت�شكيل خاليا تهدف اإىل الإخالل بالأمن العام، اأو بتهم اإجراء ات�شالت مع غزة.  وكانت اأكرب 
حمالت العتقال بحق اأن�شار وكوادر حركة حما�ص خالل العام 2009، قد متت خالل الأ�شبوع الثاين من مايو 2009، حيث نفذت الأجهزة الأمنية يف ال�شفة 
الغربية حملة اعتقال وا�شعة النطاق طالت اأن�شار احلركات الإ�شالمية، وبخا�شة حركة )حما�ص( يف ال�شفة الغربية، كان من بينهم عدد من الأطفال.  ووفقا 

لتحقيقات املركز واإفادات عدد من املفرج عنهم، فقد تعر�ص بع�شهم للتعذيب والتهديد على اأيدي املحققني.  

4  ل يندرج من �شمن هوؤلء عدد من املعتقلني الذين متت اإدانتهم بالفعل اأمام املحاكم، البع�ص منهم �شدرت بحقهم اأحكام فعلية لفرتات مرتواحة.

ملخ�ص عام
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بحق  مور�شت  وغريهما،  وفتح(،  حما�ص  )حركتا  الكربيني  احلركتني  لأن�شار  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  جرت  التي  العتقال  حالت  معظم  يف 
ال�شرب  التحقيق؛  واأثناء  العتقال  عند  النابية،  والألفاظ  ال�شتائم  توجيه  اأبرزها،  كان  املعاملة،  و�شوء  التعذيب  من  خمتلفة  اأ�شكاًل  املعتقلني  هوؤلء 
بالع�شي وبالآلت احلادة والأرجل والأيدي على اأنحاء اجل�شم؛ تقييد الأرجل والأيدي بكر�شي اأو ما �شابه وال�شرب بوا�شطة ع�شا اأو بربي�ص، اأو �شلك 
واملعاملة  التعذيب  »ال�شبح«، وغريها من �شنوف  الأعلى  اإىل  اأحدهما  اأو  وربطهما  والأرجل  الأيدي  تقييد  )الفلقة(؛  ملدة طويلة  القدمني  جمدول على 
للحكومتني  تابعة  اأفرج عنهم من معتقالت و�شجون  الإفادات ملعتقلني  القبيل، وجمع عديد  ال�شكاوى من هذا  تلقى املركز ع�شرات  اإن�شانية.  وقد  الال 
نقل معتقلون خ�شعوا  الأحيان  بالكرامة.  ويف كثري من  اإن�شانية واحلاطة  الال  واملعاملة  التعذيب  بتعر�شهم ل�شنوف  اأفادوا جميعًا  ورام اهلل،  يف غزة 
يف  خمتلفة  ور�شو�ص  ك�شور  من  معاناتهم  بعد  فيما  الطبية،  الفحو�شات  واأظهرت  امل�شت�شفيات،  اإىل  الأمن  مراكز  يف  املعاملة  و�شوء  ال�شديد  للتعذيب 

اجل�شم.    اأنحاء 

عدد  بلغ  فقد  اهلل.   ورام  غزة  يف  للحكومتني  التابعة  التوقيف  ومراكز  معتقالت  داخل  الوفيات  حالت  عدد  يف  م�شبوق  غري  ت�شاعدًا  العام  و�شهد 
العيان  �شهود  واإفادات  املركز  حتقيقات  واأثبتت  الغربية.   ال�شفة  يف  و)4(  غزة،  يف   )5( بينهم  ال�شلطة،  �شجون  يف  معتقلني   9 العام  خالل  الوفيات 
يف  وفاتهم  تكون  اأن  املركز  ويخ�شى  قا�شية،  اعتقال  وظروف  تعذيب  لعمليات  باآخر  اأو  ب�شكل  خ�شعوا  املتوفون  هوؤلء   غالبية  باأن  ال�شحايا  وذوي 
اقرتاف  امل�شئولني عن  املالأ، ومالحقة  التحقيق على  نتائج  ون�شر  التحقيق يف هذه احلالت  اإىل  املركز  ويدعو  للتعذيب.  بتعر�شهم  ال�شجون ذات �شلة 
الحتجاز يف احلفاظ  على جهة  املرتتبة  القانونية  للم�شوؤولية  ا�شتنادًا  تق�شري يف حمايته  وجود  اأو  فيها،  منهم  اأي  تورط  ثبوت  هذه اجلرمية يف حال 

للعدالة. املق�شرين  و/اأو  املتورطني  وتقدمي  واحلالت،  الظروف  كافة  و�شالمتهم يف  لديها  املحتجزين  حياة  على 

يف  فتح  حركة  ن�شاط  �شد  موجهه  النتهاكات  تلك  من  العظمى  الغالبية  كانت  ال�شلمي،  التجمع  يف  احلق  انتهاكات  من  املزيد   2009 العام  و�شهد 
يف  احلكومتان  وفر�شت  الفل�شطينية.   ال�شلطة  تعي�شها  التي  ال�شيا�شي  النق�شام  حلالة  تعبريًا  وذلك  الغربية،  ال�شفة  يف  حما�ص  وحركة  غزة،  قطاع 
والفعاليات  ال�شلمية  والتجمعات  العامة  الجتماعات  عقد  ملنع  القيود  من  املزيد  منهما،  لكل  التابعة  الأمنية  والأجهزة  الغربية،  وال�شفة  غزة  قطاع 

الآخر. الطرف  لن�شطاء  ا�شتدعاء  اأو  اعتقال  اأعمال  بينها  من  التجمعات،  تلك  تنظيم  دون  احرتازية حالت  اإجراءات  واتخذت  اجلماهريية، 

الذكرى  مع  فبالتزامن  انطالقتيهما.   ذكرى  وفتح  حما�ص  حركتا  حتيي  حيث  العام  من  الأخرية  الثالثة  الأ�شابيع  يف  ذروتها  القيود  هذه  بلغت  وقد 
اعتقالت  حملة  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية  الأمنية  الأجهزة  �شنت  دي�شمرب،  من  ع�شر  الرابع  يف  )حما�ص(،  حركة  لنطالق  والع�شرين  الثانية 
طالت الع�شرات من عنا�شر وموؤيدي احلركة.  و�شملت حمالت العتقالت التي نفذها جهازا الأمن الوقائي واملخابرات العامة اعتقالت من املنازل 

عليها.   حواجز  الأجهزة  تلك  اأقامت  التي  الطرق  ومفرتقات  وامل�شاجد 

وخالل الأ�شبوع الأخري من العام 2009، قامت الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة جملة من الإجراءات للحيلولة دون احتفال ن�شطاء حركة فتح بالذكرى 
بفعاليات  القيام  بعدم  لتحذيرهم  اإما  احلركة  ن�شطاء  لع�شرات  ا�شتدعاء  اأوامر  توجيه  الإجراءات  تلك  �شملت  وقد  لنطالقتها.   والأربعني  اخلام�شة 
منهم  عدد  احتجاز  وا�شتمر  بالنطالقة.   الحتفال  مظاهر  من  كمظهر  ال�شموع  اإ�شعالهم  اأو  منازلهم  اأ�شطح  على  راياتها  رفعهم  ب�شبب  اأو  للحركة، 

اعتقالهم.   لها خالل فرتة  تعر�شوا  تعذيب  املفرج عنهم حول ممار�شات  املعتقلني  اأفاد عدد من  وقد  اأيام.   لعدة 

مئات  تعر�شت  حيث  فل�شطينية،  باأيدي  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأرا�شي  يف  اجلمعيات  تكوين  يف  للحق  النتهاكات  من  املزيد   2009 العام  �شهد  كما 
الغربية.   ال�شفة  يف  حما�ص  حركة  على  املح�شوبة  وتلك  غزة،  قطاع  يف  فتح  حركة  على  املح�شوبة  خا�شة  لالعتداء،  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات 
العالقة،  ذات  والت�شريعات  للقوانني  اعتبار  دومنا  خمتلفة،  بو�شائل  اجلمعيات  تكوين  يف  احلق  على  والعتداءات  القيود  توا�شلت  العام  هذا  وخالل 
جمال�ص  تعيني  خالل  من  للجمعيات،  الداخلية  ال�شئون  يف  التدخل  الو�شائل،  تلك  بني  ومن  الراهنة.   الأزمة  لطريف  ال�شيا�شية  لالأجندة  وفقًا  بل 
غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  الطرفني  اأحد  على  املح�شوبة  تلك  خا�شة  للقانون،  خمالف  ب�شكل  الأ�شيلة  الإدارات  جمال�ص  عن  بدًل  موؤقتة  اإدارات 

وغزة. ال�شفة  الأزمة يف  اأحد طريف  على  املقربة  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  وتفتي�ص اجلمعيات  كاقتحام  الأمنية،  الأجهزة  قبل  والعتداءات من 

الغربية وقطاع غزة.  وقد �شدر خالل  ال�شفة  الفل�شطينية يف  املحاكم  ال�شادرة عن  الإعدام  اأحكام  2009 زيادة غري م�شبوقة يف عدد  العام  و�شجل 
تلك  جميع  باأن  علمًا  الغربية،  ال�شفة  يف  �شدرت  اأحكام  وثالثة  غزة،  قطاع  يف  �شدرت  منها  ع�شر  اأربعة  بالإعدام،  حكمًا  ع�شر  �شبعة  العام   هذا 
الإعدام  اأحكام  �شكلت  حيث  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  تاريخ  يف  الأ�شواأ  هو   ،2009 العام  يكون  وبذلك  ع�شكرية.   حماكم  عن  �شدرت  الأحكام 
الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  ن�شاأة  100 حكم على مدى خم�شة ع�شر عامًا، منذ  بلغ عددها  التي  17%  من جممل الأحكام  ن�شبته  ال�شادرة خالله ما 
عام 1994.  ومع ذلك، يعرب املركز الفل�شطيني عن ارتياحه لعدم تطبيق اأي حكم اإعدام خالل هذا العام.  وجدد املركز  دعوته للرئي�ص الفل�شطيني 
تنفيذ  يف  ال�شيا�شي  النق�شام  حالة  ا�شتغالل  من  املركز  حذر  كما   الفل�شطينية.   املحاكم  عن  ال�شادرة  الإعدام  اأحكام  تنفيذ  على  امل�شادقة  بعدم 
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م�شئولني  قبل  الأ�شوات من  العديد من  ارتفاع  عليها خ�شو�شًا يف ظل  الفل�شطيني  الرئي�ص  دون م�شادقة  الإعدام  بتطبيق عقوبة  ال�شادرة  القرارات 
لوليته  قانونًا  املقررة  املدة  لنتهاء  عليها،  الفل�شطيني  الرئي�ص  م�شادقة  دون  الإعدام  اأحكام  تنفيذ  للنظر بقانونية  تنادي  غزة   يف  احلكومة  يف 

الرئا�شية.

اإجراءات تنعك�ص �شلبًا على احلقوق القت�شادية  ال�شيا�شي وتنازع ال�شالحيات بني احلكومتني يف غزة ورام اهلل وما تتخذانه من  وما تزال حالة النق�شام 
والجتماعية للمواطنني يف قطاع غزة واملتدهورة اأ�شاًل بفعل العقوبات اجلماعية و�شيا�شة احل�شار التي تفر�شها قوات الحتالل الإ�شرائيلي.  و�شكلت اخلدمات 
ال�شحية واحلق يف ال�شحة احلالة الأبرز لتدهور اخلدمات احلكومية جراء النق�شام.  وقد �شكل قرار وزير ال�شحة يف رام اهلل بوقف التغطية املالية للمر�شى 
الفل�شطينيني يف امل�شت�شفيات الإ�شرائيلية، منوذجًا �شارخًا حلرمان املئات من املر�شى الذين كانوا بحاجة لعالجهم يف تلك امل�شت�شفيات.  ومثلت تداعيات اأزمة 
دائرة العالج يف اخلارج يف قطاع غزة، والتي توقفت عن العمل لأكرث من �شهر ب�شبب قرار وزير ال�شحة يف غزة بال�شيطرة على مكاتبها، خطرًا هدد املئات 
من مر�شى القطاع الذين توقف حتويلهم اإىل خارج القطاع.   وقد اأدت تلك القرارات والتداعيات الناجمة عن حالة النق�شام اإىل وفاة عدد من املر�شى وهدد 

حياة مئات اآخرين وفاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم.

تو�سيات

يف �سوء التدهور امل�ستمر يف اأو�ساع حقوق االإن�سان والقانون االإن�ساين الدويل يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة، يقدم املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان 
التو�سيات التالية لكل من املجتمع الدويل وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.  وياأمل املركز اأن تاأخذ االأطراف الدولية التو�سيات الواردة على حممل اجلد 
واأن تظهر قدرة واإرادة على فر�س القانون الدويل وااللتزام به.  كما ياأمل املركز اأن تعمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، مبا يف ذلك احلكومتان يف غزة 

ورام اهلل، مبوجب التو�سيات اخلا�سة بها الواردة اأدناه، وذلك يف نطاق ما تتحمالنه من م�سئوليات.

الدويل للمجتمع  تو�سيات 

تنفيذ جميع التو�سيات التي ت�سمنها تقرير بعثة االأمم املتحدة لتق�سي احلقائق يف ال�سراع الذي دار يف قطاع غزة خالل الفرتة بني 27 دي�سمرب   .1
2008- 18 يناير 2009 )تقرير غولد�ستون(، مبا يف ذلك: 

اأ. حث جمل�س االأمن على اإقرار التقرير، وعلى تنفيذ جميع اآليات املحا�سبة الواردة يف التقرير ب�سكل عاجل، وبالتحديد اإحالة االأمر اإىل املحكمة 
اجلنائية الدولية مبوجب الف�سل ال�سابع يف حال عدم قيام الطرفني االإ�سرائيلي والفل�سطيني باإجراء حتقيقات نزيهة.  

ب. الطلب من احلكومة ال�سوي�سرية، باعتبار �سوي�سرا الدولة املودعة التفاقيات جنيف، الدعوة الجتماع االأطراف ال�سامية املتعاقدة على االتفاقية.
يف الوقت الذي يدين فيه املركز الطريقة التي متت فيها اإقرار تقرير غولد�ستون، فاإنه يطالب باأن يتم التعامل ايجابياً مع جل�سة جمل�س حقوق   .2

االإن�سان يف �سهر مار�س القادم، واأن ينظر املجل�س فيما اإذا كانت االأطراف ذات ال�سلة قد قامت بالتحقيق.
لوقف  عملية  واإجراءات  �سريح  موقف  باتخاذ  الرو�سي(  واالحتاد  االأوروبي  املتحدة-االحتاد  املتحدة-الواليات  )االأمم  الرباعية  اللجنة  يطالب   .3

احل�سار املفرو�س على قطاع غزة.
امل�سدد الذي  اإجراءات جادة لوقف العقوبات اجلماعية �سد املدنيني الفل�سطينيني املحميني مبوجب القانون الدويل، وو�سع حد للح�سار  اتخاذ   .4

تفر�سه قوات االحتالل االإ�سرائيلي على قطاع غزة منذ يونيو 2006 والذي ا�ستمرت ف�سوله خالل العام 2009.
االأطراف ال�سامية املتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة اأو جمتمعة، مطالبة بتحمل م�سئولياتها القانونية واالأخالقية والوفاء بالتزاماتها،   .5
والعمل على �سمان احرتام اإ�سرائيل لالتفاقية وتطبيقها يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة، مبوجب املادة االأوىل من االتفاقية.  اأن ال�سمت الدويل 
ارتكاب  القانون وعلى  الت�سرف كدولة فوق  اإ�سرائيل على  االإ�سرائيلي ي�سجع  التي تقرتفها قوات االحتالل  على االنتهاكات اجل�سيمة لالتفاقية 

املزيد من اجلرائم بحق املدنيني الفل�سطينيني دون مالحقة.
حتمل م�سئولياته يف اإعادة اإعمار ما دمرته اآلة احلرب االإ�سرائيلية خالل عدوانها على غزة، مبا يف ذلك حتمل نفقات اإعادة االإعمار، وال�سغط على   .6

�سلطات االحتالل من اأجل فتح معابر القطاع الإدخال املواد الالزمة الإعادة االإعمار.

ملخ�ص عام
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التاأكيد على اأن االحتالل االإ�سرائيلي ال يزال قائماً يف قطاع غزة ب�سقيه املادي والقانوين، رغم تنفيذ اإ�سرائيل خلطة الف�سل اأحادية اجلانب، واأن   .7
ما ح�سل هو اإعادة انت�سار لقوات االحتالل يف القطاع ال اإنهاًء الحتالله.  وبالتايل مل يطراأ تغيري على الو�سع القانوين لقطاع غزة، وفقاً للقانون 

الدويل، مما يوجب على املجتمع الدويل واملنظمات الدولية اال�ستمرار يف التعامل مع قطاع غزة كجزء من االأر�س الفل�سطينية املحتلة. 
دعوة االأطراف ال�سامية املتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة مالحقة جمرمي احلرب االإ�سرائيليني، يف ظل احل�سانة التي متنحها اإ�سرائيل، مبا يف   .8

ذلك النظام الق�سائي االإ�سرائيلي، ملجرمي احلرب االإ�سرائيليني وتوفري الغطاء القانوين لهم.
وقف كل امل�ساعي ال�سيا�سية الرامية لتعديل القوانني يف بع�س البلدان االأوروبية بهدف �سد الطريق اأمام الفر�س التي توفرها الوالية الق�سائية   .9

الدولية ملالحقة جمرمي احلرب االإ�سرائيليني.  
دعوة منظمات املجتمع املدين الدولية مبا فيها منظمات حقوق االإن�سان، نقابات املحامني، وجلان الت�سامن الدولية اإىل تكثيف جهودها يف مواجهة   .10
املحاوالت املذكورة والتي �ستم�س بحقوق ماليني ال�سحايا حول العامل الذين ينظرون اإىل اللجوء اإىل الوالية الق�سائية الدولية كفر�سة وحيدة 

لالنت�ساف ومالحقة جمرمي احلرب يف العامل باأ�سره.
املركز يقدر عالياً وفود الت�سامن الدولية ووقفتهم اأثناء وبعد العدوان على غزة، لكنه يف الوقت ذاته يوؤكد اأن امل�سوؤول االأول واالأخري عن حركتهم   .11

ومنعهم من الو�سول اإىل القطاع هو االحتالل االإ�سرائيلي.  ولذا، يجب عدم حرف االأنظار عن امل�سئول الرئي�سي وحتويلها اإىل جهات اأخرى.
اأرا�سي ال�سفة الغربية املحتلة.   اإزالة جدار ال�سم الذي توا�سل قوات االحتالل االإ�سرائيلي بناءه يف عمق  اتخاذ اإجراءات عملية من اأجل �سمان   .12
ويطالب املركز على نحو خا�س االأمم املتحدة باتخاذ اإجراءات تتنا�سب والراأي اال�ست�ساري ال�سادر يف العام 2004 عن حمكمة العدل الدولية، وهي 

اأعلى هيئة ق�سائية دولية وجزء من املنظمة االأممية نف�سها، والقا�سي باعتبار اجلدار غري قانوين.
دعوة املجتمع الدويل اإىل وقف جرمية اال�ستيطان يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة واإزالة امل�ستوطنات، وال�سركات العاملية اإىل وقف امل�ساريع امل�ساهمة   .13

داخل امل�ستوطنات االإ�سرائيلية.
دعوة االحتاد االأوروبي والدول االأع�ساء يف االحتاد اإىل العمل على تفعيل املادة الثانية من اتفاقية ال�سراكة االإ�سرائيلية – االأوروبية التي ت�سرتط   .14
�سمان احرتام اإ�سرائيل حلقوق االإن�سان.  وينا�سد املركز دول االحتاد االأوروبي بوقف كل اأ�سكال التعامل مع ال�سلع والب�سائع االإ�سرائيلية، خا�سة 

تلك التي تنتجها امل�ستوطنات االإ�سرائيلية املقامة فوق االأر�س الفل�سطينية املحتلة.
اأمام اال�ستهداف الوا�سح من جانب حكومة اإ�سرائيل وقوات احتاللها �سد وفود الت�سامن الدويل ومنع اأع�سائها من الدخول اإىل االأر�س الفل�سطينية   .15
املحتلة، بل ومنعهم حتى من الدخول اإىل اإ�سرائيل اأحياناً، يدعو املركز اإىل العمل من اأجل �سمان حرية احلركة وال�سفر للوفود الدولية القادمة 

لالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، اأ�سوة باحلرية التي يتمتع بها رعايا دولة اإ�سرائيل يف اخلارج. 
التعامل مع حكومة الوحدة  املقاطعة، مبا يف ذلك رف�س  اأن فر�س  املركز على  الفل�سطينية، وي�سدد  امل�ساحلة  دعوة املجتمع الدويل لدعم جهود   .16
الوطنية التي نتجت عن اتفاق مكة يف فرباير 2007، كانت عاماًل اأ�سا�سياً وراء عودة االقتتال الداخلي وتكري�س حالة االنق�سام يف ال�سلطة الوطنية.  
بالتايل، فاإن املجتمع الدويل مطالب ببذل جهود ملمو�سة الإنهاء تلك احلالة وتقدمي �سمانات علنية خ�سو�ساً من قبل االحتاد االأوروبي تق�سي 

بدعم جهود امل�ساحلة وبقبول نتائجها ونتائج اأية انتخابات م�ستقبلية اإذا ما توفرت فيها �سروط ال�سفافية والنزاهة.
اأخرياً، التاأكيد باأنه ال �سالم على ح�ساب حقوق االإن�سان وال�سحايا.  كما يوؤكد اأن اأية ت�سوية �سيا�سية م�ستقبلية ال تاأخذ يف االعتبار معايري القانون   .17
االإن�ساين الدويل ومبادئ حقوق االإن�سان، لن يكتب لها النجاح، ولن توؤدي اإىل حتقيق حل عادل للق�سية الفل�سطينية.  و�ستبقي املنطقة عر�سة ملزيد 
من التوتر وعدم اال�ستقرار.  وبناًء عليه، فاإن احلكومات ومنظمات املجتمع املدين مطالبة جميعاً بالعمل على تطبيق القانون الدويل يف احلالة 

الفل�سطينية.
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الفل�سطينية الوطنية  لل�سلطة  تو�سيات 

حركتا فتح وحما�س مطالبتان با�ستكمال احلوار ووقف ال�سراع ال�سيا�سي وال�سرخ القائم يف راأ�س هرم ال�سلطة الوطنية الذي ات�سع ليطال كل مكونات   .1
اأن بقاء الو�سع القائم من  اأدى اإىل تكري�س حالة الف�سل القائمة بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة.  ويوؤكد املركز  النظام ال�سيا�سي لل�سلطة، مما 
انق�سام مدمر، وعدمية �سيا�سية هو تدمري للق�سية الفل�سطينية، وان ال خيار للفل�س طينيني اإال احلوار وامل�ساحلة من اأجل اإنهاء االنق�سام وا�ستعادة 

الوحدة الوطنية.  
اإعادة االعتبار لل�سلطة الق�سائية واتخاذ اإجراءات جادة لو�سع حد لت�سيي�س الق�ساء والزج به يف اأتون ال�سراع القائم والعمل على وقف انهياره،   .2

خدمًة مل�سالح املواطنني.  
�سرورة التوافق وتهيئة االأجواء من اأجل عقد االنتخابات العامة الرئا�سية والت�سريعية واملحلية.  .3

اإعادة االعتبار لل�سلطة الت�سريعية من خالل ال�سماح الفوري لرئي�س املجل�س الت�سريعي مبمار�سة مهام من�سبه ووقف تعطيل عمل املجل�س الت�سريعي،   .4
ووقف اإ�سدار اأو جتميد العمل بالقوانني والت�سريعات ال�سادرة عن كتلة التغيري واالإ�سالح يف غزة، اأو القرارات بقوة القانون ال�سادرة عن الرئي�س 

يف رام هلل.
وقف االعتقاالت غري القانونية خا�سة تلك التي ت�ستهدف ن�سطاء واأن�سار حركتي حما�س وفتح يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، و�سمان   .5
االإفراج عن املعتقلني، وو�سع حد جلرائم التعذيب يف مراكز االعتقال والتوقيف التي ت�سرف عليها االأجهزة االأمنية يف كل من قطاع غزة وال�سفة 

الغربية.
اتخاذ اإجراءات فعالة لوقف كافة مظاهر االنفالت االأمني التي ما تزال قائمة يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة وحت�سد ع�سرات االأرواح من املدنيني   .6

الفل�سطينيني.
للعدالة،  وتقدميهم  فيها  املتورطني  املواطنني وممتلكاتهم وحما�سبة جميع  بحق  اقرتفت  التي  واالعتداءات  اجلرائم  اإجراء حتقيقات يف جميع   .7
املهام  اإطار  خارج  ال�سالح  حمل  عليهم  حتظر  الفل�سطينية  االأمن  قوى  من  القانون  باإنفاذ  املكلفني  للموظفني  �سارمة  تعليمات  اإ�سدار  و�سمان 
الر�سمية حتت طائلة امل�سوؤولية القانونية، وعدم ال�سماح لهم با�ستخدام ال�سالح، �سواء الر�سمي منه اأو اخلا�س، الإرهاب املواطنني وتهديدهم وامل�س 

بحياتهم و�سالمتهم البدنية، وتقدمي كل من يخالف ذلك للعدالة.
املوؤ�س�سات  ال�سحفيني وعلى  االعتداءات على  كافة  ذلك وقف  والتعبري، مبا يف  الراأي  الفل�سطيني مبمار�سة احلق يف حرية  املواطن  �سمان متتع   .8
اإىل عدم فر�س قيود على عمل االأحزاب و�سمان التعددية وفقا ملا كفله  االإعالمية، خا�سة تلك املح�سوبة على طريف النزاع.  كما يدعو ال�سلطة 

الد�ستور.
�سمان متتع املواطن الفل�سطيني مبمار�سة احلق يف التجمع ال�سلمي، مبا يف ذلك امل�سريات ال�سلمية واالجتماعات العامة، مع التاأكيد على �سرورة   .9

التزام املجتمعني بالطابع ال�سلمي لها.
�سمان احلق يف تكوين اجلمعيات واالحتادات، ووقف االعتداءات على املوؤ�س�سات، وعدم الزج مبنظمات املجتمع املدين وحتييدها عن اأي �سكل من   .10
اأ�سكال ال�سراع، واإعادة فتح كافة اجلمعيات التي مت اإغالقها الأ�سباب �سيا�سية،  ووقف كافة اأ�سكال االعتداءات على املقرات احلزبية يف ال�سفة وغزة. 

وقف العمل بعقوبة االإعدام واالمتناع عن تنفيذ اأحكام االإعدام ال�سادرة حتى االآن، والعمل على اإلغاء عقوبة االإعدام من الت�سريعات الفل�سطينية.  .11
اإجراء حتقيقات داخلية فيما جاء عليه تقرير غولد�ستون، بحيث تكون تلك التحقيقات م�ستقلة ومهنية وفق املعايري الدولية وت�ستجيب ملتطلبات   .12

ما اأو�سى به التقرير يف الفرتة الزمنية التي حددها.
تفعيل كل تاثري دبلوما�سي و�سيا�سي لل�سلطة الوطنية وملنظمة التحرير الفل�سطينية يف جمال حقوق االإن�سان ويف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة   .13

ملتابعة العمل على تنفيذ تو�سيات تقرير جلنة تق�سي احلقائق )تقرير غولد�ستون(.
التاأكيد جمدداً على االلتزام باملعايري الدولية حلقوق االإن�سان، وفقاً ملا جاء يف االإعالنات والعهود واملواثيق الدولية ذات ال�سلة، ومراعاة اأن جميع   .14

االإجراءات والتدابري التي تتخذها ال�سلطة يجب اأن تتماثل مع املعايري الدولية حلقوق االإن�سان وحترتم احلقوق االأ�سا�سية للمواطنني.

ملخ�ص عام
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اجلزء الأول 

انتهاكات قوات الحتالل 
الإ�سرائيلي حلقوق الإن�سان 
والقانون الإن�ساين الدويل

انتهاكات  التقرير  من  اجلزء  هذا  ي�شتعر�ص 
الدويل  الإن�شاين  والقانون  الإن�شان  حقوق 
الإ�شرائيلي �شد  الحتالل  قوات  اقرتفتها  التي 
الأر�ص  يف  وممتلكاتهم  الفل�شطينيني  املدنيني 
  .2009 العام  خالل  املحتلة  الفل�شطينية 
جرائم  التالية:  العناوين  اجلزء  هذا  ويتناول 
يف  احلق  انتهاكات  من  وغريها  العمد  القتل 
ال�شخ�شية؛  ال�شالمة  على  والعتداء  احلياة 
حرية  يف  احلق  وانتهاكات  احل�شار  ا�شتمرار 
التعذيب  وممار�شة  العتقال  واحلركة؛  التنقل 
واحلاطة  القا�شية  املعاملة  �شنوف  من  وغريه 
املدنية،  والأعيان  املمتلكات  تدمري  بالكرامة؛ 
جرائم  ا�شتمرار  ال�شكنية؛  املنازل  فيها  مبا 
جدار  امل�شتوطنني؛  واعتداءات  ال�شتيطان 
اأرا�شي ال�شفة الغربية؛ وغياب  ال�شم يف عمق 
الإ�شرائيلي  الق�شائي  النظام  يف  العدالة 

وجهود مالحقة جمرمي احلرب.  
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جرائم القتل العمد وغريها من انتهاكات احلق يف احلياة 
وال�سالمة ال�سخ�سية

قوات  جرائم  يف  ت�شعيدًا   2009 العام  �شهد 
الفل�شطينيني  املدنيني  بحق  الإ�شرائيلي  الحتالل 
على  مثيل  له  ي�شبق  مل  ب�شكل  املحتلة  الأر�ص  يف 
مدار �شني الحتالل الإ�شرائيلي لالأرا�شي املحتلة 
عدد  بلغ  العام  مدار  وعلى    .51967 العام  يف 
اأيدي قوات الحتالل  الفل�شطينيني على  ال�شحايا 
 )831( بينهم  �شخ�شًا،   )1092( الإ�شرائيلي 
مدنيًا، منهم 305 اأطفال، و101 امراأة.  الغالبية 
قطاع  يف  �شقطوا  ال�شحايا  هوؤلء  من  العظمى 
غزة، حيث بلغ عدد ال�شحايا الإجمايل )1066( 
�شخ�شًا، اأي ما ن�شبته )97.6%(.  و�شقط معظم 
احلربي  العدوان  خالل  غزة  قطاع  من  ال�شحايا 
خالل  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  �شنته  الذي 
 ،2009 يناير   18-2008 دي�شمرب   27 بني  الفرتة 
حيث بلغ عدد ال�شحايا خالل الـ23 يومًا )1419( 
�شقطوا  �شخ�شًا   6)1013( بينهم  من  �شخ�شًا، 
والتي �شادفت  العام  الأوىل من  يوم  الـ 18  خالل 

ا�شتمرار العدوان.

 )5200( نحو   ،2009 العام  خالل  اأ�شيب  كما 
العدوان.   فرتة  خالل  اأ�شيبوا  معظمهم  �شخ�ص، 
قوات  اأيدي  على  قتلوا  الذين  عدد  يرتفع  وبذلك 
الأر�ص  يف  وامل�شتوطنني  الإ�شرائيلي  الحتالل 
دي�شمرب  نهاية  حتى   2000 �شبتمرب  منذ  املحتلة 
 )4955( بينهم  �شخ�ص،   )6520( اإىل   ،2009
فيما  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  مدنيًا 
املئات  خمتلفة،  بجراح  الآلف  ع�شرات  اأ�شيب 

اأ�شيبوا باإعاقات دائمة.   منهم 

ورغم انتهاء العمليات احلربية التي �شنتها قوات 
وحالة   ،2009 يناير   18 يف  غزة  على  الحتالل 
على  غزة  يف  املقاومة  جانب  من  التامة  التهدئة 
جرائمها  الحتالل  قوات  وا�شلت  العام،  امتداد 
عدد  بلغ  حيث  غزة،  يف  الفل�شطينيني  بحق 
ال�شحايا )47(، بينهم )26( مدنيًا، منهم )7( 
اأطفال.  وقد قتل غالبية هوؤلء املدنيني يف ظروف 
مدنيًا   )12( �شقط  حيث  بالهدوء،  تت�شم  كانت 
احلدودية  املناطق  يف  ملواطنني  قن�ص  اأعمال  يف 
غزة،  قطاع  من  ال�شمال  اأو  ال�شرق  اإىل  العازلة 
الفل�شطينيني  على  الحتالل  قوات  حتظر  حيث 
ال�شريط  من  مرت   300 م�شافة  على  التواجد 
التواجد  عليهم  يحظر  عمليًا  لكن  احلدودي، 
مل�شافة 700 مرت  اأو اأكرث.   وقتل )5( مدنيني من 
عمال الأنفاق خالل ق�شف تلك الأنفاق املنت�شرة 

على ال�شريط احلدودي مع م�شر.

الحتالل  قوات  وا�شلت  الغربية،  ال�شفة  ويف 
من  املزيد  اقرتاف  وامل�شتوطنون  الإ�شرائيلي 
مدار  على  الفل�شطينيني  املدنيني  بحق  اجلرائم 
القوات  تلك  قتلت  فقد    .2009 العام  اأ�شهر 
بينهم 15 مدنيًا،  فل�شطينيًا، من  وامل�شتوطنني 18 
منهم 6 اأطفال.  فيما قتل امل�شتوطنون ثالثة مدنيني 
من بينهم طفالن.   وقتل جميع هوؤلء املدنيني يف 
ظروف مل ي�شكلوا خاللها خطرًا على حياة اجلنود، 
مظاهرات  خالل  قتلوا  مدنيني   )5( بينهم  من 
احتجاجًا  الفل�شطينيون  نفذها  �شلمية  وم�شريات 
خالل  اآخرون  قتل  فيما  اأرا�شيهم،  م�شادرة  على 

لقلب  الحتالل  قوات  تنفذها  التي  القتحامات 
املدن والقرى واملخيمات الفل�شطينية. 

يناير   18-1 )من  الأوىل،  يومًا   18 الـ  وخالل 
�شهد  للحرب،  ا�شتمراًر  كانت  والتي   )2009
املدنيني  قتل  اأعمال  يف  ت�شاعدًا  غزة  قطاع 
الفل�شطينيني، خا�شة يف ظل ا�شتمرار �شن قوات 
الأهداف  على  الهجمات  من  املزيد  الحتالل 
واملوؤ�ش�شات  ال�شكنية  املنازل  فيها  مبا  املدنية، 
الإ�شرائيلية  القوات  وتوغل  والجتياح  املدنية، 
غزة،  حمافظتي  يف  خا�شة  القطاع،  مدن  داخل 
الفظاعات  من  مزيد  واقرتافها  غزة،  و�شمال 
قتلت  املدة  تلك  وخالل  الفل�شطينيني.   بحق 
فل�شطينيًا.    )1013( الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات 
الغالبية  كانت  الحتالل  قوات  ادعته  ملا  وخالفًا 
�شواء  املدنيني،  من  هم  ال�شحايا  من  العظمى 
منهم  �شقط  الذين  العزل  املدنيني  من  كانوا 
 )%76.5( ن�شبته  ما  اأي  �شخ�شًا،   )774(
 )5( مقتل  عن  ف�شاًل  ال�شحايا،  جمموع  من 
مراكزهم،  داخل  املدنية  ال�شرطة  اأفراد  من 
ال�شحايا  بني  وكان    .)%0.5( ن�شبته  ما  اأي 
قتل  امراأة،  و)101(  طفاًل  املدنيني)289( 
ومن  حميطها.   يف  اأو  منازلهم  داخل  معظمهم 
اأفراد  من  �شخ�ص   234 هناك  كان  القتلى،  بني 

املقاومة الفل�شطينية، اأي ما ن�شبته )%23(.

حلقوق  الفل�شطيني  املركز  لتحقيقات  ووفقًا 
الأدلة  وعلى  العيان  �شهود  على  املبنية  الإن�شان، 

5  انظر ر�شم بياين رقم )1( يو�شح اأعداد ال�شحايا الفل�شطينيني على مدى اأعوام النتفا�شة.
6  ي�شاف اإىل ذلك )11( �شخ�ص توفوا خالل الـ18 يوم الأوىل من العام 2009 متاأثرين بجراحهم التي كانوا قد اأ�شيبوا بها يف فرتة ما قبل بدء احلرب.  وهوؤلء مل يدرجوا يف التحليل امل�شتخدم حول اأرقام ال�شحايا فيما بعد.

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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�شهدتها  التي  اجلرائم  هذه  معظم  يف  احل�شية 
جرائم  من  تالها  وما  غزة،  على  احلرب  فرتة 
العام،  مدار  على  الفل�شطينيني  بحق  اقرتفت 
تلك  اأن  لل�شك،  جماًل  يدع  ل  مبا  ثبت  فقد 
يف  املتنا�شبة  وغري  املفرطة  القوة  وظفت  القوات 
مبوجب  املحميني  الفل�شطينيني  املدنيني  مواجهة 
مبداأي،  تراع  ومل  الدويل،  الإن�شاين  القانون 

ر�شم بياين رقم )1(: يو�شح اأعداد ال�شحايا املدنيني الذين �شقطوا على اأيدي قوات الحتالل خالل العام 2009 مقارنة بالأعوام ال�شابقة

ال�شرطة،  اأفراد  املدنيني،  من  القتلى  لأعداد  املئوية  الن�شب   :)2( رقم  بياين  ر�شم 
واملقاومني خالل العام 2009.

اأو  والع�شكرية،  املدنية  الأهداف  بني  التمييز 
املقابلة.  الع�شكرية  القوة  على  الرد  يف  التنا�شب 
الحتالل  قوات  اأن  على  يدل  ما  اأي�شًا  وهناك 
بحق  اقت�شا�ص  وتدابري  انتقامية  اأعماًل   نفذت 
ارتفاع  يف�شر  ما  وهذا  الفل�شطينيني.   املدنيني 
اأيدي  على  �شقطوا  الذين  املدنيني  ال�شحايا  عدد 
قوات الحتالل على مدار العام.  وقد قتل هوؤلء 

حياة  على  تهديد  اأي  عنها  ين�شاأ  مل  ظروف  يف 
واملن�شاآت  املنازل  ق�شف  كجرائم  الحتالل، 
نطاق  خارج  الإعدام  ال�شيارات؛  اأو  املدنية 
الجتياح  اأعمال  الغتيال(؛  )جرائم  الق�شاء 
للمدن  الحتالل  قوات  بها  تقوم  التي  والتوغل 
والقرى واملخيمات الفل�شطينية ب�شكل م�شتمر؛ اأو 

قتل مدنيني على اأيدي امل�شتوطنني.
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قوات  اأيدي  على  املدنيني  لل�شحايا  املئوية  )3(:الن�شب  رقم  بياين  ر�شم 
الحتالل الإ�شرائيلي خالل العام 2009 يف الأر�ص املحتلة.

ر�شم بياين رقم )4(: الن�شبة املئوية لل�شحايا املدنيني خالل العام 2009 
يف الأر�ص الفل�شطينية ح�شب الفئات

ر�شم بياين رقم )5(: التوزيع اجلغرايف لل�شحايا املدنيني على اأيدي قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل العام 2009، ح�شب املحافظات.
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ر�شم بياين رقم )6(: التوزيع ال�شهري لل�شحايا املدنيني على اأيدي قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل العام 2009.
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قوات  اأيدي  على  املدنيني  قتل  اأمناط  تنوعت 
ما   ،2009 العام  خالل  الإ�شرائيلي  الحتالل 
ق�شف  النار؛  اإطالق  جراء  قتلى  �شقوط  بني 
ال�شتطالع؛  وطائرات  احلربية  الطائرات  من 
الـ18  قتل  غالبيتهم خالل  ق�شف مدفعي.  وقد 
جراء  �شقطوا  معظمهم  العام،   من  الأوىل  يوم 
كق�شف  خمتلفة،  �شياقات  يف  الق�شف،  اأعمال 
)م�شاجد،  اأخرى  اأهداف  امل�شتهدفني؛  منازل 
ق�شف  اأثناء  �شحايا  وغريها(؛  عامة،  من�شاآت 
جرائم  تنفيذ  اأثناء  �شحايا  �شكانية؛  جتمعات 
عزاء.   بيوت  وق�شف  �شيارات،  ق�شف  الغتيال، 
العيان  و�شهود  ال�شحايا  ذوي  من  املئات  وروى 
احلرب  انتهاء  بعد  املركز  طاقم  التقاهم  الذين 
التي  والرعب  الذعر  �شهادات مروعة عن حالت 
قوات  اقرتفتها  التي  الفظاعات  وعن  عاي�شوها 
ذلك  يف  مبا  احلربي،  العدوان  خالل  الحتالل 
مع  �شاكنيها  روؤو�ص  على  �شكنية  منازل  ق�شف 
بداخلها،  بوجودهم  اليقيني  القوات  تلك  علم 
ومقتل عائالت باأكملها. كما وثق املركز مقتل 12 
مواطنًا �شقطوا جراء اإ�شابتهم بحروق من قنابل 
الحتالل  قوات  اأطلقتها  التي  الأبي�ص  الفو�شفور 
خالل  الفل�شطينيني  املدنيني  على  الإ�شرائيلي 

احلرب على غزة.

كما �شقط العديد من املدنيني جراء اإطالق النار 
قتلوا  غالبيتهم  الحتالل،  قوات  قبل  من  عليهم 
اأثناء احلرب على غزة.  وقد �شقط معظم هوؤلء 
حميطها،  يف  واإما  منازلهم  داخل  اإما  ال�شحايا 
منازلهم خوفًا من  الفرار من  اأثناء حماولتهم  اأو 
وقد  الحتالل.   قوات  قبل  من  الق�شف  عمليات 
القنا�شة  قبل  من  مدنيني  قتل  حالت  املركز  وثق 
التي  ال�شكنية  املنازل  اأ�شطح  يعتلون  كانوا  الذين 
قاموا باقتحامها والتمركز بها اأثناء التوغل داخل 

الأحياء ال�شكنية.

�سياقات قتل املدنيني

قذائف و�شواريخ متنوعةاأطلقتها قوات الحتالل على غزة

ق�شف اإ�شرائيلي بالفو�شفور الأبي�ص على غزة، ت�شوير حممد جاد اهلل، 
وكالة رويرتز لالأنباء.  ال�شورة حا�شلة على اجلائزة الثانية من موؤ�ش�شة 

World Press Photo،اأم�شرتدام -هولندا.
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للمدنيني �سكنية  منازل  :ق�سف  اأوًل 

�شكلت جرائم ق�شف املنازل ال�شكنية من قبل قوات الحتالل الإ�شرائيلي على روؤو�ص �شاكنيها، اإحدى اأهم �شمات القتل العمد وانتهاك احلق يف احلياة، خا�شة 
خالل العدوان احلربي على قطاع غزة مطلع العام 2009.  فقد وثق املركز العديد من اجلرائم التي اقرتفت على مدى اأيام العدوان، على الرغم من علم تلك 
القوات امل�شبق بوجود مدنيني بداخل هذه املنازل.  وقد اأ�شفرت هذه اجلرائم عن مقتل ع�شرات الأفراد، مبن فيهم الأطفال، ومن بينهم عائالت باأكملها فنيت. 
وكانت من اأبرز تلك اجلرائم، على نحو خا�ص، جرمية ق�شف منزل عائلة ال�شموين يف حي الزيتون جنوب �شرق غزة، يف 4 يناير 2009، والتي اأ�شفرت عن مقتل 
22 مدنيًا، غالبيتهم من الن�شاء والأطفال؛ وجرمية ق�شف منزل عائلة الداية يف حي الزيتون جنوب �شرق غزة اأي�شًا، واأ�شفرت عن مقتل 22 من اأفراد تلك الأ�شرة.  
كما كانت جرمية ق�شف منزل عائلة ديب يف خميم جباليا اأي�شًا اإحدى اأبرز اأ�شكال جرائم الق�شف حيث اأبيدت عائلة مكونة من 11 �شخ�شًا وهم داخل منزلهم.  

نا�سطني منازل  ق�سف  ثانيًا: 

ا�شتحدثت قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل النتفا�شة الثانية اأ�شكاًل جديدة من اجلرائم بحق املدنيني الفل�شطينيني، وكان من اأبرز تلك الأ�شكال ا�شتهداف 
منازل النا�شطني الفل�شطينيني يف قطاع غزة بوا�شطة الطائرات احلربية.  ويف ع�شرات اجلرائم التي اقرتفتها قوات الحتالل على مدار النتفا�شة كانت تقوم 
بتحذير اأ�شحاب املنزل امل�شتهدف ب�شرورة اإخالئه قبل ق�شفه، عن طريق الت�شالت الهاتفية بال�شخ�ص نف�شه اأو بوا�شطة جريانه.  ويف كثري من الأحيان 
تراجعت قوات الحتالل عن تنفيذ تهديداتها بق�شف املنازل ال�شكنية نظرًا لوجود �شكان بداخله.  غري اأنه خالل العدوان الأخري على غزة، اأخذت هذه اجلرائم 
منحى اآخر، ومل تعد تلك القوات تاأبه لوجود مدنيني بداخل املنازل امل�شتهدفة من عدمه، كما مل تعد حتذر �شكان هذه املنازل ب�شرورة اإخالئها.  وخالل العدوان 
الأخري، اقرتفت قوات الحتالل )ع�شرات( اجلرائم من هذا القبيل، اأ�شفرت عن هدم ع�شرات املنازل على امتداد القطاع.  واأ�شفر عدد من هذه اجلرائم 
عن مقتل العديد من الفل�شطينيني، كانوا بداخلها، من بينها عائالت باأكملها اأبيدت، كما اأ�شفرت عن مقتل عدد من جريان هذه املنازل جراء ال�شظايا، اأو 
النهيارات التي �شببها الق�شف.  وكانت اأبرز تلك اجلرائم ب�شكل خا�ص جرمية ق�شف منزل د. نزار ريان، يف خميم جباليا يف 1 يناير 2009، وهو اأحد اأبرز 

قيادات حركة حما�ص، حيث اأ�شفر ذلك عن مقتله وزوجاته الأربعة و11 من اأطفاله. 

بقايا منزل وائل ال�شموين، يف حي الزيتون مبدينة غزة

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل
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موؤ�س�سات( وزارات،  )م�ساجد،  مدنية  من�ساآت  ق�سف  ثالثًا: 

على مدى اأيام العدوان على القطاع، مل ت�شتثن قوات الحتالل اأية موؤ�ش�شة اأمنية كانت اأم مدنية، ومل تعد حرمة لأية موؤ�ش�شة يف قطاع غزة.  فقد طال الق�شف 
الإ�شرائيلي امل�شاجد واملدار�ص واملوؤ�ش�شات التعليمية واملهنية، والوزارات احلكومية، واملجل�ص الت�شريعي.  ويف معظم هذه اجلرائم، اأ�شفر الق�شف، ناهيك عن 
تدمري تلك املباين، واإحداث دمار وا�شع يف حميطها، عن مقتل مدنيني فل�شطينيني مبن فيهم ن�شاء و�شيوخ واأطفال.  وكانت اأبرز جرميتني على هذا النوع من 
اجلرائم، جرمية مقتل 5 اأطفال من عائلة بعلو�شة جراء ق�شف م�شجد عماد عقل املجاور لهم يف خميم جباليا، وجرمية ا�شتهداف م�شجد املقادمة يف م�شروع 

بيت لهيا، وبداخله م�شلون، ما اأ�شفر عن مقتل 15 �شخ�شًا، بينهم 6 اأطفال.

بقايا منزل القيادي يف حركة حما�ص، د. نزار ريان

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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الغتيال جرائم  تنفيذ  اأثناء  مدنيون  �سحايا  رابعًا: 

اأهداف  امل�شاركة يف هجمات �شد  اأو  بال�شلوع  تتهمهم  املزيد من جرائم الغتيال بحق من  العام 2009، اقرتاف  الإ�شرائيلي خالل  وا�شلت قوات الحتالل 
اإ�شرائيلية يف الأر�ص املحتلة وداخل اإ�شرائيل.  وعلى مدار العام اقرتفت تلك القوات العديد من جرائم الغتيال بحق الفل�شطينيني يف ال�شفة وغزة، اأ�شفرت 
عن مقتل )21( فل�شطينيًا.  وبذلك يرتفع عدد �شحايا جرائم الغتيال التي اقرتفتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي منذ اندلع انتفا�شة الأق�شى يف �شبتمرب 
2000، اإىل )801( فل�شطينيًا، بينهم )581( فل�شطينيًا كانوا من امل�شتهدفني، و)220( من غري امل�شتهدفني.  بني �شحايا الغتيال )74( من الأطفال، من 
بينهم )5( من امل�شتهدفني، و)69( من غري امل�شتهدفني.  كان من بني ال�شحايا )346( مواطنًا �شقطوا يف ال�شفة الغربية، بينهم )288( م�شتهدف، و)58( 

غري م�شتهدف، فيما �شقط يف قطاع غزة)455( فل�شطينيًا، بينهم )293( م�شتهدف، و)162( غري م�شتهدف.
وخالل احلرب على غزة، مطلع العام احلايل كان القادة امليدانيون وال�شيا�شيون لف�شائل املقاومة الفل�شطينية عر�شة لال�شتهداف املبا�شر من قوات الحتالل، 
حيث متكنت من ا�شتهداف القيادي البارز يف حركة حما�ص، ووزير الأمن الداخلي يف حكومة غزة، �شعيد �شيام، حيث قتل داخل منزل يف حي ال�شيخ ر�شوان.

�سعيد �سيام الداخلية يف غزة،  وزير  اغتيال  جرمية 
وفقا حليثيات اجلرمية، ق�شفت طائرات الحتالل من طراز اإف 16 منزل املواطن اإياد حممد �شيام، 35 عامًا، الواقع يف حي ال�شيخ ر�شوان و�شط مدينة غزة، 
ب�شاروخ واحد على الأقل ما اأدى اإىل تدمري املنزل ب�شكل كامل، ومقتل املواطن املذكور وزوجته �شماح عطية �شيام، 34 عامًا، و�شقيقه القيادي البارز يف حركة 
حما�ص، ووزير الداخلية يف احلكومة بغزة، �شعيد �شيام، 50 عامًا، وجنله حممد، 22 عامًا، وابن �شقيقه حممد اإ�شماعيل �شيام، 27 عامًا. كما اأ�شفر الق�شف عن 
تدمري كبري يف منزل جماور يعود لعائلة اإ�شليم، ما اأدى اإىل مقتل  خم�شة مواطنني من العائلة من بينهم اأربعة اأطفال جميعهم اأبناء عمومة. والقتلى هم: �شمر علي 

�شعبان اإ�شليم، 16 عامًا؛ اإميان عبد القادر اإ�شليم، 20 عامًا، اأحمد حممد اإ�شليم، 14 عامًا؛ ح�شام حممد اإ�شليم، 10 اأعوام؛ حممد نبيل اإ�شليم، 20 عامًا.

وبالرغم من حالة التهدئة )غري املعلنة( التي �شهدتها �شاحة قطاع غزة على مدار العام، منذ الإعالن عن وقف اإطالق النار من قبل قوات الحتالل يف 18 يناير 
2009، غري اأن تلك القوات اقرتفت املزيد من جرائم الغتيال بحق النا�شطني الفل�شطينيني يف قطاع غزة.  كانت اأبرز تلك اجلرائم، جرمية اغتيال ثالثة من 

نا�شطي �شرايا القد�ص، اجلناح الع�شكري حلركة اجلهاد الإ�شالمي، بتاريخ 25 �شبتمرب.  

وا�شتنادًا لتحقيقات املركز، ففي حوايل ال�شاعة 8:15 م�شاء اليوم املذكور اأعاله، اأطلقت طائرة اإ�شرائيلية �شاروخًا باجتاه ثالثة من عنا�شر �شرايا القد�ص 
نهاية �شارع اجلرو، �شرقي حي التفاح يف مدينة غزة على بعد نحو 1500 مرت من ال�شريط  يف  تواجدهم  اأثناء  الإ�شالمي”،  اجلهاد  حلركة  امل�شلح  “اجلناح 
احلدودي مع اإ�شرائيل، �شرقي مدينة غزة، بجوار من�شة لإطالق ال�شواريخ حملية ال�شنع.  اأ�شابهم ال�شاروخ ب�شكل مبا�شر مما اأدى اإىل مقتلهم على الفور.  
والقتلى هم:1(  حممود مو�شى البنا، 24 عامًا، من �شكان حي ال�شجاعية يف غزة؛ 2( حممد �شامل مر�شود، 24 عامًا، من �شكان حي ال�شجاعية يف غزة؛ و3(  

كمال خالد الدحدوح، 27 عامًا، من �شكان حي الزيتون يف غزة.

ويف ال�شفة الغربية، اقرتفت قوات الحتالل املزيد من جرائم الغتيال بحق النا�شطني الفل�شطينيني على مدار العام، حيث اقرتفت )5( جرائم اغتيال ا�شفرت 
عن مقتل 5من النا�شطني.  ففي مدينة نابل�ص، اقرتفت قوات الحتالل الإ�شرائيلي بتاريخ  2009/12/26، ثالثة جرائم اغتيال راح �شحيتها ثالثة من عنا�شر 
كتائب �شهداء الأق�شى »اجلناح امل�شلح حلركة فتح«، واأ�شيبت زوجة اأحدهم بجراح.  ُنِفَذت جرمية الغتيال على اأيدي وحدات )امل�شتعربني(.  القتلى الثالثة منحوا 
العفو الكامل من قبل قوات الحتالل، وكانوا ميار�شون حياتهم الطبيعية ويتنقلون على احلواجز الع�شكرية دون اأن يعرت�ص طريقهم اأحد.  ادعت تلك القوات اأن 
)امل�شتعربني( اأطلقوا النار »بعد اأن رف�ص ال�شبان الفل�شطينيون اخلروج وت�شليم اأنف�شهم«؛ اإل اأن حتقيقات املركز تدح�ص الرواية الإ�شرائيلية ب�شدة، وتوؤكد ت�شفية 

الن�شطاء واإعدامهم بدم بارد.  

ووفقا حليثيات اجلرمية، بح�شب �شهود عيان، ففي حوايل ال�شاعة 2:00 فجرًا، توغلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي، معززة بعدة اآليات ع�شكرية وبعدد من اأفراد 
وحدات )امل�شتعربني( يف مدينة نابل�ص، وحا�شرت منزل عائلة املواطن زياد عبد اجلبار حممد ال�شركجي، 40 عامًا.  وعلى الفور فتح اأفرادها النار بكثافة 
جتاه املنزل، وطلبوا منه، عرب مكربات ال�شوت، باخلروج.  فتح ال�شركجي الباب، فعاجله جنود الحتالل بعيار ناري اأ�شابه يف اجلبهة، ما اأدى اإىل �شقوطه على 
الأر�ص، ثم حا�شروه وفتحوا النار جتاهه من م�شافة قريبة جدًا ما اأ�شفر عن اإ�شابته ب�شبعة اأعرية نارية يف الراأ�ص وال�شدر وال�شاعد الأي�شر واحلو�ص وال�شاق 

الي�شرى، ومقتله على الفور.  كما واأ�شيبت زوجته تهاين فاروق جعارة، 32 عامًا، ب�شظية يف الرجل.

ويف التوقيت نف�شه، حا�شرت قوة اأخرى منزل عائلة املواطن غ�شان فتحي نايف اأبو �شرخ، 38 عامًا، بالقرب من م�شمكة قادري يف خان التجار بالبلدة القدمية.  
طلب جنود الحتالل، عرب مكربات ال�شوت، من املتواجدين يف املنزل مغادرته.  �شرع املتواجدون يف املنزل مبغادرته، وكان اآخرهم غ�شان، الذي ما اأن اأطل 
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الي�شرى  اأعرية نارية يف الرقبة وال�شدر والبطن وال�شاق  اإ�شابته ب�شبعة  اأ�شفر عن  النار جتاهه بكثافة، ما  براأ�شه وهو يهبط درج املنزل، حتى فتح اجلنود 
والظهر، وقتل على الفور.

ويف حوايل ال�شاعة 2:30 فجرًا، حا�شرت قوات الحتالل عمارة �شبح، وهي مكونة من خم�ص طبقات يف �شارع ك�شيكة يف حي راأ�ص العني، جنوب �شرقي مدينة 
نابل�ص.  طلب اأفرادها، عرب مكربات ال�شوت، من املواطن عنان �شليمان م�شطفى �شبح، 36 عامًا، الذي قطن يف الطابق الثاين باخلروج من العمارة وت�شليم 
نف�شه لها، و�شط اإطالق النار والقذائف جتاهها.  ويف حوايل ال�شاعة 8:00 �شباحًا ان�شحبت قوات الحتالل من املنطقة، واكت�شف ال�شكان جثة عنان ملقاة على 

�شطح مغ�شلة لل�شيارات مال�شقة للعمارة، وقد اأ�شيب بعدة اأعرية نارية يف ال�شدر والكتف الأمين والرقبة والفك الأي�شر.  

وكانت قوات الحتالل الإ�شرائيلي قد نفذت جرمية مماثلة بتاريخ 28 مايو، حيث قتلت خالل عملية ع�شكرية وا�شعة نفذتها يف قرية »دير الع�شل«، جنوبي بلدة 
دورا، جنوب غربي حمافظة اخلليل، النا�شط يف كتائب عز الدين الق�شام )اجلناح الع�شكري حلركة حما�ص(، عبد املجيد علي عبد اهلل دودين، 47 عامًا، من 

قرية »البرية«، جنوب غربي دورا. 

اآلية  باأكرث من خم�ص ع�شرة  الإ�شرائيلي، معززة  اقتحمت قوات الحتالل  اأعاله،  املذكور  اليوم  ال�شاعة 3:00 فجر  املركز، ففي حوايل  لتحقيقات   وا�شتنادًا 
ع�شكرية وناقلتي جند، ترافقها جرافتان، قرية دير الع�شل، جنوبي بلدة دورا، جنوب غربي حمافظة اخلليل. متركزت تلك القوات يف منطقتي النقب وواد 
ال�شوئية، ثم قامت بعمليات تفتي�ص ومت�شيط وا�شعة، تخللها  النارية والقنابل ال�شوتية والقناديل  القرية املذكورة، و�شرعت باإطالق الأعرية  الطور، �شرقي 
اإطالق نار كثيف، وتفجري عدد من الآبار واملغارات. ويف حوايل ال�شاعة 5:00 �شباحًا، ت�شدى دودين لتلك القوات وا�شتبك معها قبل تفجري املكان الذي كان 

يتح�شن فيه، وهو اأحد الآبار املهجورة يف واٍد �شحيق باملنطقة، ومتكنت من قتله. 

 و�شبق ذلك، اقرتاف قوات الحتالل جرمية مماثلة مطلع العام اأ�شفرت عن مقتل املواطن عالء ع�شام �شريف اأبو الرب، 21 عامًا، من بلدة قباطية، جنوب 
�شرقي مدينة جنني، وهو اأحد عنا�شر �شرايا القد�ص )اجلناح امل�شلح حلركة اجلهاد الإ�شالمي(.  

وا�شتنادًا لتحقيقات املركز واإفادات �شهود العيان، ففي حوايل ال�شاعة 4:30 فجر يوم اخلمي�ص املوافق 2009/2/5، توغلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي، معززة 
بعدة اآليات ع�شكرية، يف احلي ال�شرقي من بلدة قباطية، جنوب �شرقي مدينة جنني.  حا�شرت تلك القوات منزل عائلة املواطن عالء اأبو الرب، وعلى الفور 
اقتحمت الطابق الأول منه، وفجرت الباب الرئي�ص، ثم دخلت جمموعة من اجلنود اإىل الغرفة التي يتواجد بها عالء و�شقيقه حممد، واأطلقوا النار ب�شكل 
مبا�شر جتاه عالء، وهو امل�شتهدف، وكان يجل�ص اأمام جهاز الكمبيوتر يف الغرفة، واأ�شابوه اإ�شابة مبا�شرة يف الراأ�ص والبطن وال�شدر، واأردوه قتياًل.  وبعد ذلك 
اأخرجوا العائلة اإىل ال�شارع، و�شرعوا بتفتي�ص املنزل، وقبل ان�شحابهم اأطلقوا قنبلة داخل املنزل، بحيث ا�شتعلت النريان يف املنزل وجثة عالء ل زالت يف داخله. 

للمواطنني جتمعات  ق�سف  خام�سًا: 

اقرتفت قوات الحتالل خالل فرتة احلرب العديد من جرائم الق�شف بحق جتمعات املواطنني، واأوقعت عددًا كبريًا من ال�شحايا بني �شفوف املدنيني، كانت 
اجلرمية الأبرز يف هذا ال�شكل من اجلرائم ق�شف جتمع للمواطنني على دوار الفاخورة الواقع مقابل مدر�شة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وت�شغيل الالجئني 
الفل�شطينيني، يف خميم جباليا بثالثة �شواريخ م�شادة لالأفراد ما اأ�شفر عن مقتل 24 مدنيًا، بينهم 8 اأطفال وامراأتان، فيما اأ�شيب 8 مدنيني اآخرين.  ويف نف�ص 

التوقيت ق�شفت الطائرات احلربية منزًل لعائلة ديب مقابل مدر�شة الفاخورة ما اأ�شفر عن مقتل 11 مدنيًا من اأفراد العائلة واإ�شابة ثالثة اآخرين.

جباليا مبخيم  الفاخورة  مدر�سة  بجوار  للمواطنني  جتمع  ق�سف  جرمية 
يف حوايل ال�شاعة 3:30 من م�شاء يوم 6 يناير، ق�شفت قوات الحتالل الإ�شرائيلي جتمعًا للمواطنني يف حميط مدر�شة الفاخورة، من الناحية اجلنوبية الغربية، 
ما اأدى اإىل مقتل 24 مواطنًا، بينهم ثمانية اأطفال.  وكان من بني القتلى �شقيقان، واأب وجنله كما اأ�شيب يف هذه اجلرمية حوايل 50 مواطنًا اآخرون، اأ�شيب 
عدد منهم بجراح خطرية.  وكانت ع�شرات العائالت الفل�شطينية قد نزحت من مناطق �شكناها من بيت لهيا، جراء الق�شف الإ�شرائيلي، وجلاأت اإىل املدر�شة 

املذكورة واأقامت فيها.

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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عزاء بيوت  ق�سف  �ساد�سًا: 

توؤكد حتقيقات املركز وروايات �شهود العيان وال�شحايا، اأن جرائم ق�شف بيوت العزاء تقرتف يف اأوقات تت�شم بالهدوء بحق اأنا�ص مدنيني يوؤمون بيوت العزاء 
املقامة يف اأماكن بعيدة عن م�شرح الأحداث وال�شتباكات.  ويف جميع هذه الظروف يكون من بني ال�شحايا اأطفال و�شيوخ.  وكانت اأبرز جرائم الغتيال على 
هذا ال�شكل من اجلرائم، هي جرمية ق�شف بيت عزاء عرفة عبد الدامي يف بيت لهيا، بتاريخ 5 يناير 2009.  اأ�شفر الق�شف عن اإ�شابة عدد من املواطنني 
بجراح متفاوتة.  وبعد اأقل من �شاعة ق�شفت تلك القوات مرة اأخرى بيت عزاء لعبد الدامي خا�شًا بالن�شاء، كان قريبًا من املكان الأول، واأتبعته بق�شف مرة 

ثانية.  اأ�شفر ق�شف بيتي العزاء اخلا�شني بالرجال والن�شاء عن مقتل ثالثة من اأقارب ال�شهيد بينهم طفل واإ�شابة اآخرين.

النار اإطالق  جراء  مدنيون  �سحايا  �سابعًا: 

كما اأ�شرنا �شابقًا، كان من بني القتلى املدنيني خالل احلرب، اأ�شخا�ص قتلوا جراء  اإطالق النار عليهم من قبل قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل الأيام الـ18 
يوم الأوىل من العام، قتل معظمهم وهم داخل منازلهم ويف حميطها اأو اأثناء حماولتهم الفرار من مناطق الق�شف اأو ال�شتباكات خوفًا على اأرواحهم.  وقد 
وثق املركز عددًا من احلالت قتل خاللها جنود الحتالل عددا من املدنيني بدم بارد، اأثناء اقتحام املنازل ال�شكنية، اأو اأثناء �شري املدنيني يف ال�شوارع من قبل 
القنا�شة املعتلني �شطوح املنازل.  وعلى مدار العام وا�شلت تلك القوات اقرتاف املزيد من جرائم القتل بحق املدنيني الفل�شطينيني يف ال�شفة وغزة.  ويف ال�شفة 
الغربية على نحو خا�ص قتل فل�شطينيون بر�شا�ص جنود الحتالل خالل امل�شريات ال�شلمية التي ينظمها الفل�شطينيون �شد قوات الحتالل، اأو خالل اجتياح 

تلك القوات لقلب املدن الفل�شطينية.

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل
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العام  خالل  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  وا�شلت   
الأطفال  بحق  املزيد من اجلرائم  اقرتاف   ،2009
عدد  ارتفع  اجلرائم  لتلك  ونتيجة  الفل�شطينيني.  
العام  خالل  ال�شريحة  هذه  �شفوف  بني  ال�شحايا 
2009 ب�شكل مل ي�شبق له مثيل. ففي حني قتلت قوات 
 )108( املا�شي  العام  خالل  الإ�شرائيلي  الحتالل 
اأطفال بينهم )99( يف قطاع غزة، و)9( يف ال�شفة 
العام  خالل  بينهم  ال�شحايا  عدد  ارتفع  الغربية، 
احلايل اإىل )305( اأطفال، غالبيتهم من قطاع غزة 
عدد  بلغ  بينما   ،)%97( مبعدل  اأي   ،)296( بواقع 
نف�ص  خالل  الغربية  ال�شفة  يف  الأطفال  ال�شحايا 
املدة )9( اأطفال، مبعدل )3%(.  وبذلك يرتفع عدد 
الثانية منذ  النتفا�شة  قتلوا خالل  الذين  الأطفال 

�شبتمرب 2000، اإىل )1161( طفاًل.

العام  خالل  الأطفال  قتل  جرائم  اأبرز  وكانت 
العام،  مطلع  الأوىل  يوم  الـ18  �شهدته  ما   ،2009
على  الإ�شرائيلية  احلرب  ا�شتمرار  �شادفت  والتي 
الإ�شرائيلية  احلرب  اآلة  قتلت  فقد  غزة.   قطاع 
 )774( بني  من  طفاًل،   289 الفرتة  تلك  خالل 
مدنيًا قتلوا خالل نف�ص الفرتة، اأي حوايل)%37(.  
القتلى  لعدد  والإح�شائيات  الأرقام  حجم  وتظهر 
على  احلرب  خالل  الأطفال  من  واجلرحى 
الحتالل  قوات  اقرتفته  ما  وفظاعة  هول  غزة 
الإ�شرائيلي بحق املدنيني الفل�شطينيني، وتوؤكد مبا 
ل يدع جماًل لل�شك على ال�شتهتار الوا�شح باأرواح 
الأطفال ب�شكل مبالغ فيه، وت�شري اإىل عدم اتخاذ 
�شاأنها  من  اإجراءات  اأو  تدابري  اأية  القوات  تلك 
احلد اأو جتنب اإ�شابة هوؤلء الأطفال خالل النزاع 
التي  التحقيقات  توؤكد  ذلك،  من  اأكرث  امل�شلح.  
الأطفال  قتل  حالت  من  كثري  يف  املركز  اأجراها 

اإيقاع  تعمدت  القوات  تلك  اأن  الفردية واجلماعية 
الأذى، واإحلاق اأكرب قدر من الإ�شابات يف �شفوف 
من  �شكل  اإىل  ي�شري  ب�شكل  واأ�شرهم،  الأطفال 

اأ�شكال القت�شا�ص من املدنيني الفل�شطينيني.

اقرتفت  التي  الأطفال  قتل  جرائم  جميع  وتت�شم 
�شابق  وعن  بارد  بدم  اقرتفت  باأنها  خالل احلرب 
اإ�شرار ومبعرفة تامة من قبل مرتكبيها مبا �شوف 
يف  الأطفال  قتل  فقد  الأفعال.   تلك  عنه  ت�شفر 
القتلى  هوؤلء  اأن  جميعها  تو�شح  خمتلفة  �شياقات 
من الأطفال قد �شقطوا اأثناء مكوثهم يف منازلهم اأو 
اأثناء لهوهم على �شطوح اأو اأفنية منازلهم، كان من 
اأبرزها:  �شحايا اأثناء ق�شف قوات الحتالل ملنازل 
اأخرى  اأهداف  ق�شف  اأثناء  �شحايا  امل�شتهدفني؛ 
)م�شاجد، من�شاآت عامة_اأخرى(؛ �شحايا اأثناء 
ق�شف جتمعات �شكانية؛ �شحايا اأثناء تنفيذ جرائم 

الغتيال؛ وجرائم اإطالق النار بدم بارد.  

املثال:   �شبيل  على  احلالت،  تلك  اأبرز  بني  ومن 
عائلة  من  واأمهم  اأطفال  خم�شة  مقتل  جرمية 
يناير   16 فبتاريخ  الربيج.   خميم  يف  البطران 
عندما  منزلهم  داخل  العائلة  قتلت   ،2009
منزلهم  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  اإ�شتهدفت 
منال  مقتل  عن  العدوان  ذلك  اأ�شفر  ب�شاروخ. 
عامًا  وثالثني  اثنني  العمر  من  البالغة  البطران 
وابنها  عي�شى  زوجها  وبقي  اخلم�شة  واأطفالها 
علي  عام  العمر  من  البالغ  الهادي  عبد  الأ�شغر 
قيد احلياة. ال�شحايا هم: 1( منال البطران، 32 
عاما؛ 2( اإ�شالم، 15 عاما؛ 3( اإميان 9 اأعوام؛ 4( 
لإميان(؛ 5(  التواأم  ال�شقيقة   ( اأعوام   9 اإح�شان، 

بالل، 6 اأعوام؛ و6( زين الدين، 3 اأعوام.

ويف جرمية مماثلة وقت يف نف�ص اليوم، قتل اأربعة 
اأفراد من عائلة اأبو عيطة ب�شاروخني بينما كانوا 
يجل�شون خارج منزلهم يف منطقة الفاخورة مبخيم 
جباليا �شمال قطاع غزة. مما اأدى اإىل مقتل ثالثة 
عيطة  اأبو  اأحمد  الرابع  واإ�شابة  الفور  على  منهم 
اأودت  خطرية  اإ�شابة  عاما   16 العمر  من  البالغ 
بحياته يف وقت لحق من نف�ص اليوم. ال�شحايا هم 
اأبو  اأنور  ون�شف؛ 2(  اأبو عيطة، عامني  : 1(ملك 
 )3 واأحمد(؛  ملك  عم  )ابن  اأعوام  �شبعة  عيطة، 
زكية اأبو عيطة، 50 عامًا )عمة ملك واأنور(؛ و4(

اأحمد اأبو عيطة، 16 عامًا )�شقيق ملك(.

ويف جرمية ثالثة، قتل �شتة اأفراد من عائلة �شاحلة 
جباليا  بلدة  يف  منزلهم  ا�شتهدف  ق�شف  خالل 
بتاريخ 9 يناير، 2009.  ا�شفر الق�شف عن مقتل 
امراأة واأطفالها الأربعة و�شقيقتها. وال�شحايا هم: 
1( رندة �شاحلة، 35 عام؛ 2( رول �شاحلة، �شنة 
اأعوام؛ 4( رنا  اأ�شهر؛ 3( بهاء �شاحلة، 5  وثالثة 
 14 �شاحلة،  الدين  �شياء   )5 عام؛   12 �شاحلة، 

عام؛ و6( فاطمة احلو، 22 عام )�شقيقة رندة(.

ويف جرمية رابعة، اقرتفت بتاريخ 5 يناير 2009، 
يف  كانت  بينما  الأربعة  واأبنائها  عليوة  اأمل  قتلت 
مطبخ منزلها يف حي ال�شجاعية �شرق مدينة غزة 
حيث  مدفعية  بقذيفة  منزلها  ا�شتهدف  عندما 
حتي  النوم  غرفة  نافذة  القذيفة  تلك  اخرتقت 
اأمل  راأ�ص  ف�شربت  املطبخ  يف  النهاية  يف  �شقطت 
اإيل  بالإ�شافة  وابنتها  اأولدها  وقتلت 3 من  عليوة 
العائلة  نف�ص  من  الهجمة  خالل  اآخرين   3 اإ�شابة 
مبن فيهم زوج اأمل، حيدر و ابنها الأكرب، منت�شر 
الذي �شهد الهجوم. ال�شحايا هم: 1(اأمل عليوة، 

جرائم قتل الأطفال
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40 عامًا؛ 2( معت�شم عليوة، 14 عامًا؛ 3(موؤمن 
و5( اأعوام؛   9 عليوة،  لنا   )4 عامًا؛   13 عليوة، 

اإ�شماعيل عليوة، 7 اأعوام.

التهدئة غري  العام، وبالرغم من حالة  وعلى مدار 
املعلنة بني قوات الحتالل واملقاومة يف غزة، غري 
القوات وا�شلت اقرتاف املزيد من جرائم  اأن تلك 
القتل بحق الأطفال الفل�شطينيني.  فقد قتل خالل 
العام 7 اأطفال، غالبيتهم قتلوا خالل تواجدهم يف 
اأرا�شيهم الزراعية بالقرب من املناطق احلدودية، 
الفل�شطينيني  على  الحتالل  قوات  حتظر  حيث 
عليهم  النار  وتطلق  املناطق  تلك  يف  التواجد 
با�شتمرار دون حتذير.  ويف هذا ال�شياق، فقد قتل 
 14 الزعانني،  غازي  الطفل   2009/9/4 بتاريخ 
عامًا، يف بلدة بيت حانون �شمال قطاع غزة، بعد اأن 
اأطلقت النار باجتاهه وب�شكل متعمد، اأثناء توجهه 
واأفراد عائلته اإىل حقلهم الزراعي يف البلدة.  وكان 
املواطن ماهر الزعانني واأبناوؤه الأربعة، من �شمنهم 
طفله غازي، 14 عامًا قد توجهوا ظهرية يوم اجلمعة 
لق�شاء بع�ص الوقت يف اأر�شهم الزراعية الواقعة على 
بعد 500 مرت من ال�شريط احلدودي مع اإ�شرائيل، 
�شمال �شرق بلدة بيت حانون. وقبل و�شولهم لالأر�ص 
ترجلوا من ال�شيارة التي كانوا يركبون فيها وهي من 
نوع “بيجو تندر”، و�شاروا م�شيًا على الأقدام.  وقبل 
و�شولهم تفاجئوا بوجود قوة اإ�شرائيلية داخل جيب 
ع�شكري تتوقف اأمامهم مبا�شرة، مما اأثار خوفهم 
ففروا هاربني، وعلى الفور اأطلق اجلنود من داخل 
اجليب النار باجتاههم، مما اأدى اإىل اإ�شابة الطفل 
غازي بعيار ناري يف راأ�شه من اخللف.  �شقط الطفل 
اإىل داخل �شيارته، فاأطلق  اأر�شًا فقام والده بنقله 
بعيارين  واأ�شابوها  ال�شيارة  باجتاه  النار  اجلنود 
ناريني. ثم توجه به والده اإىل م�شت�شفى بيت حانون 
اإىل  حتويله  مت  حالته  خلطورة  ونظرًا  احلكومي، 

م�شت�شفى ال�شفاء يف غزة، ومكث يف العناية املكثفة 
اإىل اأن اأعلن عن وفاته يف �شاعات فجر يوم  اأم�ص 

ال�شبت املوافق 2009/9/5. 
 

ويف جرمية مماثلة، قتلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي 
بتاريخ 13 نوفمرب 2009، الطفل م�شطفى حممد 
فتح  حينما  اآخر،  طفاًل  واأ�شابت  عامًا،   15 وادي، 
داخل  املتمركزون  الإ�شرائيلي  الحتالل  جنود 
ال�شريط احلدودي، �شرقي قرية وادي غزة “جحر 
الديك”، جنوب �شرقي مدينة غزة، نريان اأ�شلحتهم 
كانوا  وال�شبان،  الأطفال  من  �شبعة  الر�شا�شة جتاه 
طريق  يف  ح�شان،  يجرها  كارو  عربة  يركبون 
غزة  مدينة  �شرقي  املنطار،  منطقة  عرب  عودتهم 
الوا�شل اإىل قرية جحر الديك، بالقرب من م�شنع 
ذلك عن  اأ�شفر  القرية.   النفايات يف  ومكب  للقار 
 15 وادي،  �شابر  حممد  م�شطفى  الطفل  مقتل 
 17 �شعدون،  خ�شر  اأحمد  الطفل  واإ�شابة  عامًا، 

عامًا، بعيارين ناريني يف الفخذ والبطن. 
 

ويف ال�شفة الغربية، قتلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي 
و  مدار�ص  طالب  غالبيتهم  اأطفال،   9 العام  خالل 
�شقطوا بر�شا�ص قوات الحتالل خالل املظاهرات 
الحتالل  قوات  �شد  ال�شلمية  والحتجاجات 
الأبراج  من  النار  اإطالق  خالل  اأو  وامل�شتوطنني، 
اأبرز  بني  ومن  املدار�ص.   طالب  جتاه  الع�شكرية 
خميم  من  طفل  مقتل  جرمية  كانت  اجلرائم  تلك 
اأطلقها  بر�شا�شة  اهلل،  رام  �شرق  �شمال  اجللزون 
مطلة  م�شتوطنة  داخل  اإ�شرائيلي  برج  من  قنا�ص 
بتاريخ  اجلرمية،  حليثيات  ووفقا  املخيم.   على 
املتمركزة  الحتالل  قوات  فتحت   ،2009/8/31
داخل  املقامة  الع�شكرية  املراقبة  اأبراج  اأحد  داخل 
النار  اهلل،  رام  مدينة  �شمايل  اإيل،  بيت  م�شتوطنة 
يتواجدون  كانوا  فل�شطينيني  اأطفال  خم�شة  جتاه 

بالقرب من مدر�شة خميم اجللزون للذكور التابعة 
على  الفل�شطينيني،  الالجئني  وت�شغيل  غوث  لوكالة 
اإطالق  اأ�شفر  للمخيم.   ال�شرقي  اجلنوبي  املدخل 
ويدعى  اخلم�شة  الأطفال  اأحد  اإ�شابة  عن  النار 
حممد ريا�ص نايف عليان، 15 عامًا، بثالثة اأعرية 
نارية يف ال�شدر.  وعلى الفور، وبعد تلقيها ات�شاًل 
املذكورة،  املنطقة  يف  م�شاب  وجود  عن  هاتفيًا 
توجهت �شيارة اإ�شعاف تابعة مل�شت�شفى ال�شيخ زايد يف 
مدينة رام اهلل اإىل املكان.  وفور و�شولها، ا�شطدمت 
�شيارة الإ�شعاف بتجمع لأفراد قوات الحتالل، يقدر 
ال�شيارة  واأجربوا  جنديًا،  ثالثني  بحوايل  عددهم 
اإىل  الو�شول  نوا طاقمها من  مُيكِّ التوقف، ومل  على 
امل�شاب.  ويف تلك الأثناء جتمهر ع�شرات املدنيني 
الفل�شطينيني يف املنطقة مل�شاعدة الطفل امل�شاب، 
اإل اأن جنود الحتالل اأطلقوا قنابل الغاز جتاههم، 
ما اأ�شفر عن اإ�شابة �شائق �شيارة الإ�شعاف، املواطن 
اأ�شامة ح�شن اإبراهيم النجار، 37 عامًا، بقنبلة غاز 
يف ال�شاق الي�شرى، واإ�شابة املواطن علي اأحمد حممد 
نخلة، 29 عامًا، اإ�شابة مماثلة.  ويف حوايل ال�شاعة 
الزمن  من  �شاعة  الطفل  ترك  وبعد  م�شاًء،   10:30
امل�شاب  الطفل  الحتالل  قوات  نقلت  ينزف،  وهو 
اإىل داخل م�شتوطنة بيت اإيل، ومن هناك جرى نقله 
بوا�شطة مروحية اإىل م�شت�شفى هدا�شاـ  عني كارم يف 
مدينة القد�ص الغربية.  ويف �شاعات الفجر، اأعلنت 

امل�شادر الإ�شرائيلية عن وفاته متاأثرًا بجراحه. 
 

كما قتل طفل خالل العام ده�شته �شيارة ع�شكرية 
للتحقيقات،  ووفقا  داخل مدر�شته.   متعمد  ب�شكل 
حممود  فوؤاد  الطفل  قتل  فبتاريخ2009/9/30، 
نايف تركمان، 17 عامًا، جراء قيام جيب ع�شكري 
داخل  متعمد  ب�شكل  وده�شه  اإ�شرائيلي مبالحقته، 
املدخل  على  الق�شام،  الدين  عز  مدر�شة  حرم 

ال�شرقي لبلدة يعبد، جنوب غربي مدينة جنني.

ووفقًا لإفادة الأ�شتاذ ب�شام عطاطرة، والذي كان على راأ�ص عمله يف املدر�شة املذكورة، لباحث املركز، فاأنه

»يف حوايل ال�شاعة 12:15 ظهر يوم الأربعاء املوافق 2009/9/30، وبعد انتهاء احل�شة اخلام�شة يف مدر�شة عز الدين الق�شام التي 
اأعمل مدر�شًا فيها، خرجت من املدر�شة اأنا والقائم باأعمال املدير، الأ�شتاذ حممد منور اأبو ب�شري متوجهني اإىل مدر�شة البنات 
الثانوية، التي تبعد عن مدر�شتنا حوايل كيلومرت. ونحن على بعد حوايل 50 مرتًا من مدر�شتنا، �شاهدت �شيارتي جيب ع�شكريتني 
اإ�شرائيليتني قادمتني من مفرق طورة والنزلة، ولحظت اجليب الع�شكري وكاأنه يالحق الطالب اأمام املدر�شة. على الفور ا�شتدرنا 
وعدنا اإىل املدر�شة، وعندما و�شلنا اإىل حرم املدر�شة �شاهدت الطفل فوؤاد حممود نايف تركمان، وهو من طالب ال�شف الثاين 
ع�شر، ملقى على الأر�ص وبحالة اإغماء، وكان �شقيقه الأ�شغر مهدي يبكي فوق راأ�شه، وكان اجليب الع�شكري الإ�شرائيلي واقفًا داخل 
حرم املدر�شة. توجهت اإليه اأطلب منه اإح�شار �شيارة اإ�شعاف فلم يفتح �شباك ال�شيارة. وبعد ات�شالته قدمت اإىل املدر�شة �شيارة 

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل
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جيب ع�شكري اإ�شرائيلية اأخرى، وقامت ب�شحب ال�شيارة التي كانت داخل حرم املدر�شة اإىل ال�شارع الرئي�شي، ثم ترجل اجلنود من 
ال�شيارة واألقوا عدة قنابل غاز بكثافة داخل �شاحات املدر�شة لتفريق املتواجدين. اأثناء جتمهرنا حول الطفل حتدث �شائق �شيارة 
اأجرة يدعى حممد زيد للموجودين من ال�شرطة واملعلمني واأع�شاء يف املجل�ص البلدي باأنه �شاهد الطفل  تركمان  متوقفًا على 
مدخل املدر�شة، و�شاهد �شيارة اجليب املذكورة تتقدم باجتاه مدخل املدر�شة وتالحق الطفل داخل حرمها، ثم ده�شته مبقدمتها 

قبل اأن تتعطل عجالتها وتعود للوراء. هذا وقد مت نقل الطفل اإىل م�شت�شفى جنني احلكومي، حيث اأعلن عن وفاته فيها.«

وا�شلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل العام 2009 اقرتاف املزيد من جرائم القتل العمد راح �شحيتها ن�شاء يف الأر�ص املحتلة.  ووفقا لتوثيق املركز فقد قتلت تلك 
القوات )101( امراأة، جميعهن قتلن خالل الأيام الـ18 الأوىل من العام، والتي ت�شادفت مع ا�شتمرار العدوان الإ�شرائيلي على غزة.  كما اأ�شيبت مئات الن�شاء،من 
بينهم الع�شرات ممن اأ�شنب باإعاقات دائمة.  وت�شري الفئات العمرية للقتلى من الن�شاء اإىل حجم وفظاعة اجلرائم التي اقرتفتها قوات الحتالل، اإذ بلغ عدد القتلى 
من الن�شاء اللواتي جتاوزن الـ )60( من العمر، 25 امراأة، بن�شبة )23%( من بينهن ن�شاء طاعنات يف ال�شن، جتاوزن �شن الثمانني، اأكربهن احلاجة مرمي اأبو ظاهر، 
وبلغت 87 عامًا. كما قتل عدد من الن�شاء احلوامل، بينهن �شمية �شعد، 20 عامًا وكانت حاماًل يف ال�شهر التا�شع، وتزال الداية، وكانت حاماًل يف ال�شهر اخلام�ص.  

اإ�شافة اإىل ذلك، اأجه�شت العديد من الن�شاء جراء الهلع واخلوف، اأو جراء الإ�شابات املبا�شرة، وا�شتن�شاق الفو�شفور الأبي�ص. 

وثق املركز ع�شرات احلالت التي كانت فيها الن�شاء الفل�شطينيات �شحايا ال�شتهتار الإ�شرائيلي الوا�شح بدماء املدنيني الفل�شطينيني الذين يدفعون ثمنًا باهظًا 
لقاء اإ�شرار اإ�شرائيل على موا�شلة اإنفاذ تدابري القت�شا�ص منهم، عدا عن الأعمال النتقامية التي طالتهم وممتلكاتهم.  بني هذه احلالت مناذج لعائالت اأبيدت 
بالكامل، اأو على الأقل، فقدت عددًا من اأفرادها، وبينهن ن�شاء واأطفال، خالل جملة من اجلرائم التي وثقها املركز، بينها جرائم القتل العمد، والق�شف الذي  طال 

منازل ومباين �شكنية يقطنها مدنيون اأبرياء مما ت�شببت يف اأمل ل حدود له ملئات الن�شاء وهن يرين باأم اأعينهن قوات الحتالل  وهي تقتل اأبناءهن اأو اأزواجهن.

ومن بني هوؤلء الن�شاء –وهن جميعًا مدنيات - عدد كبري �شقطن قتلى وهن يف منازلهن، اأو فيما كن ي�شعني للفرار من مناطق �شكناهن امل�شتهدفة ملناطق 
اأكرث اأمنا.  بينهن اأي�شًا ن�شاء �شقطن فيما كن يحتمني داخل مدار�ص وكالة الغوث الدولية، والتي مت حتويلها خالل العدوان اإىل مالجئ ل�شتقبال العائالت 

التي افقدها العدوان الإ�شرائيلي ماأواها، اأو حوله ملاأوى غري اآمن. ومن بينهن اأي�شًا ن�شاء اأعدمن بدم بارد وهن يرفعن الرايات البي�شاء دون ذنب اقرتفنه. 

ومن بني اأبرز تلك احلالت، جرمية مقتل امراأة م�شنة يف قرية جحر الديك بتاريخ 4 يناير 2009.  فقد اأطلق جنود الحتالل النار ومن م�شافة ق�شرية على  
اأبو حجاج، 64 عامًا، وابنتها ماجدة، 45 عامًا،بالرغم من رفعهما الرايات البي�شاء يف قرية جحر الديك، �شرق غزة.  وترك جنود  املواطنتني ريا �شالمة 
الحتالل هاتني المراأتني جثتني هامدتني ملدة 16 يومًا، دون اأن ت�شمح ل�شيارات الإ�شعاف اأو الطواقم الطبية من نقلهما للم�شت�شفى ومن ثم دفنهما.  واأكرث من 
ذلك، اأكد ذوو ال�شحايا اأن قوات الحتالل هالت باإحدى اجلرافات بع�ص الرتاب على الأم بعد �شحبها لعدة اأمتار من مكان �شقوطها، فيما و�شعت األواحًا من 

ال�شفيح على جثمان البنة، ولوحظ اآثار جرافات على جثمانها.

ويف جرمية مماثلة، قتلت قوات الحتالل املواطنة روحية النجار من قرية خزاعة �شرق خان يون�ص، بتاريخ 13 يناير 2009.  وروت اإحدى وروت اإحدى ال�شحايا، 
وكانت �شاهدة عيان على اجلرمية اأن قوات الحتالل الإ�شرائيلي اأطلقت النار مبا�شرة نحو جمع من الن�شاء، بع�شهن كن يرفعن الرايات البي�شاء، مما اأ�شفر 
عن اإ�شابتها هي ومقتل قريبتها روحية النجار.  واأكدت �شاهدة العيان على اأن اإطالق النار توا�شل رغم �شقوط ال�شحايا، وعلى اأن تلك القوات مل تقم باإ�شعاف 

اجلرحى اأو ت�شمح بنقل القتيلة اإىل امل�شت�شفى، وتركتها تنزف حتى املوت.

ويف جرمية اأخرى، ق�شفت قوات الحتالل بتاريخ 8 يناير 2009 خم�شة ن�شاء وهن يهربن من منزلهن يف القرارة، جنوب خان يون�ص خ�شية ا�شتهدافه، ما اأ�شفر 
عن مقتل اثنتني منهم، وهما اأثري حممد �شامل زنيد، 22 عامًا، وفاتن عبد العزيز زنيد، 32 عامًا.

جرائم قتل الن�ساء

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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ا�ستهداف الطواقم الطبية

ل تزال قوات الحتالل الإ�شرائيلي يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة ت�شتهدف اأفراد الطواقم الطبية العاملة 
اأن  اإىل  املعطيات  وت�شري  وال�شحايا.   للجرحى  الالزمة  والإ�شعافات  الطبية  تقدمي اخلدمات  ميدان  يف 
قوات الحتالل الإ�شرائيلي ا�شتمرت يف ا�شتهداف عربات الإ�شعاف وو�شائط النقل الطبية املختلفة، رغم 
جرائم  لكونها  اجلرائم  هذه  منها. وترقى  والع�شكرية  املدنية  الأخرى  املركبات  عن  ومتيزها  و�شوحها 
حرب، وفقا لتفاقية حنيف الرابعة حلماية املدنيني وقت احلرب لعام 1949، والربوتوكولني الإ�شافيني 

امللحقني اإىل اتفاقيات جنيف، وال�شادرين يف العام 7.1977 

وخالل العام 2009، قتل )�شتة( من اأع�شاء الفرق الطبية وعمال الإغاثة الإن�شانية، جميعهم قتلوا خالل 
اإغاثة، وهو ما  العدوان احلربي على القطاع، هم، طبيبان واأربعة م�شعفني، بالإ�شافة اإىل �شائق �شاحنة 
ي�شري اإىل تدهور خطري وغري م�شبوق يف حالت العتداء على العاملني يف جمال اخلدمات الطبية يف قطاع 
غزة.  فقد قتل ثالثة اأع�شاء منهم يف غ�شون حادثة واحدة ويف نف�ص اليوم، وهو موؤ�شر على مدى فداحة 
الثمن الذي دفعته هذه الفرق للقيام مبهامها الإن�شانية.  كما اأنه موؤ�شر اأي�شًا على �شيا�شة القتل العمد التي 
نفذتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي ميدانيًا، رغم متايز هذه الطواقم عن غريها من حيث لبا�شها و�شاراتها 
التي تظهر بو�شوح �شديد نهارًا اأو لياًل، ورغم لون �شيارات الإ�شعاف املميز اأي�شًا ب�شارة الهالل وال�شليب 
الأحمرين. كما اأ�شيب الع�شرات منهم باإ�شابات خمتلفة نتجت عن ا�شتهداف �شيارات الإ�شعاف، اأو ب�شبب 

ق�شف تعر�شت له املن�شاآت الطبية اأو حميطها.  وكانت تلك اجلرائم على النحو التايل:

اإ�سرائيلي بق�سف  الطبية  الطواقم  اأفراد  من  ثالثة  مقتل   )1
اأع�شاء من فرق الطواقم الطبية  القوات احلربية الإ�شرائيلية املحتلة ثالثة  بتاريخ 2009/1/4، قتلت 

الفل�شطينية عندما توجهت �شيارتا اإ�شعاف لتلبية نداء ا�شتغاثة من اأحد �شكان منطقة الدحدوح، جنوب حي تل الهوى يف مدينة غزة، لنقل عدد من اجلرحى 
الذين تعر�شوا لق�شف جوي.  وقد اأطلقت الطائرات احلربية عدة �شواريخ حلظة و�شول �شيارتي الإ�شعاف اإىل املنطقة يف حماولة منها لنت�شال اجلرحى 
وامل�شابني يف تلك املنطقة.  وقد نزل ثالثة م�شعفني يحملون حمالت نقل اجلرحى واملر�شى يف اأحد ال�شوارع الرتابية، غري اأنهم تعر�شوا ل�شاروخ اآخر من 

طائرة حربية، اأدى ملقتلهم على الفور.  والقتلى هم كل من: 1( يا�شر كمال �شبري، 24 عامًا؛ 2( اأن�ص ف�شل نعيم، 25 عامًا؛ و3( راأفت عبد العال، 24 عامًا.

اإ�سرائيلية بقذيفة  م�سعف  واإ�سابة  طبيب  مقتل   )2
يف حوايل ال�شاعة 4:10 بعد ظهر يوم الثنني، املوافق 2009/1/12، اأطلقت قوات الحتالل الإ�شرائيلي قذيفة مدفعية جتاه برج البنا، يف �شارع الزرقاء يف 
اإ�شعاف، من كل من اخلدمات الطبية الع�شكرية، الدفاع املدين ووزارة ال�شحة، وتوجه اأفراد طواقمها اإىل  بلدة جباليا.  وعلى الفور و�شلت ثالث �شيارات 
املبنى لإخالء ال�شحايا.  وقد تعر�ص نف�ص الربج، وبعد اأقل من 7 دقائق اإىل ق�شف بقذيفة مدفعية اأطلقها جنود القوات املحتلة، وذلك خالل قيام اأفراد الفرق 
الطبية بنقل اأحد القتلى الذي ف�شل راأ�شه عن ج�شده جراء عملية الق�شف الأوىل.  اأ�شابت القذيفة الطبيب عي�شى عبد الرحيم �شالح، 32 عامًا، وهو من 
اأفراد اخلدمات الطبية الع�شكرية، مبا�شرة، وف�شلت راأ�شه عن ج�شده.  وقد ارتطم الراأ�ص بزميله امل�شعف اأحمد عبد الباري اأبو فول، 25 عامًا، وهو من اأفراد 
الدفاع املدين، حيث كان يحمل مع الطبيب �شالح جثة اأحد القتلى، والذي اأ�شيب ب�شظايا يف راأ�شه وظهره.  وقد نقال بوا�شطة �شيارة اإ�شعاف اإىل م�شت�شفى 

ال�شهيد كمال عدوان.
3( اإ�شابة م�شعفني خالل ق�شف ا�شتهدفهما لدى حماولتهما اإنقاذ م�شابني، ومقتل اأحدهما متاأثرًا بجراحه

يف حوايل ال�شاعة 10:00 من �شباح يوم الأحد، املوافق 2009/1/4، ق�شفت قوات الحتالل جتمعًا للمواطنني بالقرب من مدر�شة اأبو عبيدة بن اجلراح، يف 
بيت لهيا، �شمايل القطاع.  وقد هرع عدد من �شكان املنطقة لإ�شعاف امل�شابني، كما توجهت �شيارة اإ�شعاف تابعة مل�شت�شفى العودة اإىل املكان لإخالء اجلرحى.  

7  ل يغطي هذا اجلزء منع قوات الحتالل اإر�شالت الأدوية الطبية من الدخول اإىل قطاع غزة خالل فرتة احل�شار، حيث �شتغطي يف البند اخلا�ص با�شتمرار احل�شار يف �شياق هذا التقرير اأدناه.

�شورة امل�شعف يا�شر �شبري منقول على حمالة بعد مقتله

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل
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ويف حوايل ال�شاعة 10:10 �شباحًا، تعر�شت املنطقة اإىل الق�شف بالقذائف امل�شمارية ما اأ�شفر عن مقتل ت�شعة مواطنني من �شكان املنطقة، من بينهم اأب 
واثنان من اأبنائه، واإ�شابة عدد من املواطنني، من بينهم اثنني من امل�شعفني، تويف احدهما )عرفة عبد الدامي( متاأثرًا بجراحه يف اليوم التايل.

4( قوات الحتالل تفتح النريان فتقتل اأحد اأفراد طواقم الإغاثة الإن�شانية التابع لالأونروا 
بتاريخ 2009/1/8 فتحت قوات الحتالل الإ�شرائيلي نريانها جتاه قافلة من ال�شاحنات، التي كانت تنتظر و�شول امل�شاعدات الإن�شانية لالأونروا، فقتلت �شائقًا 
متعاقدًا مع وكالة الغوث الدولية، واأ�شابت اآخر بينما كانا ينتظران قرب معرب بيت حانون)اإيريز(، لإدخال امل�شاعدات الإن�شانية اخلا�شة بالوكالة اإىل �شكان 
القطاع.  ووفقًا للمعلومات التي وثقها املركز، فقد اأطلق جنود القوات احلربية املحتلة املتمركزة على املعرب النريان جتاه جمموعة من ال�شائقني الذين كانوا 
ينتظرون حتميل امل�شاعدات الإن�شانية ونقلها اإىل القطاع، ما اأدى اإىل مقتل ال�شائق ب�شام قوطة، 32 عامًا، من �شكان جباليا، ويتبع ل�شركة �شحيرب للنقليات 

املتعاقدة مع الأونروا، واأ�شيب �شائق اآخر بجراح.  

وا�شلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل العام 2009، ا�شتهدافها لل�شحفيني العاملني يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، بالرغم مما توفره قواعد القانون الدويل 
لهم من حماية خا�شة.  ومن الوا�شح اأن ما متار�شه قوات الحتالل من اعتداءات على ال�شحافة، مبا فيها جرائم القتل العمد وتهديد ال�شالمة ال�شخ�شية 

لل�شحفيني، هي جزء من حملة منظمة لعزل الأر�ص الفل�شطينية املحتلة عن باقي اأرجاء العامل، وللتغطية على ما تقرتفه من جرائم بحق املدنيني.  وقد بلغت 
القوات جرائم خمتلفة بحق  يناير 2009، حيث اقرتفت تلك  ا�شتمرت من 27 دي�شمرب 2008 حتى 18  التي  تلك اجلرائم ذروتها خالل احلرب على غزة، 
ال�شحفيني والعاملني يف و�شائل الإعالم املختلفة، واملوؤ�ش�شات ال�شحفية والإعالمية.  وقد راح �شحية تلك اجلرائم �شحفيان فل�شطينيان، قتال اأثناء تاأديتهما 

عملهما ال�شحفي، فيما قتل �شحفيان اآخران جراء ال�شتخدام املفرط للقوة بحق املدنيني الفل�شطينيني واأعمال الق�شف الع�شوائي8.

واأ�شيب 9 �شحفيني اآخرون جراء اأعمال الق�شف التي ا�شتهدفت مكاتب اإعالمية اأو من�شاآت مدنية خالل قيامهم بعملهم املهني، وقد تعر�ص طاقمان اإعالميان 
لالحتجاز من قبل قوات الحتالل واإطالق النار دون وقوع اإ�شابات.  كما تعر�شت 5 مكاتب اإعالمية و�شحفية للق�شف على اأيدي تلك القوات.

اإبراهيم فرج، ويعمل ل�شالح التلفزيون  كما قتل خالل العام، امل�شوران ال�شحفيان عمر عبد احلافظ ال�شيالوي، ويعمل ل�شالح تلفزيون الأق�شى، وبا�شل 
اجلزائري، يف جرميتني منف�شلتني وذلك خالل قيامهما بواجبهما املهني يف تغطية العمليات احلربية التي �شنتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي على قطاع غزة.   
- بتاريخ 3 يناير 2009، قتل امل�شور ال�شحفي عمر عبد احلافظ ال�شيالوي، 28 عامًا، ويعمل ل�شالح تلفزيون الأق�شى، جراء ق�شف قوات الحتالل الإ�شرائيلي 
مل�شجد د. اإبراهيم املقادمة الواقع �شمال خميم جباليا، �شمال قطاع غزة.  وكان ال�شحفي ال�شيالوي يقوم بعمله املهني يف تغطية و�شول القتلى وال�شهداء اإىل 

8   بتاريخ 2009/1/8، قتل ال�شحفي اإيهاب جمال الوحيدي، 32 عامًا، وكان يعمل ل�شالح تلفزيون فل�شطني، جراء ق�شف قوات الحتالل الإ�شرائيلي ب�شكل مبا�شر ل�شرفة منزل حماه الواقع يف الطابق ال�شابع من برج الأطباء )2( 
يف حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.  وكان ال�شحفي الوحيدي يجل�ص برفقة حماته رقية حممد اأبو النجا، 55 عامًا، التي قتلت جراء الق�شف اأي�شًا يف ال�شرفة حلظة تعر�شها للق�شف املبا�شر، كما اأ�شيبت زوجته اإح�شان 

جرب اأبو النجا، بجراح خطرية.
وبتاريخ 2009/1/9، قتل ال�شحفي عالء حماد مرجتى،26 عامًا، ويعمل ل�شالح اإذاعتي األوان والرباق، جراء ق�شف قوات الحتالل الإ�شرائيلي ملنزله، الواقع يف حي الزيتون �شرق مدينة غزة، بينما كان متواجدًا بداخله.  وقد 

اأ�شيبت جراء الق�شف اأي�شًا والدته رجاء اأحمد مرجتى، 47 عامًا، ب�شظايا يف جميع اأنحاء اجل�شم، اأدت اإىل برت قدمها اليمنى.

ا�ستهداف الطواقم 
ال�سحفية

ال�شحفي حممد عبد الوهاب -ف�شائية الأق�شى،بعد اإ�شابته خالل ق�شف ا�شتهدف �شيارة مدنية يف 
مدينة غزة يف 1 يناير 2009

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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م�شجد ال�شهيد كمال عدوان القريب من امل�شجد.  وقد توجه ال�شحفي ال�شيالوي لل�شالة يف امل�شجد عند حلول موعد �شالة املغرب على اأن يعود ليكمل عمله 
يف امل�شت�شفى مرة اأخرى.

- بتاريخ 6 يناير 2009، اأعلنت امل�شادر الطبية يف اإحدى امل�شت�شفيات امل�شرية عن وفاة ال�شحفي با�شل اإبراهيم فرج، 22 عامًا، من �شكان حي ال�شجاعية، 
ويعمل م�شورًا �شحفيًا ل�شالح التلفزيون اجلزائري، متاأثرًا بجراحه التي اأ�شيب بها بتاريخ 2008/12/27، جراء ق�شف قوات الحتالل الإ�شرائيلي ملبنى 
جمعية ح�شام لالأ�شرى9، املكون من خم�شة ع�شر طابقًا، ويقع يف حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة.  وكان ال�شحفي فرج يقوم بتغطية اأعمال الق�شف يف 
اليوم الأول للعدوان احلربي على قطاع غزة برفقة ثالثة �شحفيني اآخرين، عندما �شقط الركام و�شظايا مبنى جمعية ح�شام الذي كانوا ميرون بالقرب منه 
على ال�شيارة التي كانوا ي�شتقلونها.  وقد اأ�شفر ذلك الق�شف عن اإ�شابة ال�شحفيني الأربعة ب�شظايا ور�شو�ص، وكان من بينهم ال�شحفي فرج.  وال�شحفيون 
الآخرون هم كل من: 1( املرا�شل ال�شحفي خالد �شعيد اأبو �شمالة، 26 عامًا، مرا�شل قناة املغربية الثانية الف�شائية؛ 2( امل�شور �شحفي حممد الطناين، م�شور 
قناة املغربية الف�شائية الثانية، و3( فني ال�شوت حممد ما�شي.  وقد ُنقل ال�شحفيون اإىل م�شت�شفى ال�شفاء مبدينة غزة لتلقي العالج الالزم، حيث و�شفت 
اإ�شابتهم بالطفيفة ما عدا ال�شحفي فرج الذي اأ�شيب بجراح بالغة، ُنقل على اإثرها للعالج يف اإحدى امل�شت�شفيات امل�شرية حتى اأعلن عن وفاته متاأثرًا بجراحه.

9   املبنى اأ�شبح مقرًا جلمعية واعد لالأ�شرى بعد �شيطرة حركة حما�ص يف قطاع غزة يف �شهر يونيو 2007.

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل
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اإحكام  يف  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  ا�شتمرت 
وت�شديد اإجراءات احل�شار ال�شامل املفرو�ص على 
 ،2009 العام  خالل  املحتلة  الفل�شطينية  الأر�ص 
ال�شكان  عزلت  التي  القيود  من  املزيد  وفر�شت 
املدنيني الفل�شطينيني، خا�شة يف قطاع غزة الذي 
تفر�ص عليه قوات الحتالل عزًل يكاد يكون تامًا 
القطاع  على  عدوانها  وخالل  العامل.    بقية  عن 
من  الحتالل  قوات  �شددت   ،2009 العام  مطلع 
اإجراءات عزلها لقطاع غزة من خالل فر�ص طوق 
بري، جوي وبحري.  وعانى �شكان القطاع، وعلى 
مدار نحو �شهر، حالة من العزلة التامة عن باقي 
اخلارجي،  والعامل  املحتلة  الفل�شطينية  الأر�ص 
اخلدمات  ميدان  يف  العاملة  الطواقم  منع  �شمل 
الإن�شانية، مبا فيها الفرق الطبية، و�شائل الإعالم 
وال�شحفيني من دخول قطاع غزة.  وتفاقم تدهور 
باتوا  ب�شكل خطري، حيث  الإن�شانية فيها  الأو�شاع 
من  احتياجاتهم  على  احل�شول  عن  عاجزين 
الطاقة  املحروقات،  الأدوية،  الأغذية،  اإمدادات 
للحياة  ال�شرورية  ال�شلع  من  وغريها  الكهربائية 
حركة  على  التامة  ال�شيطرة  اأدت  وقد  الطبيعية.  
اإحكام  عرب  بحرية،  الفل�شطينيني  ال�شكان  وتنقل 
احلر  التدفق  ومنع  احلدودية  املعابر  كافة  اإغالق 
من  مزيد  اإىل  ال�شلع  من  والواردات  لل�شادرات 
لل�شكان  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  تدهور 
املدنيني، واملتدهورة اأ�شاًل.  وبات ال�شكان يحاربون 
اأمناط  من  فريد  منط  يف  عي�شهم،  و�شائل  يف 
تفر�شه  والذي  امل�شبوق،  غري  اجلماعي  العقاب 
ولرتتفع  الإن�شاين،  التاريخ  يف  حمتلة  �شلطات 
معدلت الفقر والبطالة لت�شل اإىل 80% و 55% يف 
قطاع غزة على التوايل.  وتزامن ذلك مع عجز تام 
وخمجل من قبل املجتمع الدويل، خا�شة الأطراف 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  على  املتعاقدة  ال�شامية 

اأوقات  املدنيني يف  بحماية  واخلا�شة  لعام 1949، 
باحرتام  الكفيلة  الإجراءات  اتخاذ  عن  احلرب، 
الأر�ص  يف  الإن�شان  حلقوق  الحتالل  �شلطات 
الفل�شطينية املحتلة، مبا فيها رفع احل�شار ووقف 
انتهاكات  اإىل  توؤدي  التي  ال�شيا�شة  بهذه  العمل 
ج�شيمة حلقوق املدنيني القت�شادية والجتماعية، 
والتي  وال�شيا�شية،  املدنية  حقوقهم  عن  ف�شاًل 

ترتقي اإىل كونها جرائم حرب. 

املحتلة  الإ�شرائيلية  احلربية  ال�شلطات  ووا�شلت 
خالل العام 2009 منع �شكان الأر�ص الفل�شطينية 
كافة  ذلك  وطال  اإ�شرائيل،  دخول  من  املحتلة 
ال�شكان املدنيني الفل�شطينيني، مبن فيهم احلالت 
الآلف  حرمان  ا�شتمر  كما  واملر�شية.   الإن�شانية 
يف  الدار�شني  الطلبة  من  الفل�شطينيني،  من 
يف  وخا�شة  اخلارج،  يف  العاملني  وكذلك  اخلارج 
اإىل  والو�شول  ال�شفر  من  العربي،  اخلليج  بلدان 
وفر�شت  عملهم.   واأماكن  التعليمية  موؤ�ش�شاتهم 
مزيدًا  العام  خالل  املحتلة  احلربية  ال�شلطات 
وتنقل  حركة  على  الإ�شافية  الداخلية  القيود  من 
وقرى  مدن  بني  الفل�شطينيني  املدنيني  ال�شكان 
وخميمات ال�شفة الغربية، مبا فيها مدينة القد�ص 
املحتلة.  وارتفع عدد احلواجز والنقاط الع�شكرية، 
ال�شوارع  مداخل  على  واملنت�شرة  واملوؤقتة،  الدائمة 
الرئي�شية والفرعية يف حمافظات ال�شفة الغربية، 
اأحكمت  وقد  ع�شكرية.   ونقطة  600 حاجزًا  اإىل  
تلك القيود اجلديدة �شيطرة قوات الحتالل على 
حركة وتنقل ال�شكان املدنيني فيها، واأدت اإىل عزل 
ومعزولة  متفرقة  كانتونات  ي�شبه  فيما  ال�شكان 
قوات  جلاأت  العام  وخالل  البع�ص.   بع�شها  عن 
التي  اجلديدة  العراقيل  من  املزيد  اإىل  الحتالل 
للخارج  الغربية  ال�شفة  �شكان  �شفر  فر�شتها على 

العمل  �شاعات  قل�شت  حيث  الكرامة،  ج�شر  عرب 
حاطة  اإذلل  اأ�شاليب  ا�شتخدام  اإىل  وجلاأت  فيه، 
امل�شافرين،  معاناة  من  فاقمت  الإن�شان،  بكرامة 
املغادرين للخارج اأو العائدين اإىل اأماكن �شكناهم. 

احلدود  على  الربي،  رفح  معرب  اإغالق  وا�شتمر 
املنفذ  غزة،  قطاع  جنوبي  الفل�شطينية،  امل�شرية 
مدار  على  للخارج،  لل�شفر  ل�شكانها  الوحيد 
منذ  اإغالقه  اأيام  عدد  بذلك  وارتفع  العام.  
على  حما�ص  حركة  �شيطرة  قبل   ،2007/6/12
قطاع غزة ع�شكريًا، اإىل 882 يومًا.  وخالل العام 
اأي  يوما،   339 ملدة  كلي  ب�شكل  املعرب  اأغلق   2009
بن�شبة93% من اإجمايل اأيام ال�شنة فيما فتح املعرب 
اإجمايل  من   %7 بن�شبة  اأي  يومًا،   26 ملدة  جزئيًا، 
اأيام ال�شنة.  وحتمل الفل�شطينيون معاناة اإ�شافية 
حركتهم  وجه  يف  املعرب  اإغالق  ا�شتمرار  جراء 
وتنقلهم، كما تكبد الآلف منهم، ممن مل يتمكنوا 
من ال�شفر للخارج اأو العودة للقطاع، اأعباء ومعاناة 
اإ�شافية ب�شبب عدم قدرتهم على التنقل واحلركة، 
املتوفرة  غري  ال�شحية  اخلدمات  اإىل  والو�شول 
اأو  اخلارج  يف  لأعمالهم  اأو  القطاع،  م�شايف  يف 

ملقاعدهم الدرا�شية يف اجلامعات يف اخلارج.  

يف  حانون)اإيريز(  بيت  معرب  اإغالق  ا�شتمر  كما 
وجه �شكان القطاع املدنيني، وفر�ص احلظر التام 
مدن  اإىل  الأ�شخا�ص  وتنقل  حركة  على  وال�شامل 
املحتلة،  القد�ص  مدينة  فيها  مبا  الغربية،  ال�شفة 
جدًا  حمدود  عدد  ذلك  من  وا�شتثنى  واخلارج.  
من مر�شى القطاع الذين كانوا يحولون للعالج يف 
اأو يف  الغربية  ال�شفة  الفل�شطينية يف  امل�شت�شفيات 
امل�شت�شفيات الإ�شرائيلية.  وعانى ذوو املعتقلني يف 
ال�شجون الإ�شرائيلية من حرمانهم، وللعام الثالث 

ا�ستمرار احل�سار وانتهاك احلق يف 
حرية التنقل واحلركة
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على التوايل، من زيارة اأبنائهم يف تلك ال�شجون.  
غزة  قطاع  طلبة  مبوجبه  منع  تام  حظر  وفر�ص 
الدار�شني يف جامعات ومعاهد ال�شفة الغربية من 
الع�شرات  حرم  ما  املوؤ�ش�شات،  تلك  اإىل  الو�شول 
اأن  بالذكر  جدير  التعليم.   يف  حقهم  من  منهم 
نحو 25% من طلبة اجلامعات واملعاهد يف ال�شفة 
الغربية كانوا من �شكان القطاع قبل اإحكام �شيا�شة 

احل�شار ال�شامل على القطاع.  

الإن�شانية،  الأو�شاع   2009 العام  خالل  وتفاقمت 
الفل�شطينيني  لل�شكان  املعي�شية  الأو�شاع  خا�شة 
املدنيني، حيث ارتفعت معدلت البطالة والفقر يف 
وغري  مذهاًل  ارتفاعًا  املحتلة  الفل�شطينية  الأر�ص 
م�شبوق.   فقد بلغت ن�شبة العاطلني عن العمل يف 
الأر�ص الفل�شطينية املحتلة نحو 40%، فيما ارتفعت 
لت�شل لنحو 55% يف قطاع غزة.  ويف املقابل، بقيت 

ب�شبب  مكانها،  تراوح  غزة  قطاع  يف  الفقر  ن�شبة 
اأكرث من  املرافق القت�شادية، و�شجلت  �شلل كافة 
اأكرث  اأن  اإىل  املختلفة  التقديرات  واأ�شارت    .%80
الأر�ص  يف  فل�شطيني  األف  وثالثمائة  مليون  من 
انعك�ص ذلك  كما  فقر مدقع.   يعي�شون يف  املحتلة 
على مداخيل القوى الب�شرية الفل�شطينية العاملة، 
خالل  الفردي،  الدخل  معدلت  انخف�شت  حيث 
حوايل  اإىل  لالنتفا�شة،  الأوىل  الثالثة  ال�شنوات 
32%، وبلغ النخفا�ص ذروته يف نهاية العام لي�شل 
تدنى  القت�شادي  ال�شعيد  وعلى    .%45 نحو  اإىل 
الناجت املحلي الإجمايل الفل�شطيني اإىل م�شتويات 
الزراعة،  قطاعات  كافة  تهدد  باتت  خطرية، 
واملوا�شالت  العام  النقل  التجارة،  ال�شناعة، 

وال�شياحة.
 ،2009 العام  مطلع  مع  ذروتها  الأمور  بلغت  وقد 
حيث كان قطاع غزة حتت وطاأة العدوان احلربي 

الإ�شرائيلي، وو�شلت اإىل تدهور كارثي يف الأو�شاع 
من  حرموا  حيث  املدنيني،  لل�شكان  الإن�شانية 
وترافق ذلك  واملاء.   والدواء  الغذاء  اإىل  الو�شول 
مع انقطاع كامل للتيار الكهربائي على كافة مدن 
ال�شلطات  وفر�شت  القطاع.   وخميمات  وقرى 
اإغالقًا   ،2009 العام  فرتات  معظم  ويف  املحتلة، 
التي  املعابر  على  م�شددة  قيودًا  وفر�شت  �شاماًل، 
اأدى  ما  املحتلة،  الفل�شطينية  الأر�ص  مع  تربطها 
عرب  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  بني  التنقل  ملنع 
ا�شتمر حرمان  الإ�شرائيلية.  وجراء ذلك  الأر�ص 
طالبات وطالب قطاع غزة من فر�شهم لاللتحاق 
توقفت  فيما  الغربية،  ال�شفة  ومعاهد  بجامعات 

زيارات الأهايل والعائالت لذويهم واأقاربهم.

العدوان على قطاع غزة الإن�سانية خالل  الأزمة  تفاقم 

�شهد قطاع غزة، خالل فرتة العدوان احلربي ال�شامل الذي �شنته قوات الحتالل الإ�شرائيلي، اأو�شاعًا اإن�شانية كارثية، تدهورت خاللها خمتلف جوانب احلياة 
اإىل خطر حقيقي، هدد حياتهم ب�شورة جماعية.  وجاء  القطاع  لل�شكان على نحو غري م�شبوق.  وتعر�ص خاللها حياة نحو 1.5 مليون فل�شطيني يقطنون 
هذا التدهور بعد معاناة قا�شية، ناجتة عن ح�شار �شبق العدوان احلربي، وا�شتمر لنحو عامني، حرم خالله �شكان القطاع من التمتع بحقوقهم القت�شادية 
والجتماعية والثقافية، ف�شاًل عن حقوقهم املدنية وال�شيا�شية.  وقد كان الهم الأ�شا�شي لكافة ال�شكان خالل تلك الفرتة البحث عن مكان اآمن حلماية حقهم يف 
احلياة والأمن وال�شالمة ال�شخ�شية.   وعانوا طوياًل من اجل توفري الحتياجات الإن�شانية الأ�شا�شية، مبا فيها املياه، الأغذية، الأدوية، الكهرباء والوقود. وبات 
توفري تلك الحتياجات مهمة �شعبة و�شاقة، واعرت�شها الكثري من املخاطر احلقيقية، ب�شبب الرتويع امل�شتمر لل�شكان، وا�شتمرار �شيا�شة اخلنق القت�شادي 

والجتماعي لل�شكان، الذي اأ�شيف اإىل القتل والتدمري ال�شامل، الناجم عن الغارات اجلوية املكثفة، والجتياح الربي ملناطق وا�شعة يف القطاع.
 

وقد ر�شد املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يف حينه، وبقلق �شديد، تفاقم الأو�شاع الإن�شانية لل�شكان املدنيني ب�شبب جرائم احلرب التي ارتكبتها القوات 
احلربية املحتلة خالل عدوانها احلربي على قطاع غزة.  فقد �شهدت تلك الأو�شاع نق�شا م�شتمرا يف الحتياجات الإن�شانية لل�شكان املدنيني، واأدت اإىل انتهاك 
التمتع باحلق  ال�شرب النظيفة، الرعاية ال�شحية،  الدواء، املياه مبا فيها مياه  الغذاء،  التمتع مب�شتوى معي�شي مالئم، مبا يف ذلك احل�شول على  حقهم يف 
يف املاأوى املالئم والآمن، احلق يف التعليم واحلق يف العمل.  فقد عانى �شكان القطاع املدنيون و�شعًا غذائيَا كارثيًا عجز خالله ال�شكان عن احل�شول على 

احتياجاتهم الغذائية، وتفاقمت معاناة ال�شكان املدنيون جراء النق�ص ال�شديد يف تدفق ر�شالت الأغذية اإىل مدن وقرى وخميمات القطاع.  

العدوان خالل  واحلركة  التنقل  حرية  على  القيود  ت�سديد 

تزامن العدوان ال�شامل الذي �شنته قوات الحتالل الإ�شرائيلي على قطاع مع حالة غري م�شبوقة من الإغالق املحكم وال�شامل لكافة املعابر احلدودية ملعابر 
القطاع، مبا فيها املعابر املخ�ش�شة حلركة الأ�شخا�ص واملعابر التجارية.  وتبعًا، منع �شكان القطاع من مغادرته اأو العودة اإليه، وعرقلت و�شول معظم الإمدادات 
من الأغذية والأدوية وكافة الحتياجات ال�شرورية لل�شكان ويف اأ�شيق نطاق، مبا فيها تلك التي و�شلت من العديد من الدول واملنظمات الإن�شانية كاإعانات عاجلة 
للمنكوبني من �شكان القطاع من اأجل بقائهم على قيد احلياة.    واأغلق معرب رفح احلدودي خالل الفرتة يف وجه امل�شافرين والقادمني من واإىل قطاع غزة، فيما 
�شمح لأعداد حمدودة من جرحى العدوان مبغادرة القطاع، و �شمح للوفود الإن�شانية واملواطنني الفل�شطينيني العالقني يف العري�ص ومعظم هوؤلء من املر�شى 
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الذين اأنهوا عالجهم يف امل�شت�شفيات امل�شرية بالعودة اإىل ديارهم يف قطاع غزة، بعد تاأخري ا�شتمر عدة 
اأيام.  كما اأغلق معرب بيت حانون “ ايريز” يف وجه �شكان القطاع الراغبني بالتوجه اإىل ال�شفة الغربية 
و/ اأو اإ�شرائيل للتجارة، للزيارات الدينية اأو العائلية ب�شكل تام طيلة اأيام العدوان.  وفر�شت ال�شلطات 
احلربية املحتلة حظرًا على دخول كافة البعثات الدبلوما�شية، وفود املنظمات الإن�شانية الدولية ورجال 
الإعالم وال�شحافة طيلة فرتة العدوان.  وا�شطرت الع�شرات من الوفود اإىل ال�شفر اإىل م�شر لدخول 
القطاع عرب معرب رفح احلدودي.  ومنعت ال�شلطات املحتلة خالل تلك الفرتة دخول مر�شى القطاع اإىل 
امل�شت�شفيات يف ال�شفة الغربية و/ اأو امل�شت�شفيات الإ�شرائيلية منعًا تامًا.  كما اأغلقت كافة املعابر التجارية 
لقطاع غزة، حيث اأغلقت قوات الحتالل معرب املنطار )كارين(، ومعرب كرم اأبو �شامل “كريم �شالوم”، 
ا�شتثنائيا لأيام معدودة، ول�شاعات حمدودة لإدخال وتوريد كميات حمدودة جدًا من امل�شاعدات  وفتح 
اأيام  مغلقًا متامًا طيلة  للقطاع  البناء  مواد  لتوريد  كان خم�ش�شًا  الذي  �شوفا،  وظل معرب  الإن�شانية.  
الفرتة.  واأغلق معرب ناحال عوز، املخ�ش�ص لتوريد الوقود واملحروقات، ومل ي�شمح بتوريد مادتي البنزين 
وال�شولر طيلة فرتة العدوان، فيما �شمح بتوريد كمية حمدودة جدا من غاز الطهي والوقود ال�شناعي 

املخ�ش�ص لت�شغيل حمطة كهرباء غزة، ل تكفي احتياجات القطاع �شوى ملدة يومني فقط.

الإن�شانية،  اأو�شاعهم  يف  الكارثي  التدهور  جراء  غزة  قطاع  يف  املدنيون  ال�شكان  معاناة  وا�شتمرت 
الواردات  للب�شائع، مبا يف ذلك  ا�شتمر حظر املرور احلر  العام 2009، حيث  وحتى نهاية دي�شمرب من 
البناء  لعملية  الالزمة  الحتياجات  كافة  توريد  تامًا على  املحتلة حظرًا  ال�شلطات  وال�شادرات، وفر�ص 

واإعادة الإعمار يف قطاع غزة.

اإعمار قطاع غزة اإعادة  منع 
 

تداعت عدة اأطراف دولية لعقد موؤمتر دويل لإعادة اإعمار القطاع، وقد عقد املوؤمتر يف منتجع �شرم ال�شيخ 
بتاريخ 2009/3/2، و�شارك فيه نحو 70 دولة ، و16 منظمة اإقليمية ودولية وموؤ�ش�شة متويل دولية، برعاية 
من الأمم املتحدة والحتاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.  وقد ناق�ص املوؤمتر التي تراأ�شت جل�شاته م�شر 
وثيقة  الفل�شطيني،  لل�شعب  امل�شاعدات  تن�شيق  رئي�ص جلنة  ب�شفتها  والرنويج  امل�شيفة،  الدولة  باعتبارها 
واحدة، قدمتها ال�شلطة الفل�شطينية، وهي » اخلطة الوطنية الفل�شطينية  لالعمار املبكر واإعادة الإعمار 
الفل�شطينية ووكالة  الوزارات  اأعدتها وزارة التخطيط يف حكومة فيا�ص، مب�شاركة كافة  ، والتي  يف غزة« 
الأمم املتحدة والحتاد الأوروبي، والبنك الدويل.  ووفقا للخطة املقدمة، طلبت ال�شلطة الفل�شطينية مبلغ 
2،8 مليار دولر من املانحني، 47،8% فقط من املبلغ املطلوب، اأي ما قيمته  1326 مليون دولر خم�ش�شة 
اإعمار قطاع غزة، و 52% من املبلغ 1450 مليون دولر لتمويل العجز يف ميزانية ال�شلطة  اإعادة  لربنامج 
وتطال  و2010،  املقدمة على مدى عامني 2009  القطاع ح�شب اخلطة  اإعمار  وتنفذ خطة  للعام 2009.  
القطاعات املختلفة، واملحددة وفقا للخطة بـ: توفري املالجئ املوؤقتة ملن دمرت منازلهم، اإ�شالح �شبكات 
الكهرباء، املياه وال�شرف ال�شحي، اإ�شالح الآبار، اإعادة بناء وترميم املنازل، امل�شاجد والكنائ�ص واملواقع 
تاأهيل  اإعادة  منازل،  ي�شتاأجرون  والذين  املت�شررة،  املنازل  لأ�شحاب  اإعانات  تقدمي  والرتاثية،  الثقافية 
�شبكة الطرق وال�شوارع واجل�شور، تعوي�ص املت�شررين من اأ�شحاب املهن كاملزارعني والتجار واإعادة اإعمار 

املن�شات ال�شناعية والتجارية واخلدماتية.

وقد تربع املوؤمترون باأموال فاقت املبلغ الذي طالبت به اخلطة الفل�شطينية، وقد بلغ حجم التربعات 4،481 
مليار دولر، اأي بزيادة قدرها 60% عن املبلغ املطلوب فل�شطينيًا، غري اأن نتائج املوؤمتر حملت يف طياتها 
العديد من الأمور، التي عك�شت احلقائق امليدانية خال�شتها باأن البدء يف عملية الإعمار لن يكون قريبا.  
فقد ترك الباب مفتوحًا لتاريخ بدء تنفيذ عملية اإعادة الإعمار، دون اأن يحدد املوؤمتر موعدًا وا�شحًا لها.  
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واأ�شبحت تلك العملية برمتها مرهونة اإىل اأن ت�شمح القوات املحتلة بفتح املعابر، ومرور املواد الأ�شا�شية لعملية الإعمار.  وهو ما يعني ا�شتمرار احلال على ما هو 
عليه، دون مراعاة ل�شتمرار معاناة ال�شكان املدنيني الذين يعي�شون ظروفا قا�شية، تتفاقم مع مرور كل يوم بدون البدء يف اإنهاء ما�شاتهم، خا�ص مع ظروف الربد 

ال�شديد وتدهور البنية الأ�شا�شية للخدمات.

وقد اأدى اإغالق قوات الحتالل الإ�شرائيلي ملعابر قطاع غزة، وحظر ا�شترياد مواد البناء الأ�شا�شية، وخا�شة مادتي ال�شمنت واحلديد اخلر�شاين، اإىل منع اإعادة 
اإعمار قطاع غزة، وي�شمل ذلك التوقف الكامل لكافة مراحل اإعادة العمار، مبا فيها اإزالة الردم والأنقا�ص وخملفات الدمار، ترميم واإ�شالح املباين واملن�شات 
الآيلة لل�شقوط، اإعادة بناء وترميم املنازل ال�شكنية، املرافق احلكومية من وزارت، حمافظات وهيئات حملية، مقرات �شرطية.  وجنم عن ذلك توا�شل املاأ�شاة 
الإن�شانية ل�شكان القطاع، وبخا�شة  اآلف الأ�شر الذين يعي�شون يف مالجئ وخيام موؤقتة، وغري قادرين على ا�شتئناف حياتهم الطبيعية بعد اأن فقدوا منازلهم خالل 
فرتة العدوان.  كما ل يزال اآلف ال�شكان الذين ل ت�شلهم مياه ال�شرب، ويفتقدون �شبكات �شرف �شحي اآمنة، جراء الأ�شرار الفادحة التي حلقت بها.  اإن بدء 
عملية اإعادة العمار مرهون بفتح املعابر، وال�شماح بدخول كميات كافية من املواد الأ�شا�شية اإىل القطاع بطريقة فعالة ومنتظمة، وهو ما يتيح دفع عجلة التنمية 

القت�شادية طويلة الأجل ال�شرورية لإعادة احلياة لقطاع غزة.

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل
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الغربية  ال�سفة  يف  احلركة  حرية  على  القيود 

ا�ستمرت قوات االحتالل االإ�سرائيلي يف فر�س املزيد من القيود على حركة ال�سكان املدنيني، �سواء بني املحافظات، اأو على املعابر احلدودية، ف�ساًل عن 
ا�ستمرار اإغالق مدينة القد�س ال�سرقية املحتلة اأمام املواطنني الفل�سطينيني، مبا يف ذلك منعهم من ممار�سة �سعائرهم الدينية يف م�ساجدها وكنائ�سها، 
وتلقي العالج يف م�ست�سفياتها، والدرا�سة يف مدار�سها، والعمل يف موؤ�س�ساتها.  وفر�ست تلك القوات قيوداً على حركة �سكان مدينة القد�س، والفل�سطينيني 
من داخل اخلط االأخ�سر، ومنعتهم من الدخول اإىل امل�سجد االأق�سى يف البلدة القدمية ملدد متفاوتة.  ويف حاالت عديدة حددت اأعمار االأ�سخا�س من 

�سكان املدينة امل�سموح لهم بالدخول اإىل امل�سجد الإقامة �سلواتهم فيه، مبا يف ذلك يف �سهر رم�سان املبارك عند امل�سلمني.

القيود  من  خففت  باأنها  املتكررة  ادعاءاتها  ورغم 
يف  الفل�شطينيني  املدنيني  حركة  على  املفرو�شة 
ب�شكل  احلواجز  بع�ص  واأزالت  الغربية،  ال�شفة 
قوات  اأن  اإل  احلركة،  اأمام  اأخرى  وفتحت  نهائي، 
الحتالل ل تزال تقيم ما يزيد عن )630( حاجزًا 
من  ال�شفة،  حمافظات  خمتلف  يف  ماديًا  وعائقًا 
باجلنود.   معززًا  ع�شكريًا  حاجًزا   )93( �شمنها 
حركة  على  الكاملة  �شيطرتها  القوات  تلك  وُتبِقي 
املحافظات،  بني  وبخا�شة  الفل�شطينيني،  املدنيني 
مفرتقات  على  املنت�شرة  احلواجز  تلك  خالل  من 
عززت  الحتالل  قوات  اإن  بل  الرئي�شية.   ال�شوارع 
تواجدها على العديد من تلك احلواجز، واأ�شافت 
»الكونتيرن«؛  حاجز  مثل  جديدة  من�شاآت  اإليها 
بني  الوا�شل  املحتلة،  القد�ص  مدينة  �شرقي  جنوب 
»عناب«  وحاجز  وجنوبها،  الغربية  ال�شفة  و�شط 
اأعادت  اأنها  كما  طولكرم.   ـ  نابل�ص  �شارع  على 
اإغالق حواجز كانت قد فتحتها يف وقت �شابق مثل 
م�شتوطنة  مفرتق  على  املقام  الع�شكري  احلاجز 
»�شايف �شومرون« على �شارع نابل�ص ـ جنني.    وت�شري 
التقديرات اإىل اأن هناك ما يقارب 65% من الطرق 
 18 اإىل  توؤدي  والتي  الغربية،  ال�شفة  يف  الرئي�شية 
عليها  م�شيطر  اأو  مغلقة  فل�شطينيًا،  �شكانيًا  جتمعًا 
 47( الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  حواجز  قبل  من 

من اأ�شل 72 طريقًا(.   

من ناحية ثانية، وا�شلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي 
فر�ص ح�شارها على مدينة القد�ص املحتلة، وظلت 
ُيحظر  حيث  حميطها،  عن  متامًا  معزولة  املدينة 
بقية  من  الفل�شطينيني  املواطنني  على  دخولها 
ال�شفة  املحتلة عام 1967 من  الفل�شطينية  الأر�ص 
الإجراءات  لقد حرمت هذه  العربية وقطاع غزة.  
مئات الآلف من امل�شلمني وامل�شيحيني من ممار�شة 
داخل  املقد�شة  الأماكن  يف  الدينية  �شعائرهم 
املدينة، ف�شاًل عن حرمان اآلف املر�شى من تلقي 
تلقي  من  الطلبة  واآلف  م�شت�شفياتها،  يف  العالج 
العلم يف مدار�شها وجامعاتها، واآلف املوظفني من 

اللتحاق باأعمالهم فيها.  اإن ا�شتمرار عزل املدينة، 
واإ�شافة حواجز جديدة، وبناء مقاطع من اجلدار 
العالقات  ن�شيج  تدمري  على  عمل  حولها،  الفا�شل 
العائالت  بني  وبخا�شة  �شكانها،  بني  الجتماعية 
والتي  للمدينة،  البلدية  احلدود  داخل  تقطن  التي 

تقطن يف �شواحيها.
 

احلواجز  من  العديد  الحتالل  قوات  وت�شتخدم 
الغربية  ال�شفة  داخل  حدودية  كمعابر  الع�شكرية 
لتعزل من خاللها مناطق �شا�شعة باأكملها عن باقي 
الأغوار.   كما هي احلال يف منطقة  ال�شفة  مناطق 
ثابتة  ع�شكرية  حواجز  اأربعة  القوات  تلك  وتقيم 
على مداخل الأغوار، الأول )حاجز تيا�شري( �شرقي 
ال�شمالية،  الأغوار  اإىل  ويف�شي  طوبا�ص  مدينة 
نابل�ص  مدينة  �شرقي  احلمرا(  )حاجز  والثاين 
�شرقي  جنوب  اأفرامي(  معاليه  )حاجز  والثالث 
والرابع  الو�شطى،  الأغوار  اإىل  ويف�شيان  املدينة 
ويف�شي  اأريحا  مدينة  غربي  العوجا(  )حاجز 
للمواطنني  ُي�شمح  ول  اجلنوبية.   الأغوار  اإىل 
الدخول  من  الأغوار  �شكان  غري  من  الفل�شطينيني 
اإليها.  كما اأن قوات الحتالل ت�شن بني فرتة واأخرى 
الفل�شطينية  ال�شكنية  للتجمعات  اقتحام  اأعمال 

غري  املزارعني  وجترب  الزراعية،  والأرا�شي 
من  باأنهم  هويتهم  بطاقات  يف  عناوينهم  املثبتة 
اأن  اإىل  ُي�شار  عنها.   الرحيل  على  املنطقة  �شكان 
اأرا�شي  يف  خ�شوبة  الأكرث  تعترب  الأغوار  اأرا�شي 
من  العديد  الحتالل  قوات  وتقيم  الغربية،  ال�شفة 
اآلف  لأجلها  �شادرت  التي  الزراعية  امل�شتوطنات 
الدومنات الزراعية، كما وتعزل اآلف الدومنات من 
الأردن،  الزراعية على امتداد حدود نهر  الأرا�شي 

وحترم مالكيها من ا�شتغاللها.

الع�شكرية  قوات الحتالل احلواجز  وت�شتخدم  كما 
مواطنني  لعتقال  كم�شائد  احلدودية  واملعابر 
وعادة  لها.   مطلوبون  اأنهم  تدعي  فل�شطينيني، 
احلواجز  تلك  على  املتمركزون  اأفرادها  يقوم  ما 
املدنيني  على  والعتداء  التنكيل  �شيا�شة  مبمار�شة 
الفل�شطينيني.  وخالل هذا العام، ووفقًا لتحقيقات 
املركز، اعتقلت تلك القوات ما ل يقل عن )163( 
طفاًل   )35( بينهم  من  كان  فل�شطينيًا،  مدنيًا 

و)11( امراأة. 

وقد �شاعف بناء جدار ال�شم )الفا�شل( يف اأرا�شي 
الفل�شطينيني،  املدنيني  معاناة  من  الغربية  ال�شفة 

معاناة املواطنني على احلواجز الإ�شرائيلية بال�شفة الغربية

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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ال�شكنية  مناطقهم  ُعِزَلت  الذين  اأولئك  �شواء 
الزراعية  اأرا�شيهم  ُعِزَلت  و/اأو  اجلدار،  خلف 
تلك  داخل  يعملون  الذين  الأ�شخا�ص  اأو  خلفه، 
�شحيني  وعاملني  واأطباء  مدر�شني  من  املناطق 
لبناء  ال�شلبية  الآثار  تتجلى  ما  وعادة  وغريهم.  
مو�شم  يف  الفل�شطينيني  املزارعني  على  اجلدار 
الحتالل  قوات  متنع  حيث  الزيتون،  ثمار  قطف 
الو�شول  من  الفل�شطينيني  املزارعني  الإ�شرائيلي 
لقطف  اجلدار  خلف  املعزولة  اأرا�شيهم  اإىل 
املركز  لباحثي  املزارعني  من  عدد  واأفاد  الثمار.  
يف  املقامة  البوابات  عند  املتمركزين  اجلنود  باأن 
هيكل اجلدار مينعوهم من اجتيازها بادعاء عدم 
لهم  ت�شمح  التي  الالزمة  الت�شاريح  على  حيازتهم 
بعبور البوابات.  وذكروا باأن هذه الإجراءات تهدف 
الوحيد، وكذلك  اإىل حرمانهم من م�شدر دخلهم 
واإهمالها  اأرا�شيهم  ترك  على  اإجبارهم  اأجل  من 
الزيتون  حم�شول  وي�شكل  مل�شادرتها.   متهيدا 
م�شدر الدخل الوحيد ملئات العائالت الفل�شطينية 
يعاين  التي  ال�شعبة  القت�شادية  الأو�شاع  ظل  يف 
القت�شادي  احل�شار  ب�شبب  الفل�شطينيون،  منها 

الإ�شرائيلي املفرو�ص عليهم.  
عن�شري  متييز  �شيا�شة  الحتالل  قوات  وتفر�ص 
ا�شتخدام  يف  الفل�شطينيني  املدنيني  ال�شكان  �شد 
املدنيني  الحتالل  قوات  وحترم  العامة.   الطرق 
الطرق،  من  العديد  ا�شتخدام  من  الفل�شطينيني 
ما  فقط،  امل�شتوطنني  على  ا�شتخدامها  وتق�شر 
حيث  للفل�شطينيني،  اإ�شافية  معاناة  يف  يت�شبب 
موؤهلة  وغري  طويلة،  طرق  ل�شتخدام  ي�شطرون 
اإىل  التقديرات  وت�شري  عليها.   لل�شري  جيد  ب�شكل 
الطرق  من  كيلومرت   500 جمموعه  ما  هناك  اأن 
ال�شفة  يف  ا�شتخدامها  الفل�شطينيني  على  املحظور 
للفل�شطينيني  ي�شمح  ل  ذلك،  على  عالوة  الغربية. 
بالو�شول اإىل نحو ثلث م�شاحة ال�شفة الغربية، مبا 
على  دون احل�شول  املحتلة،  ال�شرقية  القد�ص  فيها 
غاية  اأمر  وهو  الحتالل،  قوات  ت�شدرها  ت�شاريح 

يف ال�شعوبة. 
 

حرية  اأمام  عائقًا  الع�شكرية  احلواجز  وت�شكل 
حركة نقل الب�شائع، ما يزيد من تكلفة النقل التي 
تنعك�ص على اأ�شعار ال�شلع ما يزيد من الأعباء املالية 
احل�شار  �شيا�شة  خلفت  لقد  امل�شتهلكني.   على 
الفل�شطينيني  املواطنني  حركة  على  قيود  وفر�ص 
بحقوقهم  الفل�شطينيني  متتع  على  خطرية  اآثارًا 
عن  ف�شاًل  والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية 

وال�شيا�شية.   املدنية  بحقوقهم  متتعهم  على  اآثارها 
اقت�شادية  اأزمة  يعي�شون  الفل�شطينيون  واأ�شبح 
القت�شادية،  القطاعات  خمتلف  �شملت  خانقة 
العمل،  الزراعة،  ال�شناعة،  التجارة،  ذلك  يف  مبا 
ال�شياحة، النقل واملوا�شالت، ال�شتثمار، والتنمية.  
للحق  انتهاكًا  ال�شامل  الإغالق  �شيا�شة  و�شكلت 
التعليم،  يف  واحلق  ال�شحة،  يف  واحلق  العمل،  يف 
املاأكل  ي�شمل  منا�شب  معي�شي  م�شتوى  يف  واحلق 
احل�شار  �شيا�شة  م�شت  لقد  وامل�شرب.   وامللب�ص 
املحتلة.   الفل�شطينية  الأر�ص  يف  فرد  كل  واآثارها 
اإجراءات احل�شار وغريها من الإجراءات،  وبفعل 
للتمييز  جديدًا  نظامًا  الحتالل  قوات  كر�شت 
العن�شري يف الأر�ص املحتلة، يتم من خالله عزل 
جغرافيًا،  مت�شلة  غري  كانتونات  يف  الفل�شطينيني 
اأب�شط حقوقهم يف احلركة والتنقل.   ويحرمون من 
اأنه عند ا�شتكمال بناء جدار ال�شم غري  اإىل  ي�شار 
�شيبلغ 724  فاإن طوله  الغربية  ال�شفة  القانوين يف 
من  املزيد  فر�ص  اإىل  �شيوؤدي  ما  وهو  كيلومرتًا، 
اإجراءات العزل على ال�شكان الفل�شطينيني.  وقد مت 
حتى الآن بناء 350 كيلومرتًا من اجلدار، منها %99 
على اأرا�شي ال�شفة الغربية نف�شها، وهو ما يعر�ص 

املزيد من الأرا�شي الفل�شطينية للم�شادرة. 

لقد مثلت �شيا�شة احل�شار �شكاًل من اأ�شكال العقوبة 
اجلماعية التي يحظرها القانون الإن�شاين الدويل، 
حلماية  الرابعة  جنيف  اتفاقية  اأحكام  خا�شة 
املدنيني وقت احلرب للعام 1949، والقانون الدويل 

امل�شار  التفاقية  من   33 فاملادة  الإن�شان.   حلقوق 
القيام  احلربي  الحتالل  قوات  على  حتظر  اإليها 
كما  يرتكبوها،  الأ�شخا�ص على جرائم مل  مبعاقبة 
اقت�شا�ص  تدابري  اتخاذ  القوات  تلك  على  حتظر 
وتكر�ص  وممتلكاتهم.  املحميني  الأ�شخا�ص  من 
واحل�شار  الإغالق  �شيا�شة  ا�شتخدام  القوات  هذه 
الثاأر  اأو  اإجراءات القت�شا�ص  ال�شامل كاإجراء من 
واملعاقبة لل�شكان املدنيني، وذلك عرب فر�ص �شيا�شة 
العزل وفر�ص منع التجول واإغالق الطرق الرئي�شية 
توقف  اإىل  يوؤدي  ما  والقطاع،  ال�شفة  والفرعية يف 
حركة الأفراد والواردات وال�شادرات من الب�شائع.  
كما ي�شل حركة القوى الب�شرية الفل�شطينية العاملة.  
اإن هذا الإجراء يتنافى كليًا مع عملية حظر وحترمي 
اجلماعية  والعقوبات  القت�شا�ص  تدابري  اتخاذ 
�شد �شكان الإقليم املحتل وممتلكاتهم كما ورد يف 
ن�ص املادة �شابقة الذكر.  وهو بذلك يقو�ص مفهوم 
احلظر الذي يتخذ �شفة الإطالق، ول ميكن تربيره 
مب�شاألة  اخلا�شة  ال�شمانات  بع�ص  يحتوي  اأنه  على 
ال�شرورة الع�شكرية.  وتوؤكد املواثيق الدولية حلقوق 
واحلركة،  التنقل  �شخ�ص يف  كل  الإن�شان على حق 
الدويل  العهد  الثانية ع�شرة من  املادة  تن�ص  حيث 
كل  حق  على  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص 
دولة  اإقليم  داخل  قانوين  نحو  على  يوجد  �شخ�ص 
ما يف حرية التنقل واختيار مكان اإقامته، وحقه يف 

حرية مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلده.

جدار الف�شل العن�شري ي�شق قرية نعلني، ق�شاء رام اهلل بال�شفة الغربية

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل
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االعتقال وممار�سة التعذيب وغريه من �سنوف املعاملة 
القا�سية والال اإن�سانية

واأ�شر  اعتقال  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  توا�شل 
ومراكز  �شجونها  يف  فل�شطيني   )9381( حوايل 
اعتقالها املقامة يف غالبيتها داخل دولة الحتالل، 
الرابعة،  جنيف  لتفاقيات  وا�شحة  خمالفة  يف 
املحتلة  الدولة  تلزم  التي   )76( املادة  خا�شة 
باحتجاز املعتقلني من ال�شكان املحتلني يف الأقاليم 
هوؤلء  وبني  حمكوميتهم.   انتهاء  حتى  املحتلة 
و)8526(  غزة،  قطاع  من  معتقاًل   855 املعتقلني 
مبا  الغربية،  ال�شفة  �شكان  من  فل�شطينيًا  معتقاًل 
فيها القد�ص.  وبني املعتقلني )310( اأطفال و)34( 

امراأة.

الحتالل  قوات  وا�شلت   ،2009 العام  وخالل 
الإ�شرائيلي اعتقال املزيد من الفل�شطينيني وزجهم 
اأو�شاع  يف  الأ�شرى  باآلف  املكتظة  �شجونها  يف 
يتم  املعتقلني  هوؤلء  من  العظمى  الغالبية  مزرية.  
واملخيمات  والقرى  املدن  اجتياح  اأثناء  اعتقالهم 
يف ال�شفة الغربية، ومن خالل احلواجز الع�شكرية 
املنت�شرة على امتداد ال�شفة الغربية، اأو من خالل 
عمليات خا�شة تقوم بها قوات الحتالل.  وقد بلغ 
نحو  العام 2009  مدار  اعتقالهم على  عدد من مت 
اأكرث  تعر�ص لالعتقال  )5000( معتقل، منهم من 
اأكرث من )1000(  املعتقلني  هوؤلء  وبني  من مرة.  

معتقل من قطاع غزة. 
 

الحتالل  قوات  كانت  العام  هذا  نهاية  ومع 
قيادات  من  الع�شرات  حتتجز  تزال  ما  الإ�شرائيلي 
 )26( فيهم  مبن  وممثليهم،  الفل�شطيني،  ال�شعب 
نائبًا من املجل�ص الت�شريعي الفل�شطيني، غالبيتهم 
التابعة حلركة حما�ص.   التغيري والإ�شالح  من كتلة 
وبالرغم من اإفراج تلك القوات عن رئي�ص املجل�ص 
املجل�ص،  �شر  واأمني  دويك،  عزيز  د.  الت�شريعي 

اأنها  اإل  غريهم،  اآخر  وعدد  الرحمي  حممود  د. 
وا�شلت اعتقال املزيد من القيادات وممثلي ال�شعب 
الفل�شطيني، مبن فيهم نواب يف املجل�ص الت�شريعي، 
نفذتها  التي  العتقالت  حلملة  ا�شتمرارًا  وذلك 
العتقالت  هذه  توا�شلت  وقد    .2006 عام  منذ 
مار�ص   19 بتاريخ  اأبرزها  كان  العام 2009،  خالل 
2009، حيث اعتقلت قوات الحتالل كل من : نائب 
احلكومة  والتعليم يف  الرتبية  ووزير  الوزراء  رئي�ص 
الفل�شطينية العا�شرة، الدكتور نا�شر الدين حممد 
جامعة  يف  واملحا�شر  عامًا؛   48 ال�شاعر،  احمد 
 55 الأ�شقر،  را�شد  ع�شام  د.  الوطنية  النجاح 
عامًا؛ والقيادي يف احلركة )حما�ص( عدنان عاهد 
اعتقلت  اهلل،  رام  مدينة  ويف  عامًا.    49 ع�شفور، 
تلك القوات النائب اأمين ح�شني اأمني دراغمة، 45 
عامًا، واأما يف مدينة اخلليل فقد اعتقلت النائبني 
نزار عبد العزيز رم�شان، 42 عامًا؛ والدكتور عزام 
نعمان عبد الرحمن �شلهب، 53 عامًا.  ويف حمافظة 
 45 ذويب،  طاف�ص  خالد  النائب  اأعتقل  حلم  بيت 

عامًا.

حقوق  ن�شطاء  من  عددًا  العتقالت  طالت  كما 
يف  ون�شاطهم  عملهم  خلفية  على  وذلك  الإن�شان، 
�شبتمرب   22 فبتاريخ  الإن�شان.   حقوق  عن  الدفاع 
على  املتمركزة  الحتالل  قوات  اعتقلت   ،2009
معرب الكرامة على احلدود الأردنية حممد عثمان، 
عودته  اأثناء  اجلدار،  اأوقفوا  حملة  يف  الع�شو 
التاأييد  ح�شد  هدفها  كان  الرنويج  اإىل  رحلة  من 
»على  يومًا   61 ملدة  عثمان  اأوقف  ثم  واملنا�شرة.  
الإداري.   لالعتقال  بعدها  حول  التحقيق،«  ذمة 
واعتقلت قوات الحتالل بتاريخ 10 دي�شمرب 2009 
من�شق  رحمة،  اأبو  اهلل  عبد  هو  ثانيًا  بارزًا  نا�شطًا 
يف  منزله  من  اجلدار،  ملناه�شة  ال�شعبية  اللجنة 

دي�شمرب   22 وبتاريخ  اهلل.   رام  غربي  بلعني،  قرية 
الع�شكرية الإ�شرائيلية يف  اأ�شدرت املحكمة   ،2009
اتهمته  رحمة  اأبو  بحق  اتهام  لئحة  عوفر  �شجن 
وحيازة  احلجارة،  ور�شق  »التحري�ص،  بــ  فيها 
اأ�شلحة.«  وتتعلق تهمة حيازة الأ�شلحة بقنابل الغاز 
امل�شيل للدموع التي ت�شتخدمها قوات الحتالل �شد 
املتظاهرين، والتي قام اأبو رحمة بجمعها من اأجل 
دي�شمرب   15 وبتاريخ  املعار�ص.   اأحد  يف  عر�شها 
جمال  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  اعتقلت   ،2009
منزله.   من  اجلدار«  »اأوقفوا  حملة  من�شق  جمعة، 
املحكمة  الع�شكرية  مددت  دي�شمرب،   21 وبتاريخ 
اعتقاله  بالقد�ص  امل�شكوبية  �شجن  يف  الإ�شرائيلية 
اأن جمعة  اأخرى.  وعلى الرغم من  اأيام  اأربعة  ملدة 
يحمل هوية القد�ص، اإل اأن �شلطات الحتالل طبقت 
الغربية  بال�شفة  اخلا�شة  الع�شكرية  الأوامر  عليه 
خالل  مبحاميه  اللتقاء  من  مبنعه  يتعلق  فيما 
الأ�شبوع الأول من اعتقاله.  ومل توجه اإىل جمعة اأيه 
تهم، ولكن يعتقد باأنه معتقل على خلفية ن�شاطاته 

امل�شروعة كمن�شق حلملة اأوقفوا اجلدار. 
 

ويف قطاع غزة، اعتقلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي 
نحو 1075 فل�شطيني خالل العام 2009، غالبيتهم 
)نحو 1000( اعتقلوا خالل عمليات الجتياح الربي 
لقطاع غزة اأثناء احلرب الأخرية، التي وقعت خالل 
 .2009 يناير   18-  2008 دي�شمرب   27 بني  الفرتة 
قوات  اأفرجت  الذين  املعتقلني  اأولئك  من  عدد 
بالعودة  اأمروا  احتجازهم  بعد  عنهم،  الحتالل 
توفري  دون  خطرة،  مناطق  يف  وال�شري  ملنازلهم 
ال�شديد.   للخطر  حياتهم  عر�ص  مما  لهم،  حماية 
فل�شطيني  قتل مدين  تلك احلالت  واحدة من  ويف 
اإيرز  حاجز  من  عنه  الإفراج  بعد  حانون  بيت  من 
على  و�شقيقيه  هو  عودته  اأثناء  اعتقال،  فرتة  بعد 
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ع�شام  يو�شف  وذكر  جباليا.   �شرق  زمو،  دوار 
حمد، 31 عامًا، من بيت حانون، اأن قوات الحتالل 
قرابة  مع  حمد  وع�شام  �شادي  و�شقيقيه،  اعتقلته 
22 رجاًل من بيت حانون، وحجزتهم يف معتقل اإيرز 
على حدود القطاع.  واأ�شاف حمد اأن تلك القوات 
بعد  اليوم،  نف�ص  اأخويه يف  و�شراح  �شراحه  اأطلقت 
اأن فكت قيودهم، واأمرهم اأحد اجلنود بالن�شراف 
على  ال�شري  عليهم  اأن  موؤكدًا  غزة،  اإىل  لوحدهم 
اأو  ميينًا  التحرك  دون  فقط،  الدين  �شالح  �شارع 
وتابع حمد  عليهم.   النار  تطلق  �شوف  واإل  �شماًل، 
باأنه واأخوته �شاروا على �شارع �شالح الدين رافعني 
�شرق  زمو  دوار  اإىل  و�شلوا  حتى  لالأعلى  اأيديهم 
املتمركزين  الحتالل  اأطلق جنود  وهناك  جباليا.  
غري  مبا�شرة،  عليهم  النار  البنايات  اإحدى  فوق 
اأنهم مل ي�شابوا باأذى. وبعد موا�شلتهم ال�شري جتاه 
اجلنوب على بعد 100 مرت من املنزل املذكور، عند 
مبا�شرة،  عليهم  النار  اأطلقت  الأحمر  الهالل  مقر 
�شادي  اأ�شيب  حيث  م�شاًء،  الثامنة  ال�شاعة  كانت 
اإطالق  وتوا�شل  والقدم،  الراأ�ص  يف  بر�شا�شتني 
النار عليهم رغم �شقوطهم على الأر�ص.  واأ�شاف 
يرد،  فلم  �شادي  اأخي  على  بالنداء  قمت  حمد« 
نحونا  اأطلقت  ذلك  ورغم   ، ا�شت�شهد  انه  وعرفت 
منبطحني  بقينا  حولنا.   �شقطت  قذائف  ثالثة 
هرب  حتى  التايل،  اليوم  فجر   3:00 ال�شاعة  حتى 
حتى  اأخي  بجوار  بقيت  فيما  الغرب،  جتاه  ع�شام 
اخلام�شة والن�شف �شباحًا وقررت الهروب زحفًا.  
ومل  �شاروخية  قذيفة  نحوي  اأطلقت  زحفي  واأثناء 

اأخي �شادي ملقى على الأر�ص  اأ�شب.  بقي جثمان 
نقله  من  الإ�شعاف  طواقم  متكن  حتى  يومني،  ملدة 

مل�شت�شفى كمال عدوان.«

من  املزيد  اعتقال  الحتالل  �شلطات  وا�شلت  كما 
مبن  »اإيرز«،  حانون  بيت  معرب  على  الفل�شطينيني 
فيهم مر�شى يتوجهون اإىل العالج يف امل�شت�شفيات 
ال�شفة  الفل�شطينية يف  امل�شت�شفيات  اأو  الإ�شرائيلية 
املركز،  �شجلها  التي  احلالت  تلك  اآخر  الغربية.  
 19 ع�شفور،  �شمري  اأحمد  املواطن  اعتقال  كان 
عامًا، بينما كان متوجهًا �شباح يوم الأربعاء املوافق 
25 نوفمرب 2009 للعالج يف م�شت�شفى مار يو�شف يف 
الرغم من ح�شوله على  والده على  برفقة  القد�ص 
وبح�شب  الحتالل.  �شلطات  من  الالزم  الت�شريح 
املعلومات، فقد كان من املقرر اإجراء عملية تو�شيل 
ع�شفور  ذراع  يف  ومرفق  عظام  وزراعة  ع�شب 
م�شر  يف  عالجه  حماولت  ف�شلت  اأن  بعد  الأمين، 
�شابقًا.  ويعاين ع�شفور من اإ�شابة خطري ة خالل 

احلرب الأخرية على غزة.

اعتقال  ل�شروط  املعتقلني  هوؤلء  جميع  ويخ�شع 
خدمات  تلقي  من  احلرمان  ذلك  يف  مبا  �شيئة، 
ال�شحية  اأو�شاعهم  تدهور  يف  �شاهم  مما  طبية، 
اأو  اأمرا�ص مزمنة  اأولئك الذين يعانون من  خا�شة 
الزيارات  املعتقلون من  خطرية.  كما يحرم هوؤلء 
�شنوات مينع  اأربع  قرابة  والأ�شرية.  فمنذ  العائلية 
اأبنائهم،  اأهايل املعتقلني من قطاع غزة من زيارة 

بزيارة  الغربية  ال�شفة  يف  للعائالت  ي�شمح  بينما 
اأبنائهم ب�شكل متقطع. كما اأن العديد من ال�شجناء 
منهم  والعديد  النفرادي،  احلجز  يف  و�شعهم  يتم 

يبقى يف غرف العزل لفرتات طويلة. 

الأ�شرى  بحق  املعاناة  من  مزيد  فر�ص  يف  واإمعانًا 
�شلطات  �شكلت  الحتالل،  �شجون  يف  الفل�شطينيني 
جلنة  العام  هذا  مطلع  الإ�شرائيلي  الحتالل 
ال�شجناء  احتجاز  ظروف  جعل  اإىل  ترمي  وزارية 
اللجنة  بهذه  واأنيط  �شوءًا.   اأكرث  الفل�شطينيني 
الذي تراأ�شها وزير العدل دانييل فريدمان، و�شمت 
النقدية  املخ�ش�شات  تقلي�ص  الوزراء  من  عددًا 
التي يتم حتويلها لل�شجناء من قبل اأ�شرهم ل�شراء 
قيود  وفر�ص  والغذائية،  املعي�شية  الحتياجات 
وتقلي�ص  الأخبار،  وم�شادر  الت�شال  و�شائل  على 
وكذلك  التعليمية،  والإمكانات  الأ�شرية  الزيارات 
وعائالتهم.  املعتقلني  بني  ج�شدي  توا�شل  اأي  منع 
تقلي�ص  اإىل  تهدف  الإجراءات  هذه  باأن  ويعتقد 

ظروف العتقال اإىل حد »املعايري الدنيا.« 

وبهذا ال�شدد، يوؤكد املركز باأن ظروف العتقال يف 
الدولية، املحددة،  املعايري  الراهن هي دون  الوقت 
حلقوق  الدويل  القانون  يف  اأخرى،  مواثيق  بني  من 
الدنيا  النموذجية  املتحدة  الأمم  وقواعد  الإن�شان، 
اأ�شواأ  العتقال  ظروف  جعل  اإن  ال�شجناء.  ملعاملة 
مما هي عليه قد يكون له اآثارًا �شلبية على ال�شحة 

اجل�شدية والنف�شية لل�شجناء. 

املعاملة و�سوء  التعذيب 

ويخ�شع املعتقلون الفل�شطينيون يف �شجون الحتالل 
احلاطة  واملعاملة  التعذيب  حلقات  من  �شل�شلة  اإىل 
بالكرامة الإن�شانية منذ اللحظات الأوىل لالعتقال 
الرحلة  تلك  تبداأ  الحتالل.   قوات  اأيدي  على 
املربح  بال�شرب  واملعاناة،  العذاب  من  الطويلة 
والهراوات،  بالأيدي  الحتالل  جنود  اأيدي  على 
اإىل  الو�شول  حني  اإىل  وال�شتائم  ال�شباب  وتوجيه 
اأخرى  رحلة  تبداأ  حيث  والتحقيق  التوقيف  مراكز 
الإ�شرائيلية  املخابرات  رجال  يتولها  املعاناة  من 
جولت  اإىل  املعتقل  فيها  يخ�شع  »ال�شاباك«، 
تتوقف  ول  طويلة.   فرتة  مدى  على  التعذيب  من 
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متتد  بل  التحقيق،  فرتة  بانتهاء  الإ�شرائيلي  الحتالل  �شجون  يف  املعتقلني  معاناة 
بحقهم  قا�شية  لإجراءات  املعتقلون  يخ�شع  الأوقات،  اأغلب  ويف  اأ�شره.   فرتة  طيلة 
احلاطة  واملعاملة  التعذيب  ت�شمل:  الإ�شرائيلية،  واملعتقالت  ال�شجون  اإدارة  قبل  من 
بالكرامة، احلرمان من النوم وتلقي الرعاية ال�شحية املالئمة، احلرمان من احلق 
على  الحتالل  قوات  ت�شعها  التي  العراقيل  على  العائلية، عالوة  الزيارات  تلقي  يف 
حرية املعتقلني يف ممار�شتهم حقهم يف التمتع مبقابلة ممثلي الدفاع عنهم، وتلقي 

ال�شت�شارات القانونية.

وخالل العام، تلقى املركز اإفادات و�شهادات من عدد من ال�شحايا املعتقلون املفرج 
عنهم من غزة، الذين اعتقلوا خالل احلرب على غزة، اأو ممن قابلهم حمامو املركز 
واجل�شدي  النف�شي  التعذيب  اأ�شاليب  ل�شتى  تعر�شهم  اأكدوا خاللها  معتقالتهم،  يف 

خالل فرتة الحتجاز.  ومن خالل تلك ال�شهادات والإفادات يت�شح باأن الع�شرات من املدنيني احتجزوا  وهم مكبلي الأيدي، ومع�شوبي العيون بجانب الدبابات يف 
مناطق ال�شتباكات وتعر�شت حياتهم للخطر ال�شديد، خالفًا لقواعد القانون الإن�شاين الدويل. كما اأفاد عدد من املعتقلني اأنهم تعر�شوا للربد القار�ص، وللتجويع، 
اأو غطاء، والإهانات ال�شخ�شية وال�شرب والركل بالأيدي واأعقاب البنادق.  وحتدث عدد من  وعدم ق�شاء حاجياتهم الأ�شا�شية، وللنوم يف العراء دون فرا�ص 
املعتقلني املفرج عنهم عن م�شاومات و�شغوط تعر�شوا لها خالل فرتة الحتجاز من قبل �شباط املخابرات تتعلق بالتعاون مع قوات الحتالل وتقدمي امل�شاعدة 

مقابل الإفراج عنهم، اأو تخويفهم مبزيد من ال�شرب والتحقيق.   

للتحقيق  واخ�شع  اأ�شبوع،  ملدة  الحتالل من منزله  قوات  اعتقلته  الذي  بيت لهيا،  العطاطرة يف  القانوع، 26 عامًا من  املواطن عمر  كان  املعتقلني  هوؤلء  اأحد 
والتعذيب، حتى ك�شرت يده ومل يتلق الرعاية الطبية قبل الإفراج عنه.  ويف اإفادته للمركز، ذكر املواطن القانوع ما يلي:

»بتاريخ 4 يناير 2009، اأثناء الجتياح الربي للمنطقة، اعتقلت اأنا واأخوتي من منزلنا، واحتجزنا وعدد من املواطنني مبدر�شة 
اأبو جعفر املن�شور ملدة يوم كامل.  اأفرج عن باقي املواطنني، فيما بقيت اأنا و�شخ�ص اآخر رهن العتقال.  و�شعونا بالدبابة 
ونقلونا اإىل منطقة اأخرى ل اأعرفها، ومن ثم نقلونا بدبابة اأخرى اإىل منطقة اأخرى.  اأعتقد اأن املنطقة كانت قريبة من املجدل 
داخل اإ�شرائيل، هناك تعر�شت للتحقيق وال�شرب املربح، رف�شوا اإطعامي واأمروين ب�شرب البول.  بعد هذه اجلولة اأرجعوين 
اإىل حاجز ايرز وطلبوا مني التعاون معهم، واأخ�شعوين جلولة اأخرى من التعذيب وال�شرب، حتى ك�شرت يدي.  مكثت حوايل 

ليلة يف ايرز دون تلقي عناية طبية.  اأفرج عني بتاريخ 11 يناير 2009.«

اأما املواطن احمد عبد ربه، 20 عامًا من عزبة عبد ربه �شرق جباليا، فقد اعتقل اأي�شًا من منزله واأخ�شع لل�شرب والتحقيق قبل اأن ينقل اإىل معتقل النقب داخل 
اإ�شرائيل ويتعر�ص للتحقيق والتعذيب ال�شديد، مبا يف ذلك البول عليه، واملكوث طيلة فرتة العتقال دون تلقي الطعام والدواء.  ويف اإفادته للمركز ذكر ما يلي:

»بتاريخ 6 يناير 2009، ويف حوايل ال�شاعة 11:30 م�شاًء، اقتحمت القوات اخلا�شة منزلنا وكان الق�شف املدفعي واجلوي كثيف 
يف املنطقة.  كان اجلنود مدججني بال�شالح وترافقهم كالب مدربة، ومتركزوا يف املنزل ملدة ثالث اأيام، حيث ا�شتخدموين 
واإخوتي طيلة الفرتة كدروع ب�شرية، واعتدوا علينا بال�شرب وكنا مقيدين.  يف اليوم الرابع اعتقلني اجلنود ومعي اأخوتي 
الأربعة، ماجد، م�شطفى، اأجمد ، وفرج وابن اأخي حممد.  كانوا يتنقلون بنا من منزل اإىل منزل ونحن اأمامهم.  اأجربونا 
على امل�شي فوق جثث ال�شهداء امللقاة يف ال�شوارع.  نقلنا اجلنود بوا�شطة دبابة اإىل معرب ناحال عوز.  مكثنا مدة ثالثة اأيام، كنا 
مكبلي الأيدي وعاريي الأج�شاد، واأخ�شعنا للتحقيق والتعذيب، لدرجة اأن اأحد اجلنود »بال« علينا.  نقلنا بعد ذلك اإىل مركز 
التحقيق يف النقب ملدة 7 اأيام دون طعام اأو دواء.  كنت يف تلك الفرتة ا�شعر باآلم يف البطن، فاأخربت اأحد الأطباء عن اأملي، 
فما كان منه اإل اأن اأمرين بالك�شف عن بطني وقام بركلي 7 مرات.  بعد ذلك و�شعت يف الزنزانة ملدة 7 اأيام اأخرى دون طعام 
اأو دواء، لدرجة اأين كنت اأتبول على نف�شي، وكانت رائحتي كريهة ومل يقدم لنا �شوى املاء.  بعد ذلك نقلنا اإىل �شجن الرملة 

ملدة يوم ون�شف تقريبًا ومن هناك اأطلق �شراحنا.«

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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الإداري العتقال 

الحتجاز  ومراكز  �شجون  يف  يقبعون  فل�شطيني   300 نحو  هناك 
املتهم  حلق  �شارخ  انتهاك  يف  الإداري،  العتقال  رهن  الإ�شرائيلية 
املالئم  الدفاع  تلقي  يف  حقه  من  ذلك  ي�شمله  مبا  العادلة،  املحاكمة  يف 
ومعرفة التهم املوجهة اإليه.  وياأتي انتهاك العتقال الإداري حلق املتهم 
يف املحاكمة العادلة من طبيعة العتقال الإداري نف�شه، الذي ينفذ وفق 
بالإجراءات  مت�ص  وبطريقة  ق�شائي،  قرار  اأي  دون  فقط  اإداري  اأمر 
الق�شائية النزيهة، مبا يف ذلك اإجراءات املحاكمة العادلة.  وقد عمدت 
حكومة الحتالل الإ�شرائيلية- منذ احتاللها لل�شفة الغربية وقطاع غزة 
يف العام 1967- اإىل تطبيق هذا النوع من العتقال كو�شيلة من و�شائل 
للعام  الرابعة  اتفاقيات جنيف  دوليًا مبوجب  املحرمة  العقاب اجلماعي 
1949، ويف حتايل وا�شح على القانون، لإخ�شاع املعتقلني ممن مل توجه 
لهم تهم معينة اأو تقدمي اأدلة �شدهم، لأطول فرتة اعتقال ممكنة.  يف 
هذا ال�شياق، توؤكد احلقائق على الأر�ص اأن اأوامر العتقال الإداري- منذ 
طالت   -1967 العام  يف  غزة  وقطاع  الغربية  لل�شفة  اإ�شرائيل  احتالل 
العادلة،  الذين حرموا من حقهم يف املحاكمة  الفل�شطينيني  الآلف من 
مبا ي�شمله ذلك من حقهم يف تلقي الدفاع املالئم، ومعرفة التهم املوجهة 
قابلة  �شهور   6-3 بني  ما  ترتاوح  التي  احتجازهم  فرتة  خالل  اإليهم، 

للتمديد مبوجب قرار اإداري، دون الرجوع للق�شاء.

وقد وا�شلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل العام 2009، اعتقال املزيد 
ال�شفة  يف  خا�شة  الإداري،  العتقال  اإىل  وحتويلهم  الفل�شطينيني  من 
الغربية.  ومن بني املعتقلني الإداريني حممد عثمان، النا�شط يف الدفاع عن 
حقوق الإن�شان من رام اهلل، الذي حول لالعتقال الإداري بعد نحو �شهرين 
من اعتقاله والتحقيق معه.    وكان عثمان، وهو نا�شط يف حملة »اأوقفوا 
اجلدار« قد اعتقل على ج�شر األنبي بتاريخ 22 �شبتمرب 2009، اأثناء عودته 
وفعاليات  ن�شاطات  �شل�شلة  يف  م�شاركته  بعد  الأردن  من  قادمًا  اهلل  لرام 
خطابية يف الرنويج مناه�شة جلدار ال�شم املقام على اأرا�شي املواطنني يف 
ال�شفة الغربية.  ثم اأوقف عثمان ملدة 61 يومًا »على ذمة التحقيق.«  وبعد 
انتهاء تلك املدة، مت حتويله اإىل العتقال الإداري على اأ�شا�ص »اأدلة �شرية« 
لت�شكيله »تهديدًا اأمنيًا يف املنطقة.«  وبتاريخ 22 دي�شمرب 2009، مت متديد 

اأمر العتقال الإداري بحق عثمان ملدة �شهر اآخر.  

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل
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تدمري املمتلكات واالأعيان املدنية، مبا فيها املنازل 
ال�سكنية

مثلت �سيا�سات قوات االحتالل االإ�سرائيلي املنهجية، مبا فيها عملياتها احلربية املخططة م�سبقاً، منطاً غري م�سبوق يف اأعمال تدمري وهدم املمتلكات 
واالأعيان املدنية الفل�سطينية يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة خالل العام 2009.  وقد �سمل تنفيذ تلك املخططات والعمليات كافة االأر�س الفل�سطينية 
اأن التطور النوعي يف تلك ال�سيا�سات كان النتائج الوخيمة التي خلفتها  املحتلة يف ال�سفة الغربية، وخا�سة مدينة القد�س املحتلة، وقطاع غزة.  غري 
تلك العمليات من حيث هول وحجم تدمري وهدم تلك املمتلكات واالأعيان املدنية يف قطاع غزة، والذي نفذته خالل عدوانها احلربي على قطاع غزة 
يف اأواخر دي�سمرب من العام املن�سرم وحتى الثامن ع�سر من كانون الثاين/ يناير من العام 2009.  فقد �سنت القوات اجلوية، الربية والبحرية املحتلة 
عمليات ع�سكرية اأدت اأعمال تدمري وهدم طالت البنية االأ�سا�سية ملدن وقرى وخميمات القطاع، �سملت منازل وبيوت ال�سكان املدنيني، املن�ساآت احليوية 
واملرافق العامة املدنية، مبا فيها املوؤ�س�سات التعليمية، ال�سحية، الدينية، مرافق القطاع الزراعي، من�ساآت البنية االقت�سادية، م�سادر الكهرباء، مرافق 
بال�سكان  اخلا�سة  املدنية  واالأعيان  املمتلكات  وتدمري  هدم  عمليات  توا�سلت  املحتلة  الغربية  ال�سفة  ويف  الثقافية.   واملن�ساآت  ال�سحي  وال�سرف  املياه 
الفل�سطينيني، وجتلت اأبرز �سورها يف عمليات هدم وتدمري منازل ال�سكان املدنيني، وخا�سة يف مدينة القد�س املحتلة، يف اإطار �سيا�ستها لتهويد املدينة 

العربية وممار�سة �سيا�سة التطهري العرقي �سد �سكانها الفل�سطينيني.

وتعترب �سيا�سة هدم وتدمري املمتلكات واالأعيان املدنية يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة انتهاكاً ج�سيماً لقواعد القانون االإن�ساين الدويل، ف�ساًل عن قواعد 
قانون حقوق االإن�سان الدويل، وترتقي لكونها جرائم حرب.  وتعترب اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، اخلا�سة بحماية املدنيني يف اأوقات احلرب اأكرث 
االتفاقيات التي تنطبق على االأر�س الفل�سطينية املحتلة.  ويقع على اإ�سرائيل، لكونها طرفاً متعاقداً عليها، التزاماً باحرتام قواعدها، وخا�سة حماية 
ال�سكان املدنيني الفل�سطينيني يف كل من قطاع غزة وال�سفة الغربية، مبا فيها �سكان مدينة القد�س.  كما يرتتب عليها نف�س االلتزامات جتاه املناطق التي 
تخ�سع لنطاق واليتها القانونية يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.1 وت�سمل االلتزامات الواقعة على ال�سلطات االإ�سرائيلية، 
باعتبارها ال�سلطة املحتلة، جتاه حماية املمتلكات واالأعيان املدنية، عدم تدمري املمتلكات اخلا�سة الثابتة اأو املنقولة املتعلقة باأفراد اأو جماعات اأو بالدول 
ال�سخ�س عن خمالفة مل  معاقبة  ذاتها  االتفاقية  كما حتظر  )م53(.   التدمري  هذا  تقت�سي حتى  احلربية  العمليات  كانت  اإذا  اإال  العامة  ال�سلطات  اأو 
يقرتفها هو �سخ�سياً، وحتظر العقوبات اجلماعية اأو تدابري االقت�سا�س من االأ�سخا�س املحميني اأو ممتلكاتهم )م 33(.  ومن ناحية اأخرى �سكلت اأعمال 
هدم وتدمري االأعيان واملمتلكات الفل�سطينية التي نفذتها القوات احلربية املحتلة، وخا�سة خالل عدوانها احلربي االأخري على القطاع، انتهاكاً �سارخاً 
للقانون الدويل حلقوق االإن�سان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 
وال�سيا�سية لعام 1966، وغريه من مواثيق حقوق االإن�سان الدولية.  وي�سعى القانون الدويل حلقوق االإن�سان اإىل حماية االأفراد يف جميع االأوقات، ويقع 
على الدول �سمان احلقوق االإن�سانية لالأفراد وحمايتها واحرتامها. وحتتوي تلك املعايري الدولية على االلتزامات القانونية التي ينبغي على الدول 

االأطراف الوفاء بها واحرتامها، والتي تف�سلها املعاهدات التي �سادقت عليها.  

10-   يقع على ال�شلطات الإ�شرائيلية املحتلة التقيد مبا ذهبت اإليه اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان، بانطباق اللتزامات القانونية الواردة يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، وغريه من املعاهدات الأخرى التي �شادت عليها.  
وقد قررت تلك اللجنة باأن هذه اللتزامات تنطبق فعليًا على الأ�شخا�ص املقيمني يف الأرا�شي املحتلة.  وذهبت اإىل اأن اإ�شرائيل، كونها طرفًا متعاقدًا، تقع حتت طائلة اللتزام القانوين باحرتام كافة احلقوق الإن�شانية جلميع 

الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة واحرتامها وحمايتها.

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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املنازل يف قطاع غزة املمتلكات وهدم  تدمري 

احلربية  القوات  �شنته  الذي  احلربي  العدوان  فرتة  خالل  ال�شكنية،  املنازل  فيها  مبا  املدنية،  والأعيان  للممتلكات  وتدمري  هدم  عملية  اأكرب   2009 العام  �شهد 
البارزة  ال�شمة  باعتبارها  الأعمال  تلك  على  التقرير  من  اجلزء  هذا  يركز  وعليه  يناير.   من  ع�شر  الثامن  يف  توقفت  يومًا،   23 وملدة  غزة،  قطاع  على  املحتلة 
التي متيز بها هذا العام من حيث ات�شاع نطاق وهول الدمار الذي جنم عن ذلك العدوان، مقارنة بهدم وتدمري املمتلكات والأعيان املدنية خالل فرتة ال�شهور 
الإحدى ع�شر التالية من ال�شنة.  وخالل عدوانها على القطاع، �شنت القوات احلربية الإ�شرائيلية املحتلة هجمات ع�شكرية جوية، بحرية، وبرية، ا�شتهدفت كافة 
املن�شاآت واملرافق احلكومية، مبا يف ذلك الوزارات والهيئات واملجال�ص املحلية.  كما طالت تلك العمليات املمتلكات والأعيان املدنية، مبا يف ذلك املباين ال�شكنية، 
مرافق القطاعات القت�شادية املختلفة، كامل�شانع، املحالت وال�شركات التجارية، ور�شات احلدادة والنجارة، مباين املوؤ�ش�شات الأهلية، املرافق ال�شياحية، الأندية 
اآبار  الريا�شية، امل�شاجد، املقابر، مباين ريا�ص الأطفال، املدار�ص واجلامعات، مباين املوؤ�ش�شات الإعالمية، املن�شاآت الطبية والأرا�شي الزراعية، مبا يف ذلك 
و�شبكات املياه والري، حظائر احليوانات )مناحل الع�شل، ومزارع الطيور(، مرافئ ال�شيادين، مراكبهم، ومعدات ال�شيد اخلا�شة بهم.  ومل تكن املن�شاآت الطبية 
ومباين منظمات الإغاثة الإن�شانية بعيدة عن ذلك ال�شتهداف، بل تعر�شت هي الأخرى اإىل اأعمال تدمري منهجي ومنظم، بل وخمططًا له، خا�شة واأن العديد 

منها تعر�ص اإىل عمليات تدمري متكررة خالل فرتة العدوان.11

الإ�شرائيلي،  الحتالل  قوات  تقت�شر ممار�شات  ومل 
عدم  على   « امل�شبوب  »الر�شا�ص  عملية  اأثناء 
جتاوزت  واإمنا  الذكر،  �شابقة  باملواثيق  التزامها 
املمتلكات  كثري من هجماتها احلربية �شد  ذلك يف 
والأعيان املدنية، والتي مثلت خمالفات ج�شيمة وفقًا 
وقد  الرابعة.   جنيف  اتفاقية  من   )147( للمادة 
ت�شمنت تلك الأفعال عمليات تدمري منهجي ومتعمد 
م�شتوى  اإىل  وو�شلت  املدنية،  والأعيان  للممتلكات 
عدة  يف  جديد  جغرايف  واقع  وخلق  التطهري  اأعمال 
التحتية  البنية  وخا�شة  القطاع،  اأحياء  من  مناطق 
والتي �شويت فيها  والزراعية،  ال�شناعية  للممتلكات 

املباين واحلقول الزراعية مع الأر�ص.  

دمارًا  املحتلة  الإ�شرائيلية  احلربية  القوات  اأحلقت 
والأعيان  املن�شاآت  كافة  يف  النطاق  وا�شع  هائاًل 
وتدمري  هدم  ذلك  و�شمل  غزة،  قطاع  يف  املدنية 
القت�شادية، مبا  املن�شاآت  وا�شع،  نطاق  املنازل على 
املحا�شيل  وكافة  الزراعية  الأرا�شي  جتريف  فيها 

العامة،  واحلدائق  املتنزهات  التعليمية،  املن�شاآت  واملوا�شالت،  النقل  واملطاعم، مركبات  الفنادق  التجارية،  املحالت  العمل،  وور�ص  امل�شانع  الزراعية،  والرثوة 
املرافق احلكومية اخلدمية كالوزارات والهيئات احلكومية، الهيئات املحلية، املن�شاآت الريا�شية، املن�شاآت الثقافية، مبا فيها امل�شاجد، املباين التاريخية والأثرية، 
وا�شعة،  تدمري  اأعمال  اجتياحها،  القوات خالل  تلك  نفذت  وقد  والأدوية.   الأغذية  وم�شتودعات  الطبية  املن�شاآت  ال�شيد،  واأدوات  ال�شيادين، مراكبهم  مرافئ 
وخا�شة يف املنطقة ال�شناعية، حي الزيتون وحي تل الهوى يف مدينة غزة، منطقة جبل الري�ص يف جباليا، منطقتي العطاطرة والتوام يف بيت لهيا، املغراقة يف 

املنطقة الو�شطى، عب�شان اجلديدة، قرية خزاعة ومنطقة الفخاري يف خان يون�ص، وعلى طول ال�شريط احلدودي مع م�شر ومنطقة رفح ال�شرقية.  

وكانت ال�شمة الرئي�شة التي ميزت العدوان احلربي على القطاع، وهو الأول من نوعه من حيث حجم الهجمات التي نفذت فيه من قبل، هو ا�شتخدام القوات 
املدنية، وق�شفها  واملن�شاآت  الأعيان  الطائرات احلربية �شد  املوجهة من  القنابل وال�شواريخ  واإطالقها  والع�شوائية،  القوة املفرطة  الإ�شرائيلية املحتلة  احلربية 
بقذائف الدبابات والبوارج احلربية ومراب�ص املدفعية املن�شوبة يف عدة مواقع على حدود القطاع ال�شمالية وال�شرقية.  وقد �شكلت تلك اجلرمية انتهاكًا �شافرًا 
لقواعد القانون الإن�شاين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�شان، خا�شة احلق يف احلياة والأمن وال�شالمة ال�شخ�شية، ومبداأي التنا�شب والتمييز اللذين يجب 

11  ملزيد من التفا�شيل حول هذا املو�شوع، اأنظر: مدنيون م�شتهدفون، تقرير حول العدوان ال�شامل الذي �شنته قوات الحتالل الإ�شرائيلي على قطاع غزة خالل الفرتة بني 27 دي�شمرب 2008- 18 يناير 2009، املركز الفل�شطيني 
  www.pchrgaza.org :حلقوق الإن�شان، 2009، متاح على الرابط اللكرتوين للمركز

مقربة يف مدينة غزة تعر�شت للق�شف الإ�شرائيلي يف 14 يناير 2009

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل



60 التقرير ال�شنوي 2009

عائالت فل�شطينية جلاأت اإىل مدر�شة بيت لهيا الإعدادية التابعة 
لوكالة الغوث يف �شمال غزة بعد ت�شريدها من منازلها

القوة  ا�شتخدام  اإىل  املحتلة  القوات  جلوء  م�شاألة  يحكما  اأن 
ارتكاب  اإىل  امليدانية  الوقائع  واأ�شارت  العزل.   املدنيني  �شد 
جتاه  الإن�شانية  �شد  وجرائم  حرب  جرائم  املحتلة  القوات 
ال�شكان املدنيني وممتلكاتهم واأعيانهم املدنية خالل عدوانها 
يف  ال�شامل  الدمار  من  حالة  ذلك  خلف  وقد  القطاع.   على 
املمتلكات والأعيان املدنية، ما يزال ال�شكان املدنيون يعانون 
القطاع،  على  املفرو�ص  ال�شامل  احل�شار  ب�شبب  ويالتها 
الالزمة  الأ�شا�شية  املواد  كافة  توريد  متامًا  يحظر  والذي 
لإعمار القطاع.  وتزداد معاناة هوؤلء مع دخول ف�شل ال�شتاء 
املعي�شة  م�شتويات  وتدهور  ال�شديد،  الربد  اأجواء  ظل  يف 
ونق�ص اخلدمات الأ�شا�شية اأو عدم كفايتها،  مبا فيها الغذاء 
واخلدمات ال�شحية، مبا فيها مياه ال�شرب املاأمونة والنظيفة، 

خدمات ال�شرف ال�شحي وخدمات التعليم.

ال�سكنية واملباين  املنازل  وتدمري  هدم 
اأدت اأعمال هدم وتدمري املنازل واملباين ال�شكنية، خالل اأيام العدوان احلربي، اإىل حالة غري م�شبوقة من 
الت�شريد والتهجري الق�شري اجلماعي لآلف العائالت الفل�شطينية، والتي اأ�شبحت بال ماأوى.  ولأول مرة 
يف تاريخ الحتالل الع�شكري يحرم ال�شكان من حقهم يف اللجوء اإىل اأماكن اآمنة.  فقد ا�شطر الآلف من 
اأفراد العائالت اإىل ترك وهجر منازلها حفاظًا على حياة اأفرادها واأمنهم و�شالمتهم، وهربًا من عمليات 
والتي  منازلهم،  يف  تواجدهم  خالل  جتاههم  واملدفعية  ال�شاروخية  والقذائف  النريان  واإطالق  القتل 
اأدت اإىل مقتل وجرح ع�شرات املدنيني �شواء يف منازلهم اأو اأثناء فرارهم من الهجمات احلربية.  ووفقًا 
لتقديرات املركز، ا�شطر نحو 450 األف �شخ�ص من �شكان القطاع املدنيني اإىل الهرب من منازلهم بحثًا 
عن مالذ اآمن.  واأ�شبحت احلالة الأكرث اإيالمًا هي تلك التي ذكرت هوؤلء  ال�شكان بحالة التهجري الق�شري 
اجلماعي التي عا�شتها معظم تلك العائالت خالل نكبة فل�شطني يف العام 1948.  ووثق املركز الفل�شطيني 
حلقوق الإن�شان قيام القوات احلربية الإ�شرائيلية بتدمري 2126 منزًل ب�شكل كلي، حتتوي  2881 وحدة 
�شكنية، وت�شم 3253 عائلة قوامها 18750 �شخ�شًا.  كما دمرت 3277 منزًل ب�شكل جزئي، وحتتوي 4925 
وحدة �شكنية، وت�شم 5483 عائلة قوامها 32703 �شخ�شًا.  وعانى نحو 51453 �شخ�شًا حالة من الرتويع 
والرتهيب، وا�شطروا خاللها اإىل اإخالء منازلهم ق�شريًا، واأ�شبحوا بال ماأوى.  وف�شاًل عن ذلك، تعر�ص 
نحو 16000 منزًل اآخرًا اإىل اأ�شرار خمتلفة جراء الق�شف واأعمال التدمري، مبا يف ذلك احرتاق الع�شرات 

منها ويف اأحياء خمتلفة يف مدن القطاع.

يكابدها  يزال  ول  املدنيون،  كابدها  التي  والت�شرد  اللجوء  حالة  واأمام 
الآلف منهم، جلاأت وكالة هيئة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني 
اإن�شاء  اإىل  الدولية  الإن�شانية  واملنظمات   ،) الأنروا  الفل�شطينيني) 
ممن  لالآلف  موؤقت  ماأوى  لتوفري  وذلك  الإيواء،  مراكز  من  الع�شرات 
و�شفت  و�شحية  اإن�شانية  ظروف  و�شط  وممتلكاتهم،  منازلهم  فقدوا 
املدنيني،  ال�شكان  هوؤلء  من  اآلف  وعانى  وال�شوء.   التعقيد  بالغة  باأنها 
والرتويع،  اخلوف  حالة  عن  الناجمة  النف�شية  الآثار  من  يزالون،  ول 
خ�شو�شًا  الن�شاء والأطفال واملعاقني وكبار ال�شن.  وما تزال املئات من 
العائالت تعي�ص حالة من الت�شتت بعد اأن فقدت منازلها اأو هجرتها ب�شبب 
تعر�شها للهجمات احلربية.  وقد فقدت تلك العائالت كافة ممتلكاتهم 
الثبوتية وهوياتهم  ال�شخ�شية  اأوراقهم  فيها  ال�شخ�شية، مبا  ومقتنياتهم 

وجوازات �شفرهم و�شهادات ميالدهم.

مبنى �شكني،برج الأندل�ص، �شمال مدينة غزة بعد ق�شفه من قبل 
الطائرات احلربية الإ�شرائيلية بتاريخ 12 يناير 2009

ق�شف مباين �شكنية يف مدينة غزة من قبل الطائرات احلربية ال�شرائيلية

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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واخلا�سة والأهلية  العامة  املدنية  املن�ساآت  وتدمري  ق�سف 
عمدت قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل عدوانها على قطاع غزة اإىل تدمري العديد من املن�شاآت املدنية العامة والأهلية واخلا�شة، والتي تقع و�شط اأحياء �شكنية 
مكتظة.  وقد �شنت القوات احلربية املحتلة غارات موجهة ا�شتهدفت بنية كافة اخلدمات احلياتية التي تتعلق بال�شكان املدنيني يف القطاع، حيث ق�شفت طائراتها 
احلربية، معظم املباين واملن�شاآت التابعة للحكومة الفل�شطينية يف قطاع غزة.  و�شملت تلك الغارات ا�شتهداف كل من مبنى املجل�ص الت�شريعي، مباين الوزارات، 
مقار ال�شرطة، مباين املحافظات والهيئات املحلية.  وقد دمرت تلك الغارات تلك املباين واملن�شاآت كليًا بكافة حمتوياتها، من كافة ال�شجالت والوثائق املتعلقة 
بحياة ال�شكان املدنية.  كما اأحلقت تلك الهجمات املكثفة واملتكررة اأ�شرارًا ج�شيمة يف العديد من املنازل واملن�شاآت املدنية الواقعة يف حميط تلك املرافق.  كما 
طالت اأعمال الق�شف والتدمري خالل العدوان ع�شرات املن�شاآت الأهلية، مبا يف ذلك ا�شتهدافها ملباين ومن�شاآت طبية وتعليمية.  بالإ�شافة اإىل ا�شتهداف قوات 

الحتالل للمن�شاآت اخلا�شة، مبا يف ذلك املن�شاآت ال�شناعية والزراعية.

فقد دمر الق�شف العنيف جممع الوزارات، الذي ي�شم معظم وزارات ال�شلطة الفل�شطينية، والواقع يف حميط اجلامعات و�شط مدينة غزة.  وقد تكرر ق�شف 
املجمع الذي ي�شم وزارات ال�شوؤون اخلارجية، املالية، التخطيط والأ�شغال العامة عدة مرات خالل فرتة العدوان وقد دمر املجمع بالكامل.  كما دمرت العديد 
من مباين الوزارات الأخرى يف حمافظات القطاع تدمريًا كليًا، ومنها مبنى وزارة الداخلية اخلا�ص بالأحوال املدنية، غرب مدينة غزة.  وقد اأ�شفر الق�شف عن 

تدمري املبنى الذي ي�شم دائرة �شجل الأحوال املدنية، ويقدم خدماته للمدنيني من �شكان 
قطاع غزة.  كما دمر كل من مبنى جمل�ص الوزراء، مبنى ق�شر احلاكم، مبنى وزارة العدل 
ومبنى املجل�ص الت�شريعي الفل�شطيني اجلديد ب�شكل كامل، فيما تعر�ص مبنى وزارة الرتبية 

والتعليم املجاور لأ�شرار ج�شيمة.

املحلية،  والهيئات  املحافظات  ومقار  مباين  املحتلة  احلربية  القوات  ا�شتهدفت  كما 
مدينة  بلدية  مقر  يلي:  كما  وهي  املن�شاآت،  مبان من هذه   5 احلربية  وق�شفت طائراتها 
الزهراء بغزة، مقر حمافظة رفح، مبنى بلدية املغازي، مبنى بلدية بني �شهيال، الطابق 

اخلام�ص يف مبنى بلدية رفح، امللعب البلدي يف رفح ومكتبة بلدية الن�شريات.
 

جوية  غارات  غزة  قطاع  على  ال�شامل  العدوان  خالل  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  و�شنت 
عنيفة ومكثفة ا�شتهدفت جميع مباين ومن�شاآت قوات ال�شرطة الفل�شطينية، مبا فيها تلك 
املباين واملواقع الثابتة اأو املتنقلة كالنقاط الأمنية واحلواجز التابعة لتلك القوات، مبا فيها 
قوات الأمن الوطني.  وقد اأ�شفرت تلك الغارات، التي ا�شتمرت طيلة اأيام العدوان، وتكررت 
على عدة مواقع منها، اإىل تدمري 74 مبنى وموقعًا لقوات ال�شرطة الفل�شطينية ب�شكل كلي يف 
كافة اأنحاء القطاع.  وكانت كما يلي: 23 موقعًا يف حمافظة الو�شطى، 17 موقعًا يف حمافظة 
غزة، 15 موقعًا يف حمافظة خان يون�ص، 11 موقعًا يف حمافظة رفح و 8 مواقع يف حمافظة 

العدوان على قطاع غزة  الغارات اجلوية املتزامنة واملباغتة، معلنة بدء  اأن الطائرات احلربية الإ�شرائيلية قد �شنت �شل�شلة من  �شمال القطاع.  جدير بالذكر 
معظمها  ا�شتهدف   ،2008/12/27 يف 
ال�شرطة  لقوات  التابعة  واملقرات  املباين 
القطاع.   مدن  كافة  يف  الفل�شطينية 
املحتلة  احلربية  القوات  اأكملت  وقد 
طيلة  وبحرية،  برية  جوية،  غارات  �شن 
املواقع،  هذه  �شد  احلربي  العدوان  اأيام 
وتعر�ص العديد منها اإىل غارات متكررة 
اإىل  اأدت  كما  كليًا،  تدمريها  اإىل  اأدت 
مقتل وجرح الع�شرات من قوات ال�شرطة 

الفل�شطينية وال�شكان املدنيني.
  

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل

جممع الوزارات احلكومية بغزة بعد تعر�شه لق�شف الطائرات احلربية الإ�شرائيلية يف 30  دي�شمرب 2008

املجل�ص الت�شريعي الفل�شطيني يف مدينة غزة،بعد تعر�شه 
للق�شف ال�شرائيلي بتاريخ 31 دي�شمرب 2008

قتلى من اأفراد ال�شرطة الفل�شطينية يف 
ق�شف الطائرات احلربية الإ�شرائيلية مبنى 
اجلوازات مبدينة غزة يف 27 دي�شمرب 2008
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للخدمات الأ�سا�سية  البنية  تدمري 
دمرت القوات احلربية الإ�شرائيلية املحتلة العديد من الطرق املعبدة الرئي�شية والفرعية، خا�شة يف الأحياء التي توغلت فيها القوات الربية املحتلة.  وتعدت عملية 
التدمري والهدم لت�شل اإىل ق�شف وجتريف البنية التحتية للخدمات الأ�شا�شية، مبا فيها �شبكات املياه الرئي�شية والفرعية، �شبكات ال�شرف ال�شحي، مبا فيه 
اخلطوط الرئي�شية والفرعية فيها، حمولت ال�شغط العايل الكهربائية، �شبكات ال�شغط املرتفع واملنخف�ص يف هذه الأحياء، بالإ�شافة اإىل تدمري �شبكات وخطوط 

واأعمدة الهاتف.

وتعر�شت البنية الأ�شا�شية خلدمات املياه ومياه ال�شرف ال�شحي يف حمافظات قطاع غزة، خالل الهجمات الع�شكرية التي �شنتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي، اإىل تدمري 
�شمل العديد من اآبار املياه، مبا فيها اآبار مياه ال�شرب الرئي�شية يف العديد من اأحياء القطاع.  وقد قامت اجلرافات احلربية ال�شخمة، والدبابات والآليات احلربية، 
بعمليات جتريف واقتالع منظمة ووا�شعة النطاق ل�شبكات توزيع املياه الرئي�شية والفرعية يف العديد من اأحياء قطاع غزة، والتي تعر�شت لالجتياح الربي بتاريخ 
2009/1/3.  كما دمرت تلك الآليات �شبكات ومتديدات ال�شرف ال�شحي يف تلك املناطق التي اجتاحتها، مبا يف ذلك خطوط جتميع املياه العادمة الرئي�شية والفرعية.  
وتعر�شت العديد من خزانات املياه التابعة مل�شلحة املياه اإىل اأ�شرار ج�شيمة، تراوحت بني التدمري الكلي والأ�شرار البالغة، واأ�شبحت غري �شاحلة لال�شتخدام.  وقد 

قدرت امل�شلحة اإجمايل اخل�شائر التي تعر�ص لها قطاع املياه وال�شرف ال�شحي يف قطاع غزة، جراء العمليات احلربية على مرافقها، بنحو 6 ماليني دولر اأمريكي.

واأجهزت العمليات الع�شكرية على البنية التحتية لقطاع الكهرباء، الت�شالت والهاتف، مبا يف ذلك حمولت ال�شغط العايل واملنخف�ص، اأعمدة و�شبكات الكهرباء 
اأعمدة الهاتف، حمطات تقوية الإر�شال والتمديدات  ال�شلكية والال�شلكية، مبا فيها  اأحياء القطاع.  كما طالت تلك العمليات مرافق الت�شالت  يف العديد من 
اأنحاء خمتلفة من قطاع غزة.  وقد �شهدت العديد من الأحياء، وخا�شة املنطقة  اأو اجلزئي يف  الداخلية يف املباين واملن�شاآت التي تعر�شت اإىل التدمري الكلي 
ال�شناعية، حي الزيتون وحي تل الهوى يف حمافظة غزة، وكذلك منطقة العطاطرة، ال�شالطني وعزبة عبد ربه يف حمافظة �شمال القطاع اأعمال تطهري، نفذتها 
القوات املحتلة عرب غارات جوية مركزة ا�شتهدفتها، ثم اأكملت الآليات احلربية الربية اقتالعها، جتريفها وت�شويتها مع الأر�ص، يف م�شهد اأقرب اإىل حدوث زلزال 

هز تلك املناطق والأحياء.

الطبية النقل  وو�سائط  املن�ساآت  تدمري 
ا�شتهدفت القوات احلربية الإ�شرائيلية املحتلة املن�شاآت الطبية، مبا فيها املن�شاآت الثابتة واملتحركة، وو�شائط النقل الطبي، مبا فيها �شيارات الإ�شعاف وعربات 
اإطفاء احلرائق ب�شكل متعمد.  وخلف ذلك مزيدًا من املخاطر لأفرادها العاملني، ف�شاًل عن حرمان العديد من املر�شى، القتلى، اجلرحى واملئات من املدنيني 
بالقذائف  الطبية  املن�شاآت  تلك  بع�ص  ا�شتهداف  مثل  وقد  لديهم.   تتوفر  تكن  مل  التي  والإن�شانية  الطبية  اخلدمات  تلقي  من  هربًا  للم�شت�شفيات  جلاأوا  الذين 
الف�شفورية، مبا يف ذلك تدمري م�شت�شفى القد�ص، اأحد اأبرز التطورات يف م�شتوى اجلرائم اخلطرة، التي ميزت عمليات القوات احلربية املحتلة، خا�شة خالل بدء 

عملياتها الربية يف الأحياء واملناطق املكتظة مبئات الآلف من ال�شكان املدنيني.

وقد وثق املركز العديد من عمليات الق�شف اجلوي والربي التي طالت العديد من املن�شاآت الطبية، مبا فيها امل�شت�شفيات والعيادات ومراكز الدفاع املدين، وفرق 
وطواقم الإ�شعاف.  وقد تعر�شت الع�شرات منها اإىل التدمري اأو الإ�شابة باأ�شرار ج�شيمة، جنمت اإما عن عن ا�شتهدافها مبا�شرة من قبل القوات اجلوية والربية 

للقوات املحتلة خالل اأيام العدوان احلربي، واإما ب�شبب تعر�ص من�شاآت اأخرى جماورة لال�شتهداف.

مبنى جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني بعد ق�شفه بالفو�شفور الأبي�ص يف 15 يناير 2009         ق�شف قوات الحتالل الإ�شرائيلي لإ�شعاف تابع لحتاد جلان العمل ال�شحي يف 4 يناير 2009
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التعليمية املن�ساآت  تدمري 
ا�شتهدفت قوات الحتالل احلربي الإ�شرائيلي، خالل عدوانها على القطاع، ع�شرات املدار�ص احلكومية، اخلا�شة، والتابعة لالأونروا، املدار�ص ، وجنم عن ذلك 
تدمري عدد منها، فيما اأ�شيبت ع�شرات املدار�ص باأ�شرار ج�شيمة.  كما حلق مبعظم اجلامعات يف قطاع غزة خالل العدوان اأ�شرارًا جراء عمليات الق�شف اأو 

التدمري من قبل قوات الحتالل الإ�شرائيلي.

جماورة  وموؤ�ش�شات  مباٍن  ل�شتهداف  نتيجة  اأو  والتفجري،  والتجريف  بالق�شف  التعليمية  املوؤ�ش�شات  لبع�ص  مبا�شر  ا�شتهداف  عن  الإ�شرار  هذه  ونتجت 
اأي�شًا  الرنويجية،  احلكومة  من  بدعم  �شنوات   5 قبل  بناوؤه  مت  الذي  غزة،  قطاع  يف  التعليم  و  الرتبية  لوزارة  الرئي�شي  املبنى  تعر�ص  وقد  منها.   قريبة  اأو  لها 

لأ�شرار ج�شيمة جراء ا�شتهداف مبنى مال�شق له )وزارة العدل( ب�شواريخ الطائرات احلربية، وجراء ذلك ت�شدعت جدران املبنى، وحتطمت الأبواب وال�شبابيك 
والتجهيزات املكتبية والأثاث.

وقد تعر�شت 150 مدر�شة حكومية تتبع لوزارة الرتبية والتعليم للق�شف والعتداء والتدمري والتخريب، من اأ�شل 384 مدر�شة حكومية يف قطاع غزة يلتحق بها 
نحو 250 األف طالب وطالبة.  فقد دمرت قوات الحتالل 8 مدار�ص تدمريا �شبه كامل، منها 5 مدار�ص اأ�شبحت غري �شاحلة للتعليم، و3 مدار�ص تعر�شت لأ�شرار 
ج�شيمة ت�شتدعي جهودا كبرية لإعادة تاأهيلها واإ�شالحها واإعادة اعمارها.  كما تعر�شت 158 مدر�شة اأخرى لأ�شرار جزئية ناجتة عن الق�شف الهمجي، والعتداء 
املق�شود ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر.  وقد تفاوتت الأ�شرار التي حلقت باملدار�ص ما بني انهيار الأ�شقف واجلدران، اأو ت�شدعها، وخلع الأبواب وال�شبابيك، اأو 

حتطمها، وتدمري حمتويات املدار�ص، من اأثاث وخمتربات وحوا�شيب ومالعب ومرافق.

ق�شف مدر�شة بيت لهيا الإعدادية بقنابل الف�شفور البي�ص بعد ان جلاأ اليها املواطنون

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل
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كما طالت العتداءات الإ�شرائيلية العديد من املدار�ص 
الدولية،  الغوث  لوكالة  التابعة  والإعدادية  البتدائية 
ومل ت�شلم هذه املدار�ص من ال�شتهداف املبا�شر، ومل 
ال�شارات  الإ�شرائيلي  احلربي  الحتالل  قوات  تراع 
باليافطات  الأونروا  مرافق  متيز  التي  والإحداثيات 
اإىل  بالإ�شافة  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  املكتوبة 
احتماء  اأو  املتحدة،  بالأمم  الزرقاء اخلا�شة  الأعالم 

املدنيني العزل بها.  

تتبع  اأطفال  ورو�شة  خا�شة  مدر�شة   46 تعر�شت  كما 
متفاوتة.   بدرجات  واأ�شرار  لتدمري  اخلا�ص  القطاع 
فقد مت تدمري مدر�شتني تدمريًا كليًا جراء ا�شتهدافهما 
ب�شواريخ اأطلقت من طائرات حربية اإ�شرائيلية، كذلك 
ق�شف  جراء  كليًا،  تدمريا  اأطفال  ريا�ص   5 دمرت 
اأهداف مدنية مال�شقة لها.  فيما ت�شررت ب�شكل جزئي 
11 مدر�شة خا�شة، و30 رو�شة اأطفال، نتيجة ا�شتهداف 

موؤ�ش�شات جماورة لها اأو قريبة منها.

العايل يف قطاع غزة،  التعليم  ال�شامل معظم اجلامعات وموؤ�ش�شات  العدوان  بالغة خالل  اأ�شراًر  وحلقت 
وجتريف  الإ�شالمية،  اجلامعة  ا�شتهدف  الذي  اجلوي  كالق�شف  مبا�شر،  ا�شتهداف  عن  اإما  ذلك  ونتج 
املدفعية  بقذائف  وق�شف  الأزهر،  جلامعة  التابعة  حانون«   بيت   « الزراعة  كلية  يف  مرافق  عدة  وتفجري 
قوات  ا�شتهداف  جراء  واإما  وفل�شطني،  الأق�شى  وجامعتي  التطبيقية،  للعلوم  اجلامعية  للكلية  والدبابات 
اأي�شًا  الحتالل احلربي الإ�شرائيلي ملوؤ�ش�شات ومرافق جماورة ملوؤ�ش�شات التعليم العايل، وقد اأحلق ذلك 
اأ�شرارًا ج�شيمة بعدة موؤ�ش�شات تعليمية كجامعة القد�ص املفتوحة وكلية العلوم والتكنولوجيا.  ويتبني من 
التي  املدنية  للموؤ�ش�شات  املق�شود  ال�شتهداف  وباملدار�ص،  املوؤ�ش�شات،  بهذه  حلقت  التي  الأ�شرار  حجم 

تخدم �شكان قطاع غزة، مبا يف ذلك املوؤ�ش�شات التعليمية.

الأهلية املوؤ�س�سات  تدمري 
تعر�شت �شبعة وع�شرون موؤ�ش�شة اأهلية وجمعية خريية مدنية لأعمال التدمري على اأيدي قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل العدوان على قطاع غزة، وبلغ عدد 
املوؤ�ش�شات التي كانت عر�شة لال�شتهداف املبا�شر من قبل قوات الحتالل احلربي بالق�شف والتدمري، اأو اأعمال القتحام والتخريب خالل عمليات الجتياح 
الربي على اأيدي جنود الحتالل 15 موؤ�ش�شة وجمعية.  كما حلقت اأ�شرار مادية بالغة يف 12 موؤ�ش�شة وجمعية اأخرى جراء ا�شتهداف مواقع اأخرى قريبة منها.  
ُي�شار اإىل اأن تلك املوؤ�ش�شات واجلمعيات مدنية وتوؤدي خدمات هامة للمجتمع الفل�شطيني، كجمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني واحتاد جلان الإغاثة الزراعية.

وكان اأخطر تلك النتهاكات على الإطالق ما تعر�شت له )جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني/ مدينة النور الطبية( يف مدينة غزة12، واحتاد جلان الإغاثة 
الزراعية، بتاريخ 15 يناير 2009، فقد نفذت قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل اجتياحها الربي للجزء اجلنوبي الغربي من مدينة غزة، وحتديدًا يف حي تل 
الهوى، عمليات تدمري ممنهجة يف مقر جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني، الواقع يف حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة، مما اأحلق به دمارًا وخرابًا 
كبريين.  وي�شمل مقر )جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني / مدينة النور الطبية( ثالثة مباٍن مت�شلة، وهي: 1( مبنى الإدارة املركزية للجمعية، وهو ومكون 
من �شتة طوابق، ومقام على م�شاحة 1000م2، وي�شمل: )مكاتب الإدارة، املالية املركزية، مكاتب �شئون املوظفني، الأر�شيف العام، اإدارة الإ�شعاف والكوارث، 
الرعاية ال�شحية، مكاتب الهالل الأحمر القطري، مكاتب ال�شحة النف�شية، واإدارة الإعالم والعالقات العامة(؛ 2( املبنى الثقايف، وهو مكون من اأحد ع�شر 

12 - تقرير حول اخل�شائر القت�شادية املبا�شرة الناجتة عن العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة، املجل�ص الفل�شطيني للتنمية و الأعمار – بكدار، 2009.

املدر�شة الأمريكية الدولية بغزة -بيت لهيا، بعد ا�شتهدافها من قبل قوات الحتالل ال�شرائيلي يف 3 يناير 2009

املبنيان العلميان باجلامعة الإ�شالمية مبدينة غزة، بعد تعر�شهما 
للق�شف بتاريخ 28 دي�شمرب 2008 
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طابقًا، ومقام على م�شاحة 1200م2، وي�شمل: )رو�شة وح�شانة، م�شرحًا و�شينما، النادي الأ�شري، متحفًا، قاعة موؤمترات، فندقًا، ومطعمًا(؛ 3( مبنى م�شت�شفى 
القد�ص، وهو مكون من �شتة طوابق، ومقام على م�شاحة 1000م2.  وقد ا�شتهدفت قوات الحتالل مقر اجلمعية بالقذائف املدفعية والقذائف الف�شفورية املحرم 
ا�شتخدامها دوليًا يف الأماكن املاأهولة بال�شكان، على مدار .... �شاعة.  وقد اأ�شفرت تلك العتداءات واأعمال الق�شف عن اإحلاق اأ�شرار مادية بالغة طالت 
امل�شتودعات  واإتالف كافة حمتويات  والثقايف،  الإداري  واملبنيني  القد�ص،  النريان يف جزء كبري من مبنى م�شت�شفى  وا�شتعال  الأحمر  الهالل  من�شاآت جمعية 
الطبية املركزية.  وا�شطرت جمعية الهالل الأحمر اإىل اإخالء املر�شى واجلرحى الذين يتلقون العالج يف امل�شت�شفى اإىل م�شت�شفى ال�شفاء باملدينة، كما اأخلت 

اجلمعية جميع العاملني فيها وعددًا كبريًا من املواطنني الالجئني لها من املناطق القريبة.

بالقذائف املدفعية من قبل قوات الحتالل  للق�شف  الزيتون، �شرق مدينة غزة  الواقع يف حي   ، الزراعية  الإغاثة  اإحتاد جلان  اليوم ذاته، تعر�ص مقر  ويف 
الأ�شجار  من  خمتلفة  باأنواع  مزروعة  3000م2،  م�شاحتها  اجلمعية  متلكها  اأر�ص  يف  ومقام  180م2،  م�شاحة  على  طوابق  ثالثة  من  مكون  وهو  الإ�شرائيلي، 
والزهور.  وقد اأ�شفر الق�شف عن اإحلاق اأ�شرار مادية بالغة يف مقر اجلمعية وتدمري الأ�شجار املختلفة.  ويف وقت لحق من اليوم ذاته، اقتحم جنود الحتالل 

مقر اجلمعية، وقاموا بتحطيم جميع اأثاث وجتهيزات املقر، مبا فيه من اأدوات واأجهزة، وخلفوا وراءهم دمارًا كاماًل يف املقر.
كما وثق املركز ا�شتهداف قوات الحتالل احلربي ملوؤ�ش�شات اأهلية وجمعيات خريية اأخرى يف قطاع غزة، من بينها اأندية ريا�شية وعيادات.  كما تعر�شت 12 موؤ�ش�شة 

اأهلية وجمعية خريية لأ�شرار مادية بالغة اأو جزئية جراء ق�شف قوات الحتالل الإ�شرائيلي لأهداف جماورة لها خالل العدوان احلربي الأخري على قطاع غزة.

القت�سادية البنية  تدمري 
اأحلقت الهجمات الع�شكرية التي نفذتها القوات احلربية الإ�شرائيلية املحتلة خالل العدوان على قطاع غزة دماًرا كبريًا يف القطاعات القت�شادية املختلفة.  
وت�شري احلقائق امليدانية اإىل اأن تلك القوات مار�شت اأعمال تطهري للبنية القت�شادية يف القطاع، وب�شكل منهجي، وخا�شة يف املنطقة ال�شناعية يف مدينة غزة، 
منطقة الفخاري يف خان يون�ص وعلى امتداد ال�شريط احلدودي ال�شرقي للقطاع، ما ي�شري اإىل تنفيذ تلك القوات هجمات ع�شوائية وتوظيف مفرط للقوة �شد 
اأهداف مدنية، وهو ما ميثل �شكاًل من اأ�شكال حماربة ال�شكان املدنيني يف و�شائل عي�شهم ورزقهم.  ويخل�ص املركز اإىل اأن تلك اجلرائم هدفت اإىل الق�شاء 
على اأية عملية نهو�ص اأو تنمية لحقة لقت�شاد القطاع، واملتدهور اأ�شاًل ب�شبب احل�شار ال�شامل الذي ما تزال تفر�شه ال�شلطات املحتلة على واردات و�شادرات 
القطاع منذ قرابة ثالثة اأعوام.  واعتمدت القوات املحتلة الهجمات احلربية الع�شوائية، اجلوية والربية، وا�شتخدمت القنابل الثقيلة وال�شواريخ ذات النطاق 
التدمريي الوا�شع �شد كافة املن�شاآت القت�شادية، مبا فيها املن�شاآت ال�شناعية، الزراعية، التجارية، ال�شياحية واخلدمية ب�شكل ممنهج معد له �شلفًا.  وقد ر�شد 
باحثو املركز تركيز تلك الهجمات على املن�شاآت املرتبطة بقطاع الإن�شاءات والبناء، مبا فيها م�شانع الأ�شمنت اخلر�شاين، م�شانع الطوب، خمازن مواد البناء، 
وهو ما يعطي دللت على تعمد اإيقاع التدمري الوا�شع فيها، ومبا يزيد من حجم العراقيل التي تعيق تطور البنية القت�شادية الالحقة، وكذلك جهود اإعادة اإعمار 

وترميم كافة الأعيان واملمتلكات املدنية التي جرى تدمريها. 

اأن قوات الحتالل الإ�شرائيلي قد �شعت  واأ�شار حجم الدمار يف القطاعات القت�شادية، ومظاهر التطهري يف من�شاآت البنية القت�شادية يف قطاع غزة اإىل 
اإىل الق�شاء على قدرة تلك املن�شاآت الإنتاجية، والإجهاز على اقت�شاد القطاع كليًا و�شله ب�شكل تام، وتكري�ص تبعيته لالقت�شاد الإ�شرائيلي.  وقد دمرت قوات 
الحتالل الإ�شرائيلي، خالل عدوانها على غزة، الع�شرات من تلك املن�شاآت، واأدت اإىل تدمري معظمها كليًا، فيما تعر�شت الع�شرات منها اإىل اأ�شرار جزئية.  
ومتثل ن�شبة املن�شاآت القت�شادية التي طالها التدمري 73% من املن�شاآت القت�شادية العاملة يف قطاع غزة، والبالغ عددها نحو 390 من�شاآة.  جدير بالذكر اأن 
اإجمايل عدد املن�شاآت يف قطاع غزة يبلغ 3900 من�شاأة، غالبيتها �شغرية احلجم، وتوظف اأقل من 10 اأ�شخا�ص، وقد توقف 90% منها عن العمل، خالل العامني 
املا�شيني جراء اإغالق املعابر واإحكام �شيا�شة احل�شار.  وانعك�ص تدمري هذه املوؤ�ش�شات القت�شادية الوطنية على العمالة يف قطاع غزة، فان�شم نحو 150 األف 

عامل، يعيلون اأكرث من ن�شف مليون ن�شمة، اإىل �شفوف البطالة.

ال�سناعي القطاع 
الإن�شاين  القانون  الع�شوائية، املحظورة مبوجب قواعد  للهجمات  ال�شناعي يف قطاع غزة منوذجا �شارخا  القطاع  ا�شتهدفت  التي  العمليات احلربية  �شكلت 
الدويل.  فقد عمدت قوات الحتالل الإ�شرائيلي اإىل ا�شتهداف عدد كبري من امل�شانع يف قطاع غزة.  �شملت تلك الهجمات واأعمال التدمري لي�ص فقط املن�شاآت 
ال�شناعية يف املناطق احلدودية للقطاع، بل جتاوزتها لت�شتهدف املن�شاآت ال�شناعية يف داخل التجمعات ال�شكانية يف القطاع.  وقد وثق املركز تدمري 167 من�شاأة 
�شناعية، 119 من�شاأة منها دمرت ب�شكل كلي ) 71،25%(، و 48 من�شاأة اأخرى اأ�شيبت باأ�شرار جزئية )28،75%(، وتعمل هذه املن�شاآت يف خمتلف الأن�شطة 
ال�شناعية.  ومل يقت�شر ا�شتهداف قوات الحتالل على جانب معني من الأن�شطة، فمن بني هذه املن�شاآت 26 من�شاأة تعمل يف جمال احلدادة واخلراطة وكب�ص 
احلديد، 15 من�شاأة تعمل يف ال�شناعات الغذائية، 6 من�شاآت يف ال�شناعات البال�شتيكية، 4 من�شاآت يف جمال الأدوات ال�شحية، 23 منجرة تنتج �شناعات 
خ�شبية واأثاث، 14 ور�شة ميكانيكية، 5 من�شاآت يف ال�شناعات الإن�شائية واملقاولت، 7 من�شاآت يف اإنتاج الباطون اجلاهز، 9 من�شاآت تعمل يف جمال اخلياطة و 

املن�شوجات، 3 ور�ص لالأملنيوم، 12 من�شاأة تنتج الطوب ومواد البناء و43 من�شاأة تعمل يف جمالت متفرقة.

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل
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ويف املنطقة ال�شناعية، �شرق مدينة غزة، نفذت القوات املحتلة عمليات اأ�شبه باأعمال تطهري، حيث مل ترتك قوات الحتالل الإ�شرائيلي من�شاة قائمة يف تلك 
املنطقة.  وكان امل�شهد �شادمًا لكل من زار تلك املنطقة فور انتهاء العدوان لهول وحجم الكارثة التي اأملت بها، حيث حتولت املنطقة ال�شناعية اإىل اأكوام �شخمة 
من الركام، وبات من ال�شعب متييز معاملها اجلغرافية.  وقد بلغ عدد املن�شاآت القت�شادية التي دمرت يف املنطقة نحو 60 من�شاأة متنوعة الن�شاطات، معظمها 
م�شانع كبرية، حيث ت�شم املنطقة ال�شناعية اأكرب م�شانع القطاع.  وقد كان يعمل يف القطاع ال�شناعي املحلي قبل فر�ص احل�شار والإغالق ال�شامل على 
قطاع غزة يف يونيو 2006 نحو 65،000 عامل، انخف�ص عددهم جراء اإغالق العديد من من�شات القطاع ال�شناعي اأبوابها جراء احل�شار اإىل نحو 35 األف 
عامل ب�شكل مبا�شر، وقد اأ�شبح معظم هوؤلء بدون عمل بعد العدوان، ومل ي�شتمر يف عمله �شوى 1878 عامال ) 5،36%(، ما رفع  عدد العاطلني عن العمل يف 

قطاع غزة اإىل ن�شبة غري م�شبوقة.

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة

م�شنع �شرايو الوادية، �شرق مدينة غزة،بعد تدمريهم�شنع اأبو جبة للباطون اجلاهز، �شرق مدينة غزة  بعد تدمريه من قبل قوات الحتالل ال�شرائيلي

التجاري القطاع 
طال الدمار الناجم عن العدوان الإ�شرائيلي ال�شامل على قطاع غزة املن�شات التجارية، التي تقع معظمها يف الأحياء ال�شكنية داخل مدن القطاع ، وقد بلغ عدد 
املن�شات التي طالها الدمار 92 من�شاة جتارية، اأكرث من 70% منها دمرت بالكامل، اأي بواقع 65 موؤ�ش�شة، و 27 موؤ�ش�شة، اأي ما ن�شبته نحو30%  اأ�شيبت باأ�شرار 
جزئية.  وتقدر قيمة اخل�شائر التي اأ�شابت القطاع التجاري، مبا فيها �شركات الإن�شاء واملقاولت بـ 30،922،427 دولر، اأي ما يعادل 10% من قيمة خ�شائر القطاع 

القت�شادي و التي بلغت  309،089،188 دولر.  

الزراعي القطاع 
وتعر�شت الأرا�شي الزراعية، والتي تنتج العديد من املحا�شيل الزراعية كاخل�شار والفواكه، اإىل عمليات جتريف وا�شعة النطاق، �شملت 6855 دومنًا منها، والتي 
ا�شتملت اأي�شًا على الع�شرات من الدفيئات الزراعية املنتجة، واأ�شجار اللوزيات والورود املعدة  للت�شدير للعامل اخلارجي، فيما دمرت غرف وخمازن الأدوات واملعدات 
الزراعية، �شبكات الري الزراعية، موتورات املياه وبع�ص الآبار التي تروي تلك الأرا�شي.  وطال تدمري قوات الحتالل الإ�شرائيلي القطاع الزراعي ب�شقيه النباتي 
واحليواين، وتكبد جراء ذلك  هذا القطاع احليوي الن�شيب الأكرب من اخل�شائر الفادحة التي حلقت بالقطاعات القت�شادية املختلفة، وتقدر قيمة اخل�شائر الأولية 
التي حلقت يف القطاع الزراعي بنحو 170 مليون دولر، اأي ما ن�شبته 55% من جممل اخل�شائر التي مني بها اقت�شاد القطاع،  البالغة 309،089،188 دولر.  وقد جنمت 
هذه اخل�شائر عن جتريف اآلف الدومنات الزراعية، اقتالع الأ�شجار وتخريب املزروعات، هدم البيوت البال�شتكية، تدمري �شبكات الري، تدمري الع�شرات من املزارع 
احليوانية ومزارع الدواجن وفقا�شات البي�ص، ومرافئ ال�شيادين وقوارب ال�شيد.  وقد انعك�ص ذلك �شلبًا على اأو�شاع العمالة املحلية، وحرم جراء ذلك اآلف العمال 
الذين يعملون يف الزراعة واملهن املرتبطة بها من عملهم.  جدير بالذكر اأن القطاع الزراعي يوفر فر�ص عمل دائمة وموؤقتة لأكرث من 40،000 مواطن يف القطاع، ويوفر 

الغذاء والأو�شاع املعي�شية لربع ال�شكان يف قطاع غزة.
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جتريف االأرا�سي الزراعية و�سبكات الري
قامت اجلرافات الع�شكرية الإ�شرائيلية خالل العدوان بتجريف 6855 دومنًا من الأرا�شي الزراعية، 43،2% منها تركزت يف حمافظة غزة، وبواقع 2957 دومنًا، 
30،6% منها يف حمافظة �شمال غزة، بواقع 2930 دومنًا، و 14،2% يف حمافظة الو�شطى، بواقع 975 دومنًا، و7،4% يف حمافظة خان يون�ص، بواقع 484 دومنًا 

و 5،4% يف حمافظة رفح وبواقع 311 دومنًا.
 

كما دمرت الدبابات احلربية واجلرافات الع�شكرية  875 �شبكة مياه ت�شتخدم لري الأرا�شي الزراعية، موزعة على مناطق القطاع كالتايل: �شمال غزة 495 
�شبكة ري اأي بن�شبة 56،6% من العدد الكلي لل�شبكات املدمرة، غزة 332 �شبكة ري بن�شبة 37،4%، الو�شطى 13 �شبكة ري بن�شبة 1،5%، خان يون�ص 27 �شبكة 
ري بن�شبة 3% ورفح 8 �شبكات تقل عن 1%.  ونظرا لن اأعمال التجريف كانت تتم  اأثناء اجتياح القوات احلربية لهذه املناطق، فان املواعيد الدقيقة لأعمال 
التجريف غري معروفة، غري اأن جتريف معظم الأرا�شي مت بعد بداية الهجوم الربي بتاريخ 2009/1/4.  كما طال التدمري 206 دفيئات زراعية، و151 بئر مياه 

و 40 بركة مياه ت�شتخدم لتغذية �شبكات ري الأرا�شي الزراعية. 

مزارع احليوانات و الدواجن
دمرت قوات الحتالل خالل العدوان 54 من مزارع الأبقار والأغنام و الدجاج البيا�ص، والدجاج الالحم مبا فيها من طيور، وخمازن تابعة لها، و�شركات فق�ص البي�ص 
والتفريخ، ومناحل.  وقد اأ�شيبت  50 منها بتدمري كلي )92،5%(، فيما اأ�شيبت 4 منها باأ�شرار جزئية )7،5%(.  وتتوزع املزارع التي مت تدمريها على مناطق القطاع 
كما يلي:  �شمال غزة 35 موؤ�ش�شة، وبن�شبة مئوية ت�شل ) 64،8% ( من املزارع املدمرة، و 18 يف غزة ) 33،3 %(، وموؤ�ش�شة واحدة يف خان يون�ص )1،8%(.  واأدى 
تدمري هذه املزارع اإىل نفوق 427 راأ�ص ما�شية »اأبقار و اأغنام«، ونحو 45000 �شو�ص ودجاجة. كما دمرت 174 خلية نحل. وقد اأدى تدمري قطاع الإنتاج احليواين 
اإىل فقدان اأكرث من 20 األف اأ�شرة فل�شطينية م�شدَر دخلها الرئي�شي، �شواٌء بتدمري املزارع الإنتاجية الكبرية اأو املزارع املنزلية، وترتَّب على ذلك الرتفاع احلاد يف 

اأ�شعار اللحوم والدواجن والبي�ص ب�شبب اإبادة الدواجن املنِتجة للبي�ص؛ ومزارع الدجاج الالحم، وعدم قدرة املواطن من تلبية حاجات اأ�شرته من اللحوم والبي�ص.

البحري ال�سيد  قطاع 
بنحو  قدرت  فادحة  به خ�شائر  ما احلق  مبا�شر،  ب�شكل  ال�شيد  قطاع  با�شتهداف  قطاع غزة  على  ال�شامل  الإ�شرائيلي خالل عدوانها  الحتالل  قوات  قامت 
8،400،000 دولر.  فقد جنم عن ق�شف البوارج احلربية الإ�شرائيلية ملوانئ ومرا�شي ال�شيادين يف قطاع غزة، وخا�شة الق�شف املبا�شر مليناء غزة البحري 
الرئي�شي، مبا فيه من معدات تعود لل�شيادين خ�شائر قدرت بـ 8 مليون دولر13. وجتاوزت اخل�شائر املبا�شرة التي حلقت بال�شيادين خالل فرتة العدوان 400 
األف دولر، وذلك جراء الأ�شرار التي حلقت بقوارب ال�شيد ومعداتهم، وارتفعت خ�شائر ال�شيادين املبا�شرة منذ بدء انتفا�شة ارتفعت ملا يزيد عن 17 مليون 
دولر.  وقد تفاقمت معاناة ال�شيادين عقب انتهاء العدوان، جراء ما خلفه من دمار، حيث انخف�ص عدد مراكب ال�شيد التي تعمل حاليا اإىل نحو 10% فقط 

يزال  وما  ال�شيادين،  على  بحريًا  كما فر�ص حظرًا  ال�شيد.   من مراكب 
مينعهم من جتاوز م�شافة ميلني بحريني يف اأح�شن الأحوال مقابل ع�شرين 
ال�شيادين من  من  ذلك حرم %90  وجراء  الأق�شى.   انتفا�شة  قبل  مياًل 
�شمولها  وعدم  امل�شاحة  �شيق  ب�شبب  ال�شيد  وممار�شة  البحر  اإىل  النزول 
منطقة الأ�شماك، وهو ما انعك�ص على اأو�شاع ال�شيادين املادية واملعي�شية 
ب�شكل كبري جدًا جراء ال�شيا�شة التي تتبعها �شلطات الحتالل والتي ترتافق 
مع اإطالق نار دائم وم�شتمر على قوارب ال�شيادين.  ويبلغ عدد ال�شيادين 
امل�شجلني يف نقابة ال�شيادين نحو 3500 �شياد يعملون من خالل 700 قارب 
خمتلفة الأحجام، كما يعمل يف املهن امل�شاندة ملهنة ال�شيد نحو 2000 عامل 

اآخر، ويعيل هوؤلء نحو 40 األف فرد.

واملوا�سالت النقل  قطاع 
اأدت العمليات احلربية التي �شنتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي على قطاع غزة اإىل خ�شائر ج�شيمة حلقت بو�شائل النقل واملوا�شالت.  وطالت العتداءات الذي 
�شنت عن عمد؛ و�شائل املوا�شالت اخلا�شة بنقل الأفراد، املركبات اخلا�شة بالن�شاط التجاري وال�شناعي والزراعي، واملركبات التابعة ملرافق حكومية.  ومل تكن 
كذلك  املركبات التي تتبع موؤ�ش�شات �شحية، اإغاثية، وموؤ�ش�شات ذات طابع اإن�شاين كالإ�شعافات ومركبات الإطفاء والدفاع املدين مبناأى عن ال�شتهداف اأي�شًا.  

وقد وثق املركز ت�شرر 1629 مركبة من خمتلف الأنواع، 1085 منها تعر�شت لإ�شرار جزئية، و544 مركبة دمرت كليًا. 

13- تقرير حول اخل�شائر القت�شادية املبا�شرة الناجتة عن العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة، املجل�ص الفل�شطيني للتنمية و الأعمار – بكدار، 2009.

قارب فل�شطيني على �شاطئ بحر غزة خالل ق�شفه من قبل قوات الحتالل
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ال�سياحة قطاع 
املرافق  ال�شامل  الإ�شرائيلي  العدوان  طال 
املق�شودة  الإ�شرائيلية  الهجمات  واأدت  ال�شياحية، 
�شياحية  موؤ�ش�شة   16 تدمري  اإىل  والع�شوائية 
 3 مطاعم،   3 اأفراح،  �شالت   4 �شملت  وترفيهية، 
كويف �شوب، 3 كافترييا، منتجعان �شياحيان وفندق 
دمارا  املوؤ�ش�شات  هذه  من   8 اأ�شاب  وقد  واحد.  
كامال، فيما اأ�شيبت 8 منها باأ�شرار جزئية.  ويقع 
اأي ما ن�شبته  11 من هذه املرافق يف مدينة غزة، 
غزة،  �شمال  من  كال  يف  واحد  ومرفق   ،%  68،7
التي  الأولية  اخل�شائر  وتقدر  ورفح.   والو�شطى 

حلقت بقطاع ال�شياحة بنحو 20 مليون دولر14.

تدمري املمتلكات واالأعيان الثقافية
اأو ال�شلطات املحتلة جتاه  اأو جماعة بحماية خا�شة ومميزة يف القانون الدويل، وت�شمل هذه احلماية م�شئوليات الدولة  حتظى املمتلكات الثقافية لأي �شعب 
الكربى لرتاث  الأهمية  الثابتة ذات  اأو  املنقولة  املمتلكات  الثقافية:  املمتلكات  وت�شمل  املحتلة.   للمناطق  الثقايف  الرتاث  ت�شكل جزءًا من  التي  املمتلكات  هذه 
ال�شعوب الثقايف كاملباين املعمارية اأو الفنية منها اأو التاريخية، الديني منها اأو املدين.  كما ت�شمل الأماكن الأثرية، وجمموعات املباين التي تكت�شب بتجمعها 
قيمة تاريخية اأو فنية، والتحف الفنية واملخطوطات والكتب والأ�شياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية اأو الأثرية، وكذلك املجموعات العلمية وجمموعات 
الكتب الهامة واملحفوظات.  وي�شاف اإليها املباين التي ت�شتخدم ب�شفة رئي�شية وفعلية حلماية وعر�ص املمتلكات الثقافية املنقولة، كاملتاحف ودور الكتب الكربى 
وخمازن املحفوظات وكذلك املخابئ املعدة لوقاية املمتلكات الثقافية املنقولة يف حالة النزاع امل�شلح، واملراكز التي حتتوي جمموعة كبرية من املمتلكات الثقافية 

والتي يطلق عليها ا�شم مراكز الأبنية التذكارية.15

نفذت قوات الحتالل الإ�شرائيلي هجمات ع�شكرية اأدت اإىل اإحلاق الدمار بعدد كبري من املواقع الثقافية، ومل ي�شتثني الق�شف اجلوي والبحري والعمليات 
احلربية الربية املواقع الأثرية والتاريخية اعتبارًا خل�شو�شيتها، وكانت هدفا يوميا طيلة فرتة العدوان.  وي�شكل الرتاث الثقايف يف قطاع غزة جانبا مهما من 
الثقافة الفل�شطينية ومن الرتاث الثقايف الإن�شاين، ويلحق تدمريه املتعمد، �شررا كبريا باحلق يف حماية الرتاث الإن�شاين، مبا يف ذلك املباين التاريخية والأثرية 
ودور العبادة واملتاحف.  وقد �شملت العمليات احلربية للقوات املحتلة ا�شتهدافًا لالأماكن الثقافية، ومثلت خرقا خطريا لالإعالن الدويل ال�شادر عن منظمة 
اليون�شكو حول التدمري املتعمد للرتاث الثقايف ل�شنة 2003، وانتهاكا ج�شيما للقانون الإن�شاين الدويل، وخ�شو�شا املواد التي تتناول حماية املمتلكات الثقافية 
اأثناء احلرب وحتت الحتالل الواردة يف اتفاقية جنيف الرابعة ل�شنة 1949، واتفاقية لهاي ل�شنة 1954 اخلا�شة بحماية املمتلكات الثقافية اأثناء النزاع امل�شلح، 

اإ�شافة اإىل املبادئ الواردة يف اتفاقيات منظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم »يون�شكو« وتو�شياتها املتعلقة بحماية الرتاث الثقايف.

املباين االأثرية واملتاحف
تعر�شت العديد من املواقع الأثرية يف قطاع غزة اإىل اأعمال تدمري جنمت عن الق�شف امل�شتمر لتلك الأماكن خالل فرتة العدوان احلربي على القطاع.  وحتتاج 
هذه املواقع اإىل تقييم حجم الأ�شرار التي اأ�شابتها من قبل خرباء اآثار متخ�ش�شني، حيث ليزال جزء منها مدفونًا حتت الأر�ص.  ومن اأهم تلك املواقع التي 

ا�شتهدفتها الطائرات احلربية الإ�شرائيلية ما يلي:
موقع اأنثيدون التاريخي، البالخية، �شمال غرب مدينة غزة، وذلك جراء الق�شف الع�شوائي واملتكرر للموقع.

موقع تل العجول الأثري، جنوب مدينة غزة، وقد تعر�ص املوقع للعديد من الغارات اجلوية والربية خالل العدوان. 
موقع تل ال�شكن الأثري املدفون، جنوب �شرق مدينة غزة، وقد تعر�ص املوقع للق�شف اجلوي عدة مرات.  

االأماكن الدينية
ا�شتهدفت قوات الحتالل امل�شاجد طيلة فرتة العدوان على قطاع غزة، وعمدت اإىل ق�شفها امل�شتمر من اجلو،  واإىل هدم واإحلاق ال�شرر بعدد منها خالل الجتياح 

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة

14- تقرير حول اخل�شائر القت�شادية املبا�شرة الناجتة عن العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة، املجل�ص الفل�شطيني للتنمية و الأعمار – بكدار، 2009.
15   تعريف املمتلكات الثقافية، ورد ذكره يف املادة الأوىل من اتفاقية حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع امل�شلح، واملعتمدة يف لهاي، بتاريخ 14 مايو / اأيار 1954.  اأنظر: بعثة اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر بالقاهرة، 

مو�شوعة اإتفاقيات القانون الإن�شاين الدويل، الن�شو�ص الر�شمية لالإتفاقيات والدول امل�شدقة واملوقعة، 2002، �ص 390.

اآثار الق�شف الإ�شرائيلي الذي طال فندقي �شهاب بال�ص واجلزيرة على �شاطئ بحر مدينة غزة بتاريخ 13 يناير 2009
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الربي.  وقد بلغ عدد امل�شاجد التي تعر�شت لتدمري اأو اأ�شيبت باأ�شرار نحو 100 م�شجد خالل العدوان.  ومل يقت�شر ق�شف امل�شاجد على اأوقات معينة، واإمنا ق�شفت 
بع�ص امل�شاجد اأثناء ال�شالة فيها، ما اأوقع عددا كبريا من القتلى واجلرحى داخلها، ويف حميطها.   ويدخل ا�شتهداف دور العبادة يف اإطار الأعمال النتقامية 

والعقاب غري العادل لل�شكان املدنيني، ويخالف املادة الثالثة والثالثني من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ب�شاأن حماية الأ�شخا�ص املدنيني يف وقت احلرب.

ومن بني تلك امل�شاجد التي اأحلقت بها اأ�شرار خالل احلرب على غزة، ا�شتهدفت قوات الحتالل ال�شرائيلي ب�شكل مبا�شر 45 م�شجدًا.  اأ�شفر ذلك عن تدمريها 
ب�شكل كامل، ف�شاًل عن �شقوط ع�شرات القتلى واجلرحى، �شقطوا اأثناء ال�شالة داخل هذه امل�شاجد اأو يف املنازل املجاورة لها اأو املحيطة فيها.  وفيما يلي عر�ص 

لبع�ص احلالت التي تعر�شت فيها امل�شاجد القدمية يف قطاع غزة للتدمري الكلي:

تدمري م�سجد اخللفاء الرا�سدين يف جباليا
وبتاريخ 2009/1/1، ويف حوايل ال�شاعة 11:30 لياًل، اأطلقت الطائرات احلربية الإ�شرائيلية من نوع اف 16 عدة قنابل جتاه م�شجد اخللفاء الرا�شدين يف  •

جباليا.  اأ�شفر ذلك عن تدمري امل�شجد ب�شكل �شبه كلي، وهو من اأكرب م�شاجد �شمال قطاع غزة، ويقع بجوار منزل ال�شهيد الدكتور نزار ريان الذي ق�شف 
قبل تلك احلادثة بعدة �شاعات.  كما اأدى ذلك اإىل اإحلاق اأ�شرار بالغة بع�شرات املنازل املجاورة.

ا�شتهداف م�شجد اثري وتدمريه بالكامل •
بتاريخ 2009/1/2، ا�شتهدف ق�شف اإ�شرائيلي م�شجد الن�شر الأثري، الذي يرجع بناوؤه اإىل عام 736 ميالدي يف بلدة بيت حانون �شمال قطاع غزة ما اأدى  •

اإىل تدمريه بالكامل.
وبتاريخ 2009/1/2، ويف حوايل ال�شاعة 4:15 فجرًا، اأطلقت الطائرات احلربية الإ�شرائيلية من طراز اأف 16 قنابلها جتاه م�شجد ال�شالم، الواقع يف �شرق  •

�شارع القرم، �شرقي بلدة جباليا، ما اأدى اإىل تدمري امل�شجد كليًا.
 وبتاريخ 2009/1/3، ويف حوايل ال�شاعة 5:20 م�شاًء، اأطلقت طائرة ا�شتطالع اإ�شرائيلية �شاروخًا جتاه املدخل الغربي مل�شجد ال�شهيد اإبراهيم املقادمة،  •

الكائن يف �شمال خميم جباليا، بالقرب من م�شت�شفى ال�شهيد كمال عدوان.  �شقط ال�شاروخ على بعد مرتين فقط من باب امل�شجد، وا�شطدم بحافة اجلدار 
و�شقف امل�شجد من اخلارج.  اأ�شفر ذلك عن مقتل 12 مواطنًا من امل�شلني الذين كانوا يف ال�شفوف اخللفية على الفور، من بينهم 4 اأطفال واأب وابنه، 
واأ�شيب ثالثون اآخرون بجراح.  نقل عدد من امل�شابني اإىل م�شت�شفى ال�شفاء يف غزة، ويف وقت لحق اأعلنت امل�شادر الطبية عن وفاة ثالثة منهم لريتفع 

بذلك عدد القتلى اإىل 15 م�شليًا.  
وبتاريخ 2009/1/4، ويف حوايل ال�شاعة 11:10 لياًل، قامت قوات الحتالل بق�شف م�شجد عمر بن عبد العزيز يف بلدة بيت حانون وتدمريه ب�شكل كامل،  •

واإحلاق اأ�شرار مادية بعدة منازل جماورة.  يذكر اأن امل�شجد يقع يف �شارع خليل الوزير من الناحية اجلنوبية، وحتيط به منازل �شكنية ونادي بيت حانون 
الريا�شي من الناحية الغربية.

 وبتاريخ 2009/1/7، ويف حوايل ال�شاعة التا�شعة لياًل ق�شفت الطائرات الإ�شرائيلية م�شجد التقوى يف حي ال�شيخ ر�شوان، يف مدينة غزة، واأعادت ق�شفه  •
بعد اأربع �شاعات مرة اأخرى.  اأ�شفر ذلك عن اإحلاق دمار كبري بامل�شجد وباملنازل ال�شكنية املجاورة.

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل

م�شجد ومدر�شة دار الف�شيلة 
برفح،بعد تعر�شه للق�شف 

الإ�شرائيلي يف 11 يناير 2009
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املباين القدمية ومراكز الرتاث
تعددت اأ�شكال الأ�شرار التي تعر�شت لها املن�شاآت التاريخية واملباين القدمية خالل العدوان احلربي على قطاع غزة بني تدمري كلي لها، وذلك نتيجة ال�شتهداف 
املبا�شر، مثل مبنى ق�شر احلاكم، الواقع يف جممع اأن�شار يف مدينة غزة.  وت�شتمد قيمة املبنى التاريخية كونه كان ي�شتخدم مقرًا رئي�شيًا للحاكم امل�شري، 

ويتميز بطابعه املعماري.  
كما تعر�ص جممع الأجهزة الأمنية )ال�شرايا( اإىل تدمري بني كلي لعدد من مبانيه، وجزئي طال املباين الأخرى فيه.  وتعر�ص مبنى حمكمة بلدية غزة، الذي 
يتميز بقدمه ومبوقعه املطل على �شارع عمر املختار مبا�شرة، واملميز بواجهاته املبينة بحجر الطوب امللون والفتحات الطويلة ذات الأقوا�ص، وال�شرفات ال�شغرية 
واملتعددة. وميتاز املبنى بالقيمة التاريخية حيث يعود املبنى اإىل فرتة احلكم الربيطاين يف قطاع غزة وهي الأربعينيات من القرن املا�شي. حيث اأن�شاأه فهمي 
بك احل�شيني رئي�ص بلدية غزة حينها، وللمبنى قيمة جمتمعية كبرية حيث ا�شتخدم حني اإن�شائه كمحكمة لبلدية غزة، ثم ا�شتخدم كمقر ل�شرطة بلدية غزة 

اإىل الآن.
وتعر�شت العديد من املباين التاريخية يف قطاع غزة اإىل اأ�شرار بالغة جراء الق�شف اجلوي، خا�شة مباين مدينة غزة القدمية.  وتاأثرت الع�شرات من مباين مدينة 
غزة القدمية بفعل عمليات التفجري بالقذائف وال�شواريخ واملتفجرات املختلفة، وتعر�شت جدرانها اإىل ت�شققات خمتلفة، وميكن اأن تعر�شها لالنهيار.  وتقع هذه 
املباين القدمية يف قلب مدينة غزة القدمية، ويخ�شى عليها ب�شبب قدم بنائها، وعدم �شيانتها واإعادة ترميمها.  وحتتفظ هذه املباين بقيمتها املعمارية من حيث 
احتوائها على عنا�شر معمارية هامة كدهليز املدخل املنك�شر والتغطية بالعقود املتقاطعة والفناء الداخلي ال�شماوي الوا�شع والزخارف الإ�شالمية املميزة والنادرة، 
كذلك احتفاظها بطريقة البناء والت�شكيل الفراغي الذي يعود للفرتة العثمانية الإ�شالمية.  وقد اختلفت اأنواع هذه الأ�شرار اجلزئية ففي بع�شها حدث انهيار 
لأجزاء منها نتيجة الرجتاجات والهتزازات القوية التي كانت تنتج من ا�شتهداف املواقع املجاورة لها، ويف البع�ص الآخر ظهرت بع�ص ال�شقوق والت�شدعات.  ويف 
بع�ص احلالت ر�شد تزايد يف حجم ال�شقوق املوجودة اإىل حد ي�شكل خطر على بقاء املبنى. بالإ�شافة اإىل تخلخل بع�ص احلجارة وت�شاقطها يف جدران عدد من 

املباين مما يهدد بانهيارها.  ويعترب ظهور هذه الأ�شرار وما لها من خطر على املباين دافع قوي لتكثيف العمل العاجل ملعاجلتها حفاظا على ما تبقى لنا منها.

كما طال الدمار املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال حفظ الرتاث، حيث مت ا�شتهداف مركز عمارة الرتاث باجلامعة الإ�شالمية، وكان يحتوي قاعدة بيانات تخت�ص يف 
ح�شر وتوثيق املباين واملواقع الأثرية يف البلدة القدمية مبدينة غزة، ومكتبة املركز التي ت�شم عددا من كتب الرتاث املعماري وعلوم الرتميم والآثار، اإ�شافة اإىل 
اأجهزة ومعدات واأدوات تخت�ص برفع وتوثيق وترميم املباين، ف�شاًل عن تدمري مبنى خمتربات كلية الهند�شة باجلامعة الإ�شالمية، والذي مثل مقرًا للباحثني 

املهتمني مبجال احلفاظ على الرتاث.

وطال اأعمال الهدم والتدمري مقر وزارة ال�شياحة والآثار الكائن يف جممع الوزارات احلكومية والذي حلقه تدمري كبري من اأثر ق�شف املبنى ق�شفًا مبا�شرًا اأدى 
اإىل فقد جزء كبري جدًا واأ�شا�شي من املوارد املادية واملعلوماتية اخلا�شة بالوزارة.

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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وا�سلت قوات االحتالل االإ�سرائيلي انتهاج �سيا�سة هدم املنازل ال�سكنية واالأعيان املدنية االأخرى يف املناطق امل�سنفة بـ )C( وفق اتفاقية اأو�سلو.  واإن طالت 
تلك ال�سيا�سة املنازل ال�سكنية يف العديد من مناطق ال�سفة الغربية، اإال اأن تركيز هذه ال�سيا�سة جرى خالل هذا العام يف مدينة القد�س ال�سرقية.16  ويف 

حني جرت اأعمال الهدم يف قطاع غزة على خلفية انتقامية، جرت اأعمال الهدم يف ال�سفة الغربية بذريعة البناء بدون ترخي�س.

تتبع �سلطات االحتالل االإ�سرائيلي، وبخا�سة يف مدينة القد�س ال�سرقية واملناطق املحاذية للم�ستوطنات والطرق االلتفافية، اإجراءات طويلة ومعقدة يف 
منح تراخي�س البناء لل�سكان املدنيني الفل�سطينيني.  ويف الوقت الذي تعمل فيه تلك ال�سلطات على ت�سهيل اأعمال البناء اال�ستيطاين يف تلك املناطق 
فاإنها  املحتلة،  الفل�سطينية  االأر�س  الع�سوائي يف  بالبناء  للم�ستوطنني  وت�سمح  للم�ستوطنني،  ال�سكاين  التزايد  مع  للتنا�سب  ال�سرورية  احلاجة  بادعاء 
يُِّق اخلناق على الفل�سطينيني، وت�سع العراقيل اأمام اإجراءات احل�سول على الرتاخي�س.  واأمام هذه ال�سيا�سة، وحتت �سغط احلاجة لل�سكن، فاإن مئات  ُت�سَ
املواطنني الفل�سطينيني ي�سطرون لبناء منازل �سكنية لهم رغم معرفتهم امل�سبقة بالنتائج.  اإن ال�سلطات املحتلة تتبع �سيا�سة تت�سف بالتمييز العن�سري 
اأنها تتبع ال�سيا�سة نف�سها يف  يف منح تراخي�س البناء، حيث ت�سهل من اإجراءات منحها للمواطنني اليهود، وحجبها عن املواطنني الفل�سطينيني.  كما 

حما�سبة املخالفني للقوانني.

وخالل هذا العام هدمت قوات االحتالل االإ�سرائيلي )134( منزاًل �سكنياً يف ال�سفة الغربية، منها )83( وحدة �سكنية يف مدينة القد�س ال�سرقية و�سواحيها، 
و)54( منزاًل يف باقي مناطق ال�سفة.  واأجربت تلك القوات )23( مواطناً يف مدينة القد�س ال�سرقية و�سواحيها على هدم منازلهم، وبذلك يرتفع عدد 
الوحدات ال�سكنية التي تعر�ست للهدم خالل هذا العام اإىل )157( وحدة.  وت�ستخدم �سلطات االحتالل يف مدينة القد�س ال�سرقية �سيا�سة اإجبار املواطنني 
هم لفعل ذلك لكي ال يدفعوا غرامات مالية باهظة تت�سمن غرامات خمالفات البناء بدون  الفل�سطينيني على هدم منازلهم باأيدهم، وعادة ما ُي�سَطُر بع�سُ

ترخي�س واأجرة اآالت الهدم االإ�سرائيلية التي تنفذ قرارات الهدم.

امل�ستوطنني واعتداءات  ال�ستيطان  جرائم  ا�ستمرار 
وا�شلت احلكومة الإ�شرائيلية وقوات احتاللها احلربي وامل�شتوطنون القاطنون يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة خالفًا للقانون الدويل اقرتاف املزيد من جرائم 
التو�شع ال�شتيطاين يف اأرا�شي ال�شفة الغربية.  فيما وا�شل امل�شتوطنون امل�شلحون واملحميُّون من قوات الحتالل اقرتاف املزيد من جرائمهم واعتداءاتهم 
املنظمة �شد املدنيني الفل�شطينيني وممتلكاتهم.  وقد �شهد هذا العام ت�شعيدًا جديدًا يف جرائم امل�شتوطنني، وبخا�شة بعد ت�شلم احلكومة اجلديدة برئا�شة 

بنيامني نتنياهو مقاليد احلكم يف اإ�شرائيل، و�شن امل�شتوطنون وقوات الحتالل عمليات م�شرتكة �شد املدنيني الفل�شطينيني يف حالت عديدة.         

16   ل ميكن النظر جلرائم هدم املمتلكات واملنازل يف ال�شفة الغربية مبعزل عن �شيا�شة التو�شع ال�شتيطاين واعتداءات امل�شتوطنني وجدار ال�شم، وهو ما �شيتم ا�شتعرا�شه اأدناه يف بندين م�شتقلني.

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل

تدمري املمتلكات وهدم املنازل يف 
ال�سفة الغربية

هدم منزل عائلة �شيام يف بيت حنينا بالقد�ص ال�شرقية من قبل جرافات الحتالل
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ال�ستيطاين التو�سع  م�ساريع 
وا�شلت احلكومة الإ�شرائيلية اجلديدة العمل يف تكثيف كافة الن�شاطات ال�شتيطانية يف اأرا�شي ال�شفة الغربية املحتلة، وبخا�شة يف مدينة القد�ص ال�شرقية 
خالل العام 2009.  ورغم تزايد انتقادات املجتمع الدويل ل�شتمرار الن�شاطات ال�شتيطانية الإ�شرائيلية يف الأر�ص الفل�شطينية، اإل اأن احلكومة الإ�شرائيلية 
ا�شتمرت يف زيادة تلك الن�شاطات حتت ذريعة تلبية احتياجات )النمو الطبيعي( للم�شتوطنني.  املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يوؤكد اأن الأر�ص الفل�شطينية 
يف ال�شفة الغربية، مبا فيها مدينة القد�ص ال�شرقية، وقطاع غزة هي اأر�ص حمتلة وفق القانون الإن�شاين الدويل، وقرارات ال�شرعية الدولية، وعليه فاإنه يطالب 
املجتمع الدويل بالتحرك الفوري والعاجل من اأجل اإجبار حكومة اإ�شرائيل على وقف جميع ن�شاطاتها ال�شتيطانية يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، وبخا�شة يف 

مدينة القد�ص ال�شرقية املحتلة، واإزالة امل�شتوطنات الإ�شرائيلية، والتي ت�شكل جرمية حرب وفق قواعد القانون الإن�شاين الدويل، من تلك الأر�ص. 

ترافق ذلك مع تكثيف قوات الحتالل الإ�شرائيلي من اأعمال ا�شتهدافها للبناء الفل�شطيني يف مناطق ) C ( ح�شب ت�شنيفات اتفاق اأو�شلو بني منظمة التحرير 
التابعة لالإدارة )املدنية( الإ�شرائيلية يف  التنظيم والبناء  اإ�شرائيل عام 1993، بذريعة البناء دون احل�شول على تراخي�ص من دائرة  الفل�شطينية وحكومة 
املعقدة  الإجراءات  من  طويلة  �شل�شلة  ت�شع  اأنها  كما  املناطق،  تلك  الفل�شطيني  للبناء  �شارمة  قيودًا  ت�شع  ال�شلطات  تلك  اأن  اإىل  ي�شار  اإيل.   بيت  م�شتوطنة 
لتلك احلاجة،  ا�شتجابة  للبناء  الفل�شطينية ت�شطرها  للعائالت  النمو الطبيعي  اأن حاجة  يوؤكد  للبناء.  املركز  كمتطلبات للح�شول على الرتاخي�ص الالزمة 
واأمام تعقيدات اإ�شدار تراخي�ص بناء من قبل دائرة التنظيم والبناء الإ�شرائيلية، فاإن املواطنني الفل�شطينيني ي�شطرون للبناء فوق ممتلكاتهم اخلا�شة لتلبية 
حاجاتهم يف ال�شكن.  ورغم تاأكيد املركز القاطع على عدم �شرعية البناء ال�شتيطاين يف الأر�ص املحتلة، واعتبار ال�شتيطان برمته جرمية حرب، اإل اأن �شلطات 

الحتالل تكر�ص نظام متييز عن�شري يف تعاملها مع البناء غري املرخ�ص يف القرى الفل�شطينية ومثيله يف امل�شتوطنات.

وخالل هذا العام، اأعلنت قوات الحتالل الإ�شرائيلي، واأذرعها املدنية كبلدية القد�ص، ووزارتي الإ�شكان والداخلية، وجمل�ص التنظيم الأعلى عن طرح عطاءات 
لبناء ما يزيد عن )3500( وحدة �شكنية جديدة.  و�شرعت تلك ال�شلطات يف اإقامة حي ا�شتيطاين جديد جنوب القد�ص، وو�شع حجر الأ�شا�ص مل�شتوطنة جديدة 
بني م�شتوطنة معاليه اأدوميم ومدينة القد�ص املحتلة، وبناء وحدات �شكنية ا�شتيطانية جديدة يف قلب جبل املكرب، وتو�شيع م�شتوطنة جيلو، ف�شاًل عن الإعالن 

. E1 عن انتهاء العمل يف البنية التحتية للم�شروع ال�شتيطاين
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اأعمال بناء يف اإحدى امل�شتوطنات يف ال�شفة الغربية اأعمال بناء يف م�شتوطنة ب�شغات زئيف، جنوب رام اهلل

الفل�سطينيني املدنيني  ممتلكات  من  املزيد  م�سادرة 
م�شادرة  وتعترب  ال�شتيطانية.   اأغرا�شها  خلدمة  الفل�شطينيني  املدنيني  ممتلكات  من  املزيد  م�شادرة  ب�شيا�شة  العمل  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  وا�شلت 
اإحداث هذا  املمتلكات املدنية واإحداث تغيري من قبل قوات الحتالل يف طبيعة الأر�ص املحتلة عماًل منافيًا لأحكام القانون الإن�شاين الدويل الذي ي�شرتط 

التغيري بال�شرورة احلربية.  وهذا �شرط ل يتوفر يف املخططات والأهداف املعلنة لدولة الحتالل الإ�شرائيلي.
  

وخالل هذا العام، قامت قوات الحتالل بالإعالن عن م�شادرة، و/اأو جتريف حوايل )6540( دومنًا من الأرا�شي يف خمتلف حمافظات ال�شفة الغربية، وي�شمل 
ذلك عدد الدومنات التي �شمها امل�شتوطنون مل�شتوطناتهم دون قيام تلك القوات باأي اإجراء ملنع ذلك.  وكانت تلك الأرا�شي موزعة ح�شب املحافظات كالتايل: 
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رم  القد�ص )530( دومنًا؛  بيت حلم )1723( دومنًا؛  اخلليل )3115( دومنًا؛ 
اهلل )142( دومنًا؛ نابل�ص )110( دومنات؛ جنني )416( دومنًا؛ قلقيلية )94( 
دومنًا؛ و�شلفيت )410( دومنات.  ول ت�شمل تلك الإح�شائيات املناطق املغلقة، 
وبخا�شة منطقة الأغوار على امتداد املناطق ال�شرقية لل�شفة الغربية التي متنع 
الدخول  املنطقة من  تلك  �شكان  الفل�شطينيني من خارج  قوات الحتالل دخول 

اإليها.    

وبالرتافق مع الأعمال ال�شتيطانية، جرى العتداء على )14000( �شجرة زيتون 
يف اأرا�شي ال�شفة الغربية املحتلة من قبل قوات الحتالل الإ�شرائيلي وامل�شتوطنني 
على حد �شواء.  متثلت تلك العتداءات يف اقتالع اآلف اأ�شجار الزيتون ل�شالح 
اآلف  وتقطيع  حرق  على  امل�شتوطنني  واإقدام  اليهودية،  امل�شتوطنات  تو�شيع 
نحو  الحتالل  قوات  واقتلعت  اأحرقت  العام  هذا  وخالل  الأخرى.   الأ�شجار 
)1455( �شجرة زيتون خالل مو�شم القطاف، فيما جرفت منذ بداية العام نحو 
)7000( �شجرة ل�شالح تو�شيع امل�شتوطنات، واعتدى امل�شتوطنون على اأكرث من 
)5500( �شجرة اأخرى.  تركزت العتداءات يف حمافظات �شمال ال�شفة، ففي 
مت  �شلفيت  حمافظة  ويف  زيتون،  �شجرة   )6000( على  اعتدي  نابل�ص  حمافظة 
على  يقرب  ما  واقتالع  اإحراق  مت  قلقيلية  ويف  �شجرة،   )5720( حوايل  اقتالع 
 )1600( من  يقرب  ما  على  اعتدي  اخلليل  حمافظة  يف  اأما  �شجرة،   )400(

�شجرة، ويف حمافظة بيت حلم اقتلع حوايل )80( �شجرة.17

ال�سرقية القد�ض  مدينة  تهويد  اإجراءات  من  املزيد 
وا�شلت حكومة اإ�شرائيل و�شلطات احتاللها احلربي اأعمال ال�شتيطان يف مدينة القد�ص ال�شرقية و�شواحيها بهدف اإكمال خطط تهويد املدينة املحتلة نهائيًا.  
وف�شاًل عن تعزيز اإجراءات عزل املدينة عن حميطها الفل�شطيني يف ال�شفة الغربية، وا�شتكمال بناء مقاطع جديدة من جدار ال�شم حولها، وموا�شلة البناء 
املدينة.  فيما وا�شلت  الفل�شطينيني يف  ال�شكان  الت�شييق على جممل مناحي حياة  القوات يف  ا�شتمرت تلك  بها،  القائمة يف قلبها واملحيطة  امل�شتوطنات  يف 
البلدية �شيا�شة جتريف منازلهم ال�شكنية بادعاء عدم احل�شول على تراخي�ص خا�شة بذلك.  و�شهد عام 2009 زيادة ملحوظة يف اأعداد اإخطارات الهدم التي 

اأ�شدرتها بلدية الحتالل ُم�شَتهِدفًة فيها منازل املواطنني الفل�شطينيني يف وممتلكاتهم املدنية الأخرى يف املدينة و�شواحيها.  

املدينة  �شكان  �شيا�شات �شحب بطاقات هوية  تنفيذ  وزارة داخلية الحتالل يف  ا�شتمرت  الدويل،  للقانون  املنافية  والإجراءات  ال�شيا�شات  تلك  وبالرتافق مع 
اأن �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي �شحبت خالل العام 2008 حق  الفل�شطينيني.  واأفادت �شحيفة »هاآرت�ص« العربية يف عددها ال�شادر بتاريخ 2009/12/2 
الإقامة يف مدينة القد�ص املحتلة من 4577 مواطنًا مقد�شيًا.  وذكرت ال�شحيفة اأن وزارة الداخلية الإ�شرائيلية زادت من وترية �شحب حق الإقامة من املقد�شيني 
حيث ازدادت مبا يزيد عن ع�شرين �شعفًا على معدل ا�شتخدام هذه اخلطوة خالل ال�شنوات الأربعني املا�شية.  وخالل عام 2009 ا�شتمرت تلك ال�شيا�شة بنف�ص 

وترية العام الذي �شبقه.  

وخالل هذا العام، ا�شتمرت �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي، ومن خالل البلدية، يف اقرتاف املزيد من جرائم جتريف املنازل ال�شكنية الفل�شطينية يف خمتلف 
اأنحاء املدينة و�شواحيها بادعاء بنائها دون احل�شول على الرتاخي�ص الالزمة.  ويف هذا ال�شدد ل تزال �شلطات البلدية ت�شع �شل�شلة من الإجراءات الطويلة 
واملعقدة التي ت�شبق اإ�شدار تراخي�ص بناء للمواطنني الفل�شطينيني، مما ي�شطرهم، وحتت �شغط احلاجة لتلبية �شرورات الزيادة ال�شكانية الطبيعية، للجوء 
اإىل بناء منازل لهم دون احل�شول على الرتاخي�ص الالزمة، اأو اإ�شافة غرف اإىل منازلهم القائمة، رغم معرفتهم امل�شبقة بالنتائج.  ويف املقابل، اأقرت �شلطات 
الحتالل باأذرعها املختلفة، بلدية القد�ص، وزارة الإ�شكان، وزارة الداخلية، واجلمعيات ال�شتيطانية بناء اآلف الوحدات ال�شكنية ال�شتيطانية داخل املدينة 
املحتلة وحولها خالل هذا العام.  املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان واإْذ يوؤكد على عدم �شرعية الإجراءات الإ�شرائيلية يف مدينة القد�ص املحتلة و�شواحيها 
كونها جزًء ل يتجزاأ من الأر�ص املحتلة، ي�شري اإىل اأن بلدية الحتالل متيِّز �شد الفل�شطينيني بكل ما يت�شل برتاخي�ص البناء واخلدمات.  وذكر تقرير اأعده 
قنا�شل الدول الأوروبية يف مدينة القد�ص ال�شرقية اأنه ومنذ العام 1967 فاإن قرية �شلوانـ  على �شبيل املثالـ  مل حت�شل �شوى على 20 ترخي�شًا للبناء.  ول يح�شل 

الفل�شطينيون يف القد�ص �شوى على 200 ترخي�ص �شنويًا من البلدية، يف حني اأن حاجتهم ال�شنوية تزيد عن 1500 ترخي�ص.  
   

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل

17  مركز اأبحاث الأرا�شي )اأريج(.
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و/ الفل�شطينية،  التحرير  ملنظمة  تبعيتها  بادعاء  املدينة  العاملة يف  الفل�شطينية  الأهلية  املوؤ�ش�شات  ن�شاط  الت�شييق على  �شيا�شة  الحتالل  �شلطات  ووا�شلت 
اأو لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية، على الرغم من و�شوح هوية تلك املوؤ�ش�شات.  و�شملت الإجراءات الإ�شرائيلية مداهمة تلك املوؤ�ش�شات، منع عقد اجتماعات 
لهيئاتها العامة والإدارية، منع اإقامة اأية احتفال اأو اجتماعات داخل تلك املوؤ�ش�شات، حتى واإن كان الن�شاط املنوي اإقامته ن�شاطًا اجتماعيًا بادعاء اأنه ن�شاط 

يخ�ص املنظمة اأو ال�شلطة.      

اأمام املوؤمنني من امل�شلمني  اإغالق مدينة القد�ص ال�شرقية  كما وا�شتمرت قوات الحتالل يف انتهاك احلقوق الدينية للفل�شطينيني من خالل ا�شتمرارها يف 
وامل�شيحيني وعدم متكينهم من الدخول ال�شل�ص للمدينة لأداء �شعائرهم الدينية يف م�شاجدها وكنائ�شها.  ترافق ذلك مع ا�شتمرار اأعمال احلفريات يف حميط 

امل�شجد الأق�شى ب�شكل اأ�شحت تلك الأعمال تهدد �شالمة بنيانه، وتعر�شه خلطر النهيار.    

ن�شاء فل�شطينيات ينتظرن املرور عرب حاجز ع�شكري ا�شرائيلي يف بيت حلم اىل القد�ص لل�شالة يف امل�شجد الأق�شى

ُي�شار اإىل اأن اإجراءات قوات الحتالل لتهويد مدينة القد�ص العربية بداأت بالإعالن عن �شمها لالأرا�شي الإ�شرائيلية، وم�شادرة ممتلكات املدنيني الفل�شطينيني، 
واإقامة امل�شتوطنات عليها، وتوطني اليهود فيها، واإقامة جدار ال�شم حولها، وحرمان �شكانها الأ�شليني من بناء املنازل، وهدم منازلهم القائمة، واإ�شدار قرارات 
عن�شرية تهدف اإىل تفريغ املدينة من �شكانها الفل�شطينيني، وفر�ص عزلة عليها من خالل احل�شار.  ويرى املركز اأن �شيا�شة تهجري ال�شكان الفل�شطينيني من 
مدينة القد�ص تعترب اإحدى الو�شائل املعتمدة لدى دولة الحتالل الإ�شرائيلي من اأجل خلق واقع جديد يكون فيه اليهود الن�شبة الغالبة يف املدينة.  لقد عملت 
امليزان  لل�شكان، وذلك لإحداث خلخلة يف  العام  القد�ص 22% من املجموع  الفل�شطينيني يف  ال�شكان  اأن ل يتجاوز عدد  املتعاقبة على  الإ�شرائيلية  احلكومات 
الدميغرايف يف املدينة.  وجلاأت تلك احلكومات اإىل ا�شتخدام الكثري من الأ�شاليب لتنفيذ هذه ال�شيا�شة، والتي كان اآخرها بناء جدار ال�شم وعزل ع�شرات 

الآلف من ال�شكان الفل�شطينيني خارج املدينة، و�شحب الهويات من ال�شكان العرب فيها، و�شم الكتل ال�شتيطانية اإىل حدود بلدية القد�ص. 

وممتلكاتهم  الفل�سطينيني  املدنيني  �سد  امل�ستوطنني  جرائم 
�شهد العام 2009 املزيد من اجلرائم والعتداءات التي يقرتفها امل�شتوطنون امل�شلحون �شد املدنيني الفل�شطينيني وممتلكاتهم يف ال�شفة الغربية، مبا فيها مدينة القد�ص 
ال�شرقية.  واأ�شفرت جممل تلك اجلرائم والعتداءات عن مقتل ثالثة مدنيني، من بينهم طفل.  ومبقتل هوؤلء املدنيني يرتفع عدد القتلى الفل�شطينيني على اأيدي امل�شتوطنني 

منذ اندلع انتفا�شة الأق�شى اإىل �شبعة واأربعني فل�شطينيًا. 

وعادة ما تتم تلك العتداءات حتت �شمع وب�شر قوات الحتالل، وبخا�شة يف مدينة اخلليل حيث تقوم تلك القوات بتوفري احلماية للم�شتوطنني على مدار 
ال�شاعة.  ول تتدخل تلك القوات لوقف هذه العتداءات، كما ل تقوم بتوقيف اجلناة من امل�شتوطنني لتقدميهم للمحاكمة.  ويف العموم تتجاهل �شلطات الحتالل 
ت�شجيع  ال�شلوك عامل  وي�شكل هذا  فيها.   باأي حتقيق ق�شائي جدي  تقوم  ول  امل�شتوطنني  الفل�شطينيون �شد اجلناة من  ال�شحايا  بها  يتقدم  التي  ال�شكاوى 

للم�شتوطنني لال�شتمرار يف اقرتاف جرائمهم واعتداءاتهم، كما وي�شكل عامل اإحباط لدى ال�شحايا الفل�شطينيني.  
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ويف تطور لفت، نفذت عدة اعتداءات �شد املدنيني الفل�شطينيني ب�شكل م�شرتك بني قوات الحتالل وامل�شتوطنني امل�شلحني.  وخالل هذا العام وثق املركز عدة 
اعتداءات م�شرتكة كان اأبرزها بتاريخ 2009/4/8 عندما هاجم ع�شرات امل�شتوطنني حتت حرا�شة وم�شاركة قوات الحتالل الإ�شرائيلي خربة �شافا، �شمال 
بينهم  فل�شطينيًا، من  اثنا ع�شر مدنيًا  اأ�شيب  تاريخ 2009/4/24،  ت�شعة مدنيني فل�شطينيني.  ويف  اإ�شابة  العملية عن  تلك  واأ�شفر  غربي حمافظة اخلليل، 

طفالن، عندما هاجم م�شتوطنون م�شلحون، حتت حماية ومب�شاركة قوة من جي�ص الحتالل الإ�شرائيلي، قرية عوريف، جنوبي مدينة نابل�ص.    

وخالل هذا العام ُقِتَل ثالثة مدنيني فل�شطينيني، من بينهم طفالن، يف جرائم اإطالق نار اقرتفها امل�شتوطنون امل�شلحون �شدهم.  ففي تاريخ 2009/1/13، 
قتل اأحد امل�شتوطنني الطفل ن�شر م�شطفى عودة، 16 عامًاً، من �شكان بلدة عزون، �شرقي مدينة قلقيلية، واأ�شاب طفلني اآخرين.  ويف تاريخ 2009/4/17، 
قتلت قوة من “حر�ص امل�شتوطنات” الطفل رباح حجازي �شدر، 17 عامًا، من �شكان حي الزيتون يف مدينة اخلليل بالقرب من م�شتوطنة حجاي قرب اخلليل.  
ويف تاريخ 2009/6/2، قتل اأجمد حممد اأبو خ�شري، 33 عامًا، من حي �شعفاط، يف مدينة القد�ص ال�شرقية املحتلة عندما اأطلق متطرف اإ�شرائيلي النار جتاهه 

من م�شافة قريبة.   

وخالل هذا العام ر�شد باحثو املركز )233( اعتداء اقرتفها امل�شتوطنون، وتركزت تلك العتداءات ـ كما يف الأعوام املا�شية ـ ب�شكل اأ�شا�شي يف حمافظة اخلليل 
اإذ بلغت )86( اعتداء.  وبلغت يف حمافظة نابل�ص )67( اعتداء، ويف حمافظة رام اهلل والبرية )11( اعتداء، ويف حمافظة قلقيلية )14(؛ وحمافظة القد�ص 
لأ�شكال  وبالن�شبة  اعتداءات.  اعتداءات، ويف حمافظة طولكرم )7(  بيت حلم )12( ويف حمافظة جنني )3(  �شلفيت )11(؛ وحمافظة  )22(؛ وحمافظة 
العتداءات فقد توزعت على النحو التايل: اأعمال التنكيل )47( اعتداًء؛ العتداء على املنازل ال�شكنية )40( اعتداًء؛ العتداء على املزارعني ورعاة الأغنام 
وممتلكاتهم )63(؛ اإطالق نار )12( اعتداًء؛ العتداء على الأماكن الدينية )9( اعتداءات؛ الده�ص العمد )6( اعتداءات؛ واعتداءات اأخرى كاأعمال العربدة 

وقطع الطرق ور�شق احلجارة جتاه ال�شيارات املدنية الفل�شطينية )56( اعتداًء.

الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  عمق  يف  )الفا�سل(  ال�سم  جدار 
اإ�شرائيل واأرا�شي ال�شفة الغربية،  اأريئيل �شارون اآنذاك، اإقامة جدار فا�شل بني  يف �شهر حزيران )يونيو( عام 2002، قررت احلكومة الإ�شرائيلية برئا�شة 
بهدف منع دخول الفل�شطينيني اإىل اأرا�شيها اإل عرب نظام اأمني تقيمه اإ�شرائيل.  ادعت تلك احلكومة يف البداية اأن اجلدار اأمني ول يحمل م�شامني �شيا�شية.  
ومع مرور الوقت، وبعد فر�ص وقائع جديدة على الأر�ص، اأعلن العديد من القادة ال�شيا�شيني الإ�شرائيليني اأن اجلدار �شيكون مبثابة خط فا�شل بني اإ�شرائيل 

والدولة الفل�شطينية امل�شتقبلية. 

اعتداءات امل�شتوطنني بحق املواطنني يف ال�شفة الغربية
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خالل ال�شنوات املا�شية اأجنزت �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي اأجزاء كبرية من اجلدار.  مير اجلدار يف معظم اأرا�شي ال�شفة الغربية ولي�ص على طول اخلط 
الأخ�شر.  وت�شري الدلئل الواقعية اإىل اأن اإ�شرائيل، التي تت�شبث بادعاءات اأمنية من اأجل خلق حقائق اأحادية اجلانب على اأر�ص الواقع، جعلت من اجلدار 
للتفاو�ص عليها مع الفل�شطينيني الذين ي�شعون لإقامة دولتهم يف حدود الرابع من حزيران )يونيو( 1967.  لقد خلق اجلدار وقائع جديدة ي�شعب  حدودًا 

احلديث معها عن اإقامة دولة فل�شطينية تتمتع بتوا�شل جغرايف يف ال�شفة الغربية، وقابلة للحياة. 

بناء على طلب تقدمت به اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 2003/12/3 لدى حمكمة العدل الدولية يف لهاي، لإ�شدار راأي ا�شت�شاري يف قانونية جدار 
ال�شم، ق�شت تلك املحكمة بتاريخ 2004/7/9، باأن اإقامة اجلدار غري قانوين.  وجاء يف ال�شتنتاجات اخلا�شة بالراأي ال�شت�شاري اأنه يتوجب على اإ�شرائيل 
التوقف عن اإقامة اجلدار، وتفكيك الأجزاء التي متت اإقامتها يف ال�شفة الغربية، واإلغاء الأوامر التي مت اإ�شدارها بخ�شو�ص اإقامته وتعوي�ص الفل�شطينيني 
الذين ت�شرروا جراء ذلك.  كذلك نا�شدت حمكمة العدل الدولية املجتمع الدويل بالمتناع عن امل�شاعدة يف ا�شتمرار الو�شع غري القانوين الذي ن�شاأ يف اأعقاب 
�شلطات الحتالل  اأن  اإل  الرابعة.   اتفاقية جنيف  الإ�شرائيلية و�شمان تطبيق  اإيقاف اخلروقات  اأجل  القانونية من  الو�شائل  واتخاذ  الفا�شل،  اإقامة اجلدار 

الإ�شرائيلي، وجهازها الق�شائي ا�شتمر يف �شرب راأي حمكمة العدل الدولية بعر�ص احلائط، وا�شتمرت حكومة اإ�شرائيل بالت�شرف كدولة فوق القانون.  

ورغم الراأي ال�شت�شاري املذكور، ا�شتمرت قوات الحتالل الإ�شرائيلي بالعمل على ا�شتكمال بناء جدار ال�شم.  وخالل هذا العام تركزت اأعمال البناء حول 
مدينة القد�ص ال�شرقية املحتلة.  واأجنزت تلك القوات الأجزاء العظمى من اجلدار حول املدينة، وفق خمططات بلدية القد�ص الغربية.  كما وا�شلت قوات 
الحتالل ا�شتكمال الأجزاء املتبقية من اجلدار يف الأجزاء اجلنوبية من اأرا�شي ال�شفة الغربية.  اإن املبداأ ال�شائد يف حتديد م�شار اجلدار يف منطقة القد�ص 
ت  مَّ هو الو�شول اإىل التما�ص ما بني اجلدار الفا�شل وبني اخلط احلدودي للبلدية.  وقد مت تعريف منطقة نفوذ القد�ص مرة اأخرى يف العام 1967، بعد اأن �شُ
اإىل القد�ص مناطق اإ�شافية من ال�شفة الغربية )حوايل 70.000 دومن( والتي مت �شمها اإىل اإ�شرائيل.  ويعي�ص اليوم يف هذه املناطق - التي مت �شمها- حوايل 
220.000 فل�شطيني.  لقد مت احلفاظ على مبداأ التما�ص مع احلدود البلدية، ب�شورة عامة، على امتداد امل�شار كله، با�شتثناء حالتني �شاذتني وبارزتني: حي كفر 

عقب وخميم �شعفاط لالجئني، وهما منطقتان �شيتم ف�شلهما عن باقي اأجزاء املدينة، على الرغم من وجودهما داخل منطقة نفوذ بلدية القد�ص. 
وخالل هذا العام، ا�شتمر النظام الق�شائي يف اإ�شرائيل بالقيام بدوره التقليدي يف خدمة �شيا�شات الحتالل يف هذا امل�شمار.  وردت املحكمة العليا الإ�شرائيلية 
العديد من اللتما�شات التي قدمت اإليها من قبل الفل�شطينيني بغر�ص اإخراج اجلدار من اأرا�شيهم الزراعية.  ويف حالت نادرة اأقرت املحكمة تعديالت طفيفة 

على م�شار اجلدار يف بع�ص املناطق، مثل اأرا�شي بلدة جيو�ص، �شمال �شرقي مدينة قلقيلية، اإل اأن تلك التعديالت ظلت حربًا على ورق.  
   

القيود على احلركة على طريف اجلدار 
يعاين ال�شكان املدنيون الفل�شطينيون الذين وجدوا اأنف�شهم مبحاذاة جدار ال�شم من القيود التي فر�شتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي على حركتهم العتيادية.  

وخالل هذا العام اأ�شيفت قيود جديدة على احلركة والتنقل، ف�شاًل عن تلك القيود وا�شعة النطاق املفرو�شة عليهم منذ اندلع انتفا�شة الأق�شى. 

وخالل هذا العام، قل�شت قوات الحتالل الإ�شرائيلي �شاعات فتح البوابات الزراعية املقامة يف هيكل اجلدار، ما ت�شبب يف اإعاقة دخول املزارعني الفل�شطينيني 
اإىل اأرا�شيهم املعزولة خلف جدار ال�شم.  تهدف قوات الحتالل من تلك الإجراءات التع�شفية اإىل تقلي�ص �شاعات عمل املزارعني الفل�شطينيني يف اأرا�شيهم، 

وبالتايل تدمري اأحد اأهم م�شادر الدخل لديهم، كما �شيت�شبب يف تدمري مزروعاتهم. 

الفل�شطينيني، وا�شرتطت عليهم احل�شول على ت�شاريح �شادرة من  الزيتون، فر�شت قوات الحتالل نظامًا �شارمًا على املزارعني  ويف مو�شم قطاف ثمار 
اأ�شبحت معزولة خلف اجلدار.  وت�شرتط تلك القوات اأن تكون الأرا�شي م�شجلة  اأرا�شيهم الزراعية التي  نهم من دخول  كِّ الإ�شرائيلية” مُتَ املدنية  “الإدارة 
باأ�شمائهم يف دوائر )الطابو( لإ�شدار تلك الت�شاريح.  اإل اأن معظم تلك الأرا�شي ل زالت م�شجلة باأ�شماء اأجداد واآباء املزارعني حيث اأن تواجد ال�شركاء 

الآخرين يف ال�شتات يحول دون تق�شيم الأرا�شي بني الورثة، وبالتايل ت�شجيلها يف دوائر )الطابو( يف ظل الظروف الراهنة.    
 

لقد خلق اجلدار �شعوبات اأمام اآلف املزارعني الفل�شطينيني يف الو�شول اإىل اأرا�شيهم الزراعية، ويف ت�شويق منتجاتهم، وبخا�شة اأن املناطق التي اأقيم اجلدار 
فيها تعترب من اأكرث املناطق الزراعية خ�شوبة يف ال�شفة الغربية، وتعترب الزراعة من اأهم م�شادر الرزق الأ�شا�شية يف القرى والبلدات الواقعة فيها. اإن احلقائق 
اجلديدة التي فر�شها بناء اجلدار على اأر�ص الواقع اأدت اإىل تدهور الو�شع القت�شادي يف الأر�ص املحتلة ب�شكل بارز، وبالتايل اأدى اإىل رفع معدلت الفقر يف 

اأو�شاط عدد كبري من العائالت الفل�شطينية.

ول تتوقف اآثار القيود على احلركة على القطاع الزراعي فقط، بل اإنه ي�شمل كافة اأوجه الأن�شطة احلياتية لل�شكان.  تكبل القيود على حرية احلركة والتنقل 

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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حرية و�شول ال�شكان اإىل امل�شت�شفيات املوجودة يف املدن املجاورة. كما ويت�شرر جهاز التعليم وذلك لأن الكثري من املدار�ص، وبخا�شة يف القرى، تعتمد على 
املعلمني الذين ياأتون من خارجها، ف�شاًل عن امل�شا�ص بالعالقات الأ�شرية والجتماعية، حيث يحتاج ال�شكان، وعلى طريف اجلدار على حد �شواء، للح�شول على 
ت�شاريح خا�شة للتنقل، كما اأن البوابات املقامة يف هيكل اجلدار ُتْفَتُح وُتْغَلُق �شمن نظام اأمني �شارم، ويف �شاعات حمددة.  وعادة ما يفاجئ ال�شكان باإغالق 

هذه البوابات دون اإبداء الأ�شباب.

احلرب جمرمي  مالحقة  وجهود  الإ�سرائيلي  الق�سائي  النظام  يف  العدالة  غياب 
فتحت  وبينما  الحتالل.   يتبعها جي�ص  التي  التحقيق  اآليات  بالنزاهة، مبا يف ذلك  يتمتع  ول  الفل�شطينيني  الإ�شرائيلي متحيزًا �شد  الق�شائي  النظام  يعترب 
اإ�شرائيل حتقيقات يف عدد من الأحداث التي جرت خالل عملية الر�شا�ص امل�شبوب، اإل اأن عدد التحقيقات التي فتحت ت�شكل النذر القليل من جمموع ال�شكاوى 

املقدمة ب�شاأن تلك الأحداث.  

بالإ�شافة اإىل ذلك، ل تفي هذه التحقيقات باملعايري الدولية، فاإ�شرائيل ملزمة مبوجب القانون الدويل بالتحقيق يف اجلرائم وتقدمي امل�شئولني عن تلك اجلرائم 
اإىل العدالة ومعاقبتهم، وتوفري اإن�شاف فعال لل�شحايا، وتوفري تعوي�شات معقولة ومنا�شبة، والك�شف عن احلقيقة.  اإل اأن التحقيقات الإ�شرائيلية ل تفي بهذه 
ال�شروط اخلم�شة، كما اأنها ل تفي باملعايري الدولية فيما يت�شل با�شتقالل الق�شاء، ا�شتنادًا اإىل مبداأ الف�شل بني ال�شلطات، واحلاجة اإىل اإجراء حتقيقات 
وحماكمات يف الوقت املنا�شب، و�شرورة اإجراء التحقيقات خارج املوؤ�ش�شة الع�شكرية من اأجل �شمان اأن تكون التحقيقات واملحاكمات عادلة وم�شتقلة.  بب�شاطة، 

ل ميكن حتقيق العدالة للفل�شطينيني يف هذا النظام املتحيز وغري النزيه.  

يف ظل هذا الواقع، جلاأ املركز، بالتعاون مع عدد من املوؤ�ش�شات القانونية ومنظمات حقوق الإن�شان الدولية، اإىل مبداأ الولية الق�شائية الدولية، الذي يتيح 
للمحاكم الوطنية اأن تعمل كوكيل للمجتمع الدويل، وتقوم مبحاكمة املتهمني بارتكاب جرائم دولية، مبا يف ذلك خمالفات ج�شيمة لتفاقيات جنيف، وجرائم 

�شد الإن�شانية، والإبادة اجلماعية، والتعذيب.  

اأمام املحاكم.  بتاريخ 29 يناير 2009، خل�ص قا�شي التحقيق املركزي رقم 4 يف املحكمة الوطنية الإ�شبانية اإىل  يف عام 2009، مت رفع عدد من الق�شايا 
اأن ال�شلطات الإ�شرائيلية مل تكن م�شتعدة للتحقيق مع الأ�شخا�ص امل�شتبه يف م�شئوليتهم عن عملية الغتيال يف حي الدرج بتاريخ 22 يوليو 2002 وتقدميهم 
للمحاكمة، وبالتايل مت التاأكيد على متتع اإ�شبانيا ب�شالحية النظر يف الق�شية.  و�شكل هذا القرار انطالقة لتحقيق ق�شائي يف اأحداث يوم 22 يوليو 2002.  
تقدم الإدعاء الإ�شباين ودولة اإ�شرائيل با�شتئناف �شد القرار ال�شادر بتاريخ 29 يناير 2009، ولكن املحكمة الوطنية الإ�شبانية اأعلنت بتاريخ 4 مايو 2009 
قراره مبوا�شلة التحقيق.  و�شكل هذا القرار �شابقة قانونية هامة، حيث اعتربت املحكمة باأن اإ�شرائيل، كقوة احتالل، ل تتمتع بالولية الق�شائية الأولية على 
قطاع غزة.  وعليه، كان املركز يف و�شع ي�شمح له برفع الق�شايا مبا�شرة اإىل الق�شاء الإ�شباين متجاوزًا املحاكم الإ�شرائيلية.  ولكن �شلطات الحتالل ا�شتاأنفت 
القرار، وبتاريخ 30 يونيو 2009، وافقت حمكمة ال�شتئناف الإ�شبانية على ا�شتئناف تقدم به الإدعاء العام يف اأعقاب قرار الرابع من مايو، وقررت اإغالق ملف 
التحقيق على اأ�شا�ص اأن اإ�شرائيل كانت تتمتع بالولية الق�شائية الأولية.  كان هذا القرار متوقعًا، حيث كان ذلك من �شمات الق�شايا املرفوعة يف اإ�شبانيا مبوجب 
الولية الق�شائية الدولية، والتي ميكن اعتبارها يف املح�شلة ناجحة.  ويقوم املركز حاليًا، بالتعاون مع �شركائه، الأ�شبان، با�شتئناف القرار ال�شادر عن حمكمة 
ال�شتئناف.  ومن املقرر اأن تنظر املحكمة العليا الإ�شبانية يف هذا ال�شتئناف خالل عام 2010.  وقد تو�شعت هذه الق�شية املتعلقة بالهجوم على حي الدرج 

لت�شمل ق�شايا تت�شل بالعدوان الإ�شرائيلي الأخري على قطاع غزة )27 دي�شمرب 2008 – 18 يناير 2009(.  

بتاريخ 26 اأكتوبر 2009، رف�شت حمكمة ال�شتئناف يف هولندا �شكوى مقدمة �شد عامي اأيلون، الرئي�ص ال�شابق جلهاز الأمن العام الإ�شرائيلي )ال�شني بيت(.  
وكانت ال�شكوى مقدمة من قبل الربوفي�شور ليزبيث زيغفيلد من �شركة بولر فرانكن كوبه وينغاردن القانونية الهولندية بالتعاون مع املركز.  ومت تقدمي اأدلة 
كافية تتيح للمحكمة اإدانة ال�شيد اأيلون مبمار�شة التعذيب بحق خالد ال�شامي.  ولكن، وعلى الرغم من رف�ص ال�شكوى، اإل اأن بع�ص النتائج التي خل�شت اإليها 
املحكمة ت�شكل انت�شارًا فيما يت�شل مبحاكمة املتهمني مبمار�شة التعذيب، حيث خل�شت املحكمة اإىل اأن ح�شور املتهم كاٍف من اأجل ممار�شة الولية الق�شائية، 

ولي�شت هنالك حاجة من حيث املبداأ لأن يكون هناك اأي اإجراء من جانب الإدعاء.  ويدر�ص املركز و�شركاوؤه القانونيون حاليًا اخليارات القانونية امل�شتقبلية. 

ووا�شل املركز على مدار العام حت�شني وتطوير جهوده يف جمال الولية الق�شائية الدولية، حيث مت التوا�شل مع بع�ص املحامني يف عدد من الدول، ومت جتهيز 
عدد من الق�شايا.  ول ي�شتطيع املركز التحدث علنًا حول هذه الق�شايا لأنها تت�شمن تفا�شيل حمددة مل يتم الك�شف عنها على املالأ.  وقد نظم املركز عددًا 
من املوؤمترات وور�ص العمل حول مبداأ الولية الق�شائية الدولية، من بينها موؤمتر يف مدريد يف اأواخر يناير 2009، وموؤمتر اآخر يف لندن يف �شهر مار�ص 2009.  
وتخدم هذه املوؤمترات هدفني هما: زيادة املعرفة والوعي مببداأ الولية الق�شائية الدولية، وت�شهيل التوا�شل بني املحامني من اأجل تو�شيع �شبكة عمل املركز.    

اجلزء الأول: انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل
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النتهاكات  التقرير  من  اجلزء  هذا  ي�شتعر�ص 
التحول  ومعوقات  الإن�شان  حلقوق  الفل�شطينية 
لولية  اخلا�شعة  املناطق  يف  الدميقراطي 
وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية  ال�شلطة 
الناجمة عن حالة  التداعيات  تزال  وما  غزة.  
فتح  بني  القائم  وال�شراع  ال�شيا�شي  النق�شام 
الفل�شطينية  ال�شلطة  نظام  وال�شرخ يف  وحما�ص 
هو العنوان الأبرز، والعامل الأ�شا�ص يف تدهور 
التحول  عملية  تعطيل  ويف  الإن�شان  حالة حقوق 
من  العظمى  الغالبية  اإن  بل  الدميقراطي.  
من  اقرتفت  التي  الإن�شان  حقوق  انتهاكات 
التابعة  الأمنية  والأجهزة  احلكومتني  قبل 
خلفية  على  كانت  وال�شفة،  غزة  يف  لهما 
اأفعال  وردود  اأفعال  من  رافقها  وما  النق�شام 
من  بقدر  اجلزء  هذا  ويغطي  الطرفني.   من 
وعملية  الإن�شان  حقوق  حالة  مالمح  التف�شيل 
العناوين  خالل  من  الدميقراطي،  التحول 
والعتداء  احلياة  يف  احلق  انتهاكات  التالية: 
تعطيل  ا�شتمرار  ال�شخ�شية؛  ال�شالمة  على 
النتخابات  تعطيل  الت�شريعية؛  ال�شلطة 
الراأي  انتهاك احلق يف حرية  واملحلية؛  العامة 
ال�شلمي؛  التجمع  يف  احلق  انتهاك  والتعبري؛ 
ا�شتمرار  اجلمعيات؛  تكوين  يف  احلق  انتهاك 
من  يزيد  والنق�شام  الإعدام؛  بعقوبة  العمل 
يف  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  تدهور 

ال�شحة منوذجًا.  قطاع غزة: احلق يف 

اجلزء الثاين

النتهاكات الفل�سطينية 
حلقوق الإن�سان ومعوقات 
التحول الدميقراطي
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�سرطية مهمات  اأثناء  �سحايا  �سقوط 
�شقط خالل هذا العام 37 �شخ�شًا، بينهم 7 من عنا�شر الأجهزة الأمنية 
نفذتها  التي  القانون  فر�ص  مهمات  اأثناء  �شحايا  وطفالن،  الفل�شطينية، 
الأجهزة الأمنية �شد جماعات م�شلحة يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، كما 
 28 و�شقط  اآخرون.   اأ�شخا�ص   105 من  اأكرث  العمليات  تلك  خالل  اأ�شيب 
من القتلى يف قطاع غزة مقابل 9 قتلى يف ال�شفة الغربية.  وقد وثق املركز 
املكلفني  قبل  من  للقوة  مفرط  توظيف  اأعمال  الإن�شان  حلقوق  الفل�شطيني 
عن  يعلم  مل  املركز  اأن  املوؤ�شف  ومن  العمليات،  تلك  خالل  القانون  باإنفاذ 
الأحداث، وحتديدًا يف جرائم  تلك  اأي من  ونزيه يف  اإجراء حتقيق حمايد 
كان اأبرزها جرائم قتل ثالثة جرحى خالل نقلهم ب�شيارات الإ�شعاف، رغم 
خماطبته للم�شئولني يف تلك الأحداث.  كما مل يتناهى اإىل علم املركز عن 
اأي اإجراءات قانونية اتخذت بحق امل�شئولني اأو منفذي اأوامر اإطالق النار.  

وكانت اأبرز تلك الأحداث خالل العام 2009، ما يلي:

الغربية،  ال�شفة  �شمال  قلقيلية،  مدينة  �شهدت   ،2009 مايو   30 بتاريخ   -
اجلناح  الق�شام،  الدين  عز  كتائب  من  جمموعة  بني  وقعت  داميًة  اأحداثًا 
اأ�شفرت  وقد  الفل�شطينية.   الأمنية  والأجهزة  حما�ص،  حلركة  الع�شكري 
مقتل  عن  التايل،  اليوم  �شباح  �شاعات  حتى  ا�شتمرت  التي  الأحداث،  تلك 
�شتة مواطنني، هم نا�شطان من كتائب الق�شام، و�شاحب منزل حت�شنا يف 
اإ�شابة  عن  ف�شاًل  الفل�شطينية،  الأمنية  الأجهزة  اأفراد  من  وثالثة  داخله، 
عدد اآخر بجراح.  والقتلى هم كل من: 1( ح�شام ح�شن فار�ص اأبو الرخ، 43 
عامًا، من قوات الأمن الوطني؛ 2( �شاهر حنيني �شرمي، 42 عامًا، من جهاز 

انتهاك احلق يف احلياة والعتداء 
على ال�سالمة ال�سخ�سية

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة

الأمن الوقائي؛ 3( عبد الرحمن ح�شني يا�شني، 33 عامًا، من جهاز الأمن 
الدين  عز  كتائب  من  عامًا،   25 ال�شّمان،  الفتاح  عبد  4( حممد  الوقائي؛ 
الق�شام؛ 5( حممد ر�شيد يا�شني، 24 عامًا، من كتائب عز الدين الق�شام؛ 

و6( عبد النا�شر البا�شا، 38 عامًا، وهو �شاحب املنزل. 

الفل�شطيني  الوقائي  الأمن  اأفراد جهاز  اأحد  قتل   ،2009 يونيو   4 بتاريخ   -
اعتقال  ا�شتهدفت  عملية  يف  الق�شام  الدين  عز  كتائب  عنا�شر  من  واثنان 
من  كبرية  قوات  وكانت  قلقيلية.   مدينة  يف  الكتائب  عنا�شر  من  جمموعة 
اأجهزة الأمن الفل�شطينية قد حا�شرت منزل املواطن عبد الفتاح �شرمي، وهو 
منزل مكون من طبقتني، يقع خلف بنك فل�شطني املحدود، يف حي �شرمي، 
كتائب  عنا�شر  من  جمموعة  اعتقال  بهدف  قلقيلية،  مدينة  غربي  جنوب 
الق�شام.  والقتلى هم كل من: 1( ريا�ص طالب باكري زين الدين، 26 عامًا، 
من جهاز الأمن الوقائي؛ 2( حممد ح�شام عطية، 27 عامًا؛ من كتائب عز 
الدين الق�شام؛ و3( اإياد عبد الفتاح عبد اهلل الأبتلي،27 عامًا، من كتائب 

عز الدين الق�شام.

بني  رفح  مدينة  يف  دامية  مواجهات  اندلعت   ،2009 اأغ�شط�ص   14 بتاريخ 
املقاومة  حلركة  الع�شكري  الذراع  الق�شام،  كتائب  وعنا�شر  ال�شرطة  اأفراد 
الإ�شالمية )حما�ص( وعنا�شر جماعة م�شلحة تطلق على نف�شها  “جند اأن�شار 
اهلل.”  وقد اأ�شفرت تلك املواجهات التي ا�شتمرت حتى �شاعات �شباح اليوم 
عن مقتل 28 �شخ�شًا على الأقل، بينهم قائد اجلماعة ال�شيخ عبد اللطيف 

�سهدت مناطق ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة املزيد من انتهاكات للحق يف احلياة واالعتداء على ال�سالمة ال�سخ�سية باأياٍد فل�سطينية 
اآخرون بجراح.  وقد �سقط غالبية  اأكرث من 280 �سخ�ساً  اأ�سيب  العام 2009، حيث قتل 115 �سخ�ساً على االأقل، بينهم 13 طفاًل، و14 امراأة، فيما  خالل 
ال�سحايا يف قطاع غزة حيث قتل 94 �سخ�ساً مقابل 21 �سخ�ساً يف ال�سفة الغربية.  وكان �سقوط ال�سحايا اأثناء مهمات فر�س القانون اأبرز اأ�سكال انتهاكات 
احلق يف احلياة خالل هذا العام.  كما �سقط �سحايا اآخرون جراء �سوء ا�ستخدام ال�سالح اأو العبث به من قبل جماعات م�سلحة معلومة اأو جمهولة خالل 
العام 2009، وهو ما يندرج �سمن اإطار حالة الفلتان االأمني واالعتداء على �سيادة القانون امل�ست�سرية ب�سكل اأو باآخر يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة.  كما �سهد 
هذا العام ا�ستمراراً لظاهرة ا�ستخدام ال�سالح يف النزاعات العائلية وال�سخ�سية؛ جرائم قتل مواطنني على خلفية ما ي�سمى بـ »�سرف العائلة«؛ وجرائم قتل 

بحق �سجناء وحمتجزين فارين خالل احلرب على غزة.
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مو�شى، واإ�شابة نحو 100 اآخرين بجراح.   وبتاريخ 31 اأغ�شط�ص، بعث املركز 
بر�شالة ر�شمية اإىل رئي�ص الوزراء، اإ�شماعيل هنية، دعاه لفتح حتقيق �شامل يف 
الأحداث الدامية وظروف ا�شتخدام القوة امل�شلحة والتي اأف�شت اإىل هذا العدد 
الكبري من ال�شحايا بني قتلى وم�شابني.  واأبدى املركز يف الر�شالة ا�شتغرابه 
من �شلوع عنا�شر من كتائب الق�شام، اجلناح الع�شكري حلركة حما�ص، يف 
الأحداث، م�شددًا على اأن الكتائب لي�شت جزءًا من جهة اإنفاذ القانون ومن غري 
املقبول اأن يناط بها مهام اإنفاذ القانون، واأن انخراطها يف الأحداث ي�شكل بحد 
ذاته جتاوز ل�شالحيات اجلهات املكلفة باإنفاذ القانون.  كما طالبه املركز بفتح 
حتقيق جنائي للوقوف على مالب�شات وظروف قيام عنا�شر م�شلحة من كتائب 
بوا�شطة  امل�شت�شفى  اإىل  نقلهم  اأثناء  اأ�شخا�ص جرحى  باإعدام ثالثة  الق�شام 
�شيارات اإ�شعاف.  غري اأنه، حتى حلظة اإعداد التقرير مل يتلق املركز اأية ردود 

ب�شاأن الر�شالة املذكورة.

قبل  من  به  العبث  اأو  ال�سالح  ا�ستخدام  �سوء 
م�سلحة جماعات 

ن�شاء،  و4  اأطفال،   9 بينهم  �شخ�شًا،   40 نحو   ،2009 العام  خالل  �شقط 
واأ�شيب اأكرث من 140 �شخ�شًا اآخرون، يف حوادث �شوء ا�شتخدام ال�شالح اأو 
العبث به من قبل جماعات م�شلحة معلومة اأو جمهولة، وهو ما ي�شكل مظهر 
اآخر من مظاهر النفالت الأمني والعتداء على �شيادة القانون امل�شت�شرية 
يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة.  وح�شب توثيق املركز فاإن غالبية ال�شحايا 
)37 �شخ�شًا( من قطاع غزة.  ومثل هذه احلوادث ت�شكل تهديدًا م�شتمرًا 
لأمن و�شالمة املواطنني.  ولالأ�شف ال�شديد فاإنها مازالت حت�شد املزيد من 
ال�شحايا يف غياب الإجراءات القانونية ملواجهتها.    وقد جتلت مظاهر هذه 
الأحداث يف العبث بال�شالح؛ ا�شتخدام ال�شالح من قبل جهات جمهولة وزرع 
التدريب.   اأو  ال�شالح من قبل ميلي�شيات م�شلحة  عبوات نا�شفة؛ وا�شتخدام 

وكانت اأبرز تلك احلالت التي وثقها املركز:

- بتاريخ 7 يناير 2009، قتل املواطن ح�شن اأحمد حجازي، 37 عامًا، من 
خمتلفة  اأنحاء  يف  نارية  اأعرية  بعدة  اإ�شابته  جراء  جباليا،  خميم  �شكان 
من اجل�شم، اأطلقها باجتاهه ثالثة م�شلحني مقنعني.  وقد اأ�شدرت حركة 
حما�ص بيانًا بتاريخ 12 يناير، قالت فيه اأن املواطن حجازي قتل على اأيدي 

عنا�شرها بطريق اخلطاأ واأنها تتحمل م�شئولية هذا اخلطاأ.

- بتاريخ 8 يناير 2009، اختطف م�شلحون يرتدون زيًا مدنيًا املواطن عطا 
من  ال�شاطئ،  خميم  �شكان  من  عامًا،   39 الربعي،  الوهاب  عبد  يو�شف 
اإىل  واقتادوه  الفل�شطينية،  ال�شرطة  اأفراد  من  اأنهم  ادعائهم  بعد  منزله، 
جهة جمهولة. وبعد حوايل ن�شف �شاعة األقوا به اأمام منزله، بعد اعتدائهم 
عليه بال�شرب املربح يف جميع اأنحاء ج�شده، حيث نقله ذووه اإىل م�شت�شفى 
اإثر  الربعي  املواطن  تويف   ،2009 فرباير   7 وبتاريخ  غزة.   مبدينة  ال�شفاء 

تدهور حالته ال�شحية.

 27 ريدة،  اأبو  اإبراهيم  املواطن هاين  على  ُعرث   ،2009 يناير   22 بتاريخ   -
اأن  اإل  يون�ص،  خان  حمافظة  �شرق  م�شابًا  خزاعة،  بلدة  �شكان  من  عامًا، 
جهود الأطباء ق ف�شلت يف اإنقاذ حياته.  وكان اأبو ريدة قد اختطف بتاريخ 

2009/1/17، على اأيدي م�شلحني اإىل اأن ُعرث عليه م�شابًا.
- بتاريخ 22 يناير 2009، و�شلت الطفلة ندى اأحمد ال�شيخ خليل، 7 اأعوام، 
من �شكان مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، جثة هامدة اإىل م�شت�شفى ال�شهيد 
اأبو يو�شف النجار يف املدينة، جراء اإ�شابتها بعيار ناري يف ال�شدر انطلق من 

�شالح كان �شقيقها يعبث به داخل منزلهم. 
- بتاريخ 5 فرباير 2009، قتل املواطن رامي جميل عا�شور، 27 عامًا، واأ�شيب 
خم�شة اآخرون، جراء قيام جمهولني بتفجري عبوة نا�شفة اأمام مدخل مقهى 

حي الرمال، غربي مدينة غزة. “الواحة” يف 

- بتاريخ 14 فرباير 2009، قتلت املواطنة بثينة حممد اأبو ربيع، 46 عامًا، 
منزلها  داخل  متواجدة  كانت  بينما  ال�شدر  يف  ناري  بعيار  اإ�شابتها  جراء 
جنل  ربيع،  اأبو  حمادة  واأفاد  غزة.   مدينة  جنوب  املغراقة  قرية  يف  الواقع 
الأرا�شي  يف  بالتدريب  م�شلحني  قيام  خالل  اأ�شيبت  والدته  باأن  ال�شحية، 

املخالة )م�شتوطنة نت�شارمي �شابقًا( على بعد مئات الأمتار من املنزل.
 

- بتاريخ 26 فرباير 2009، اختطف م�شلحون مقنعون املواطن حمزة حممود 
ال�شوبكي، 40 عامًا، ، من �شكان حي الدرج، �شرق مدينة غزة، واقتادوه اإىل 
اإىل  ال�شوبكي  التايل املوافق 27 فرباير، و�شل  اليوم  جهة غري معلومة.  ويف 
م�شت�شفى ال�شفاء يف املدينة جثة هامدة اإثر اإ�شابته بعيارين ناريني يف الراأ�ص.

- بتاريخ 16 اأبريل 2009، اأقدم م�شلحون على اإطالق النار جتاه ثالثة �شبان 
عن  اأ�شفر  مما  البلد،  جباليا  يف  ال�شلطان  برج  من  بالقرب  ي�شريون  كانوا 
 30 دردونة،  مو�شى  حممد  اإ�شماعيل   )1  : وهم  متفاوتة،  بجراح  اإ�شابتهم 
م�شعب   )2 ال�شظايا؛  وبع�ص  قدميه،  يف  نارية  اأعرية  ب�شتة  واأ�شيب  عامًا، 
�شاقه  يف  نارية  اأعرية  بثالثة  واأ�شيب  عامًا،   29 دردونة،  اإبراهيم  حممد 
الي�شرى، و10 �شظايا يف اأنحاء ج�شده؛ و3( خالد حممد حممد دردونة، 30 
عامًا، واأ�شيب بثالثة اأعرية نارية يف قدميه.  كما اأ�شيب اأحد املارة، ويدعى 

يو�شف خمي�ص جنيد، 24 عامًا، بعيارين ناريني يف قدميه.

عامًا،   13 علي حمدان،  اأمين  اأحمد  الطفل  قتل  مايو 2009،   16 بتاريخ   -
ب�شاعق  عبثه  العلوي من اجل�شم، جراء  ب�شظايا يف اجلزء  اإ�شابته  نتيجة 

�شاروخ انفجر به داخل منزله يف خميم خان يون�ص.

- بتاريخ 21 يوليو 2009، وقع انفجار قوي اأ�شفل من�شة حفل زفاف املواطن 
حممود حممد دحالن، 25 عامًا، بينما كانت اإحدى الفرق الغنائية ال�شعبية 
اأ�شفر  وقد  غزة.   قطاع  جنوب  يون�ص،  خان  خميم  يف  املقام  احلفل  حتيي 
اإ�شابة 61 مواطنًا من امل�شاركني باحلفل، نقل 42 منهم اإىل  النفجار عن 
يف  الأوروبي  امل�شت�شفى  اإىل  الآخرون  نقل  فيما  احلكومي،  نا�شر  م�شت�شفى 
املدينة، وقد و�شفت امل�شادر الطبية يف امل�شت�شفيني جراح امل�شابني ما بني 

املتو�شطة واخلفيفة.

- بتاريخ 12 اأغ�شط�ص 2009، تويف الطفل جهاد ربحي رباح �شقور، 17 عامًا، 
من قرية الزاوية، غربي مدينة �شلفيت، متاأثرًا بجراحه جراء اإ�شابته بعيار 

ناري يف الراأ�ص، خرج من م�شد�ص كان يعبث به. 
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- بتاريخ 25 نوفمرب 2009، �شقط �شاروخ حملي ال�شنع على الطابق الثالث 
�شكينة  �شقة  عبارة عن  وهو  املغاري،  الرحيم  عبد  املواطن رجب  منزل  من 
حمافظة  غرب  الن�شريات،  خميم  يف  والواقع  بال�شب�شتو�ص،  م�شقوفة 
رجب  حممود  املواطن  اإ�شابة  عن  ال�شاروخ  انفجار  اأ�شفر  وقد  الو�شطى.  
واإ�شابة  اجل�شم،  من  خمتلفة  اأنحاء  يف  وك�شور  ب�شظايا  عامًا،   42 املغاري، 

زوجته اأميمة عبد اللطيف املغاري، 40 عامًا، ب�شظايا يف الوجه.

وعائلية �سخ�سية  نزاعات  يف  ال�سالح  ا�ستخدام 
�شهد العام 2009 ا�شتمرارًا لظاهرة ا�شتخدام ال�شالح يف النزاعات العائلية 
القانون  واأخذ  الأمني  النفالت  حالة  اإطار  �شمن  تندرج  والتي  وال�شخ�شية 
الفل�شطينية  الأر�ص  يف  امل�شت�شرية  القانون(  �شيادة  على  )العتداء  باليد 
قطاع  يف  منهم   7 مواطنًا،   11 اأرواح  الظاهرة  هذه  ح�شدت  وقد  املحتلة، 
غزة و4 يف ال�شفة الغربية، وبني ال�شحايا طفل وامراأة.  كما اأ�شيب يف تلك 

النزاعات 25 �شخ�شًا اآخرون بجراح.  وكانت اأبرز تلك احلالت كما يلي:

- بتاريخ 4 يناير 2009، قتل املواطن كفاح �شامل عطايا امل�شري، 35 عامًا، 
خالل  ال�شدر  يف  ناري  بعيار  اإ�شابته  جراء  يون�ص،  خان  مدينة  �شكان  من 

�شجار ن�شب بني اأفراد من عائلة �شبح.

اأبو نار، 35 عامًا، من  - بتاريخ 14 يناير 2009، قتل املواطن مو�شى ح�شن 
يف  ناري  بعيار  اإ�شابته  جراء  غزة،  قطاع  و�شط  الن�شريات،  خميم  �شكان 

ال�شدر، خالل �شجار وقع بني عائلتي اأبو عريبان وحجي.

ا�شنينة، 29  اأبو  اللطيف  املواطن ماهر عبد  قتل  يونيو 2009،  بتاريخ 30   -
عامًا، من �شكان مدينة اخلليل، جنوب ال�شفة الغربية، اإثر تعر�شه لإطالق 

النار من اأحد اأفراد عائلته، على خلفية خالفات �شابقة بني الطرفني.

امريزيق،  �شفيق  فرا�ص  املواطن  جثة  على  ُعرث   ،2009 يوليو   4 بتاريخ   -
منطقة  يف  اخلليل،  حمافظة  غرب  �شمايل  اإذنا،  بلدة  �شكان  من  عامًا،   34
اخلليل.   حمافظة  غربي  �شمال  نوبا،  ـ  حلحول  بلدتي  طريق  على  “بقار”، 
نقلت اجلثة اإىل امل�شت�شفى الأهلي يف مدينة اخلليل، وذكرت امل�شادر الطبية 
يف امل�شت�شفى اأن القتيل ق�شى جراء اإ�شابته بعيارين ناريني يف الراأ�ص، وعدة 
اأعرية اأخرى يف اجلزء العلوي من ال�شدر.  وذكرت امل�شادر املحلية يف البلدة 

اأن خلفية اجلرمية تعود لثاأر عائلي، وال�شحية لي�ص له عالقة بالثاأر.

- بتاريخ 15 اأغ�شط�ص 2009، و�شل املواطن ر�شيد عا�شور الع�شلي دغم�ص، 40 
عامًا، من �شكان حي ال�شربة، �شرق مدينة غزة، جثة هامدة اإىل م�شت�شفى 
املواطن  اأ�شيب  وقد  الراأ�ص.   ناري يف  بعيار  اإ�شابته  باملدينة، جراء  ال�شفاء 

دغم�ص خالل �شجار وقع بني اأفراد عائلته ا�شتخدم فيه الأ�شلحة النارية.

- بتاريخ 25 اأغ�شط�ص 2009، وقع �شجار عائلي بني عائلتي اجلملة والبغدادي 
يف حي ال�شيخ ر�شوان، غرب مدينة غزة، على خلفية قيام اأحد اأفراد عائلة 
يلعبون مبفرقعات  كانوا  البغدادي  عائلة  من  اأطفال  وطرد  بالتدخل  اجلملة 

اأحد  قام  حيث  العائلتني،  بني  �شجار  اإىل  الأمر  تطور  وقد  منزله.   اأمام 
ديب  منري  غازي  مقتل  عن  اأ�شفر  مما  خالله،  النار  باإطالق  الأ�شخا�ص 
ديب  نبيل  و�شادي  القلب،  يف  بر�شا�شة  اأ�شيب  حيث  عامًا،   20 اجلملة، 

اجلملة، 23 عامًا، واأ�شيب يف مقدمة الراأ�ص.

- بتاريخ 5 �شبتمرب 2009، اأطلق م�شلحون النار باجتاه ال�شقيقني عماد جمعة 
اجللزون  خميم  و�شط  عامًا،   22 عيا�ص،  جمعة  واإياد  عامًا؛   )23 عيا�ص، 
لالجئني، �شمايل مدينة رام اهلل، ما اأ�شفر عن اإ�شابة كل منهما بعدة اأعرية 
نارية يف ال�شاقني.  وبعد �شقوطهما اأر�شًا، انق�ص عليهما املهاجمون باأدوات 
حادة، وطعنوهما حتى املوت.  وذكر �شهود عيان اأن جرمية القتل املزدوجة 

هذه وقعت بناًء على خالفات عائلية �شابقة مع احد عائالت املخيم.

- بتاريخ 31 دي�شمرب 2009، تطورت م�شادة كالمية بني اأفراد من عائلتي 
ال�شجار  حد  اإىل  غزة،  قطاع  و�شط  الربيج،  خميم  يف  ودروي�ص  منديل  اأبو 
 5 اإ�شابة  عن  ذلك  اأ�شفر  وقد  الطرفني.   قبل  من  ال�شالح  وا�شتخدام 
يف  للعالج  اإثرها  على  ونقلوا  النارية  بالأعرية  طفل،  بينهم  مواطنني، 
م�شت�شفى �شهداء الأق�شى مبدينة دير البلح، وو�شفت امل�شادر الطبية جراح 

امل�شابني باملتو�شطة.

“�سرف  بـ  ي�سمى  ما  خلفية  على  القتل  جرائم 
العائلة”

خلفية  على  القتل  جرائم  ارتكاب  يف  خطريًا  ت�شعيدًا   2009 العام  �شهد 
“ق�شايا �شرف العائلة”، فقد قتل 13 مواطنًا، منهم 9 ن�شاء،  بـ  ما ي�شمي 
يف  منها  جرائم   3 ووقعت  اجلرائم.   تلك  �شحية  راح  طفل  اإىل  بالإ�شافة 
اإزاء  قلقه  على  املركز  اأكد  وطاملا  غزة.   قطاع  يف  والبقية  الغربية  ال�شفة 
العائلة”،  “�شرف  بق�شايا  ي�شمى  ما  الن�شاء على خلفية  قتل  تكرار جرائم 
وذلك ب�شبب احل�شانة املمنوحة للقتلة من خالل تنفيذ اأحكام خمففة بحق 
على  اجلرائم  يف  رادعة  عقوبات  باتخاذ  ويطالب  اجلرائم،  هذه  مقرتيف 
مراعاة  مع  عمد،  قتل  جرمية  كاأي  معها  والتعامل  ال�شرف،  ق�شايا  خلفية 
اأحكام القانون واملعايري الدولية حلقوق الإن�شان.  وكانت تلك اجلرائم التي 

وقعت خالل العام 2009، كما يلي:

عامًا،   18 عودة،  عفيف  تهاين  املواطنة  قتلت   ،2009 مار�ص   12 بتاريخ   -
�شقيقها،  اأيدي  على  خنقًا  قلقيلية،  مدينة  جنوبي  حبلة،  قرية  �شكان  من 
واأفادت امل�شادر ال�شرطية للمركز باأن اجلرمية وقعت على خلفية ما ي�شمى 

بـ “ق�شايا �شرف العائلة.”

- بتاريخ 24 مار�ص 2009، قتلت املواطنة عال ح�شن �شايف، 31 عامًا، من 
�شكان خميم املغازي، و�شط قطاع غزة، اإثر تعر�شها لعدة طعنات يف الرقبة 
واأنحاء متفرقة من اجل�شم على اأيدي اأقاربها.  وذكرت امل�شادر ال�شرطية 
يف املباحث العامة لباحث املركز باأن ال�شحية قتلت على خلفية ما ي�شمى بـ 

العائلة”. �شرف  “ق�شايا 
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ثالثة  جثث  على  الفل�شطينية  ال�شرطة  عرثت   ،2009 اإبريل   9 بتاريخ   -
مرمي  وزوجته  عامًا؛   45 عليوة،  عرفات  �شفيان  من  لكل  تعود  مواطنني 
يف  اأعوام،   5 عليوة،  �شفيان  جوهر  وجنله  عامًا؛   30 )عليوة(،  املجدوب 
منزلهم الواقع يف حي ال�شجاعية، �شرق مدينة غزة، جراء اإ�شابتهم بعدة 
اأعرية نارية يف اأنحاء متفرقة من اجل�شم.  واأفاد يو�شف عبد  الوهاب، نائب 
رئي�ص املباحث اجلنائية يف حمافظة غزة، لطاقم املركز باأن اجلرمية وقعت 

على خلفية ما ي�شمى بـ”ق�شايا �شرف العائلة.”

- بتاريخ 13 اإبريل 2009، و�شلت اإىل م�شت�شفى �شهداء الأق�شى مبدينة دير 
البلح، و�شط قطاع غزة، املواطنة رحاب علي احلزين، 28 عامًا، من �شكان 
خميم الن�شريات غرب املحافظة الو�شطى، جثة هامدة.  وذكرت امل�شادر 
ال�شرطية يف ق�شم املباحث لطاقم املركز باأن املواطنة احلزين قد قتلت خنقًا 
على يد �شقيقها البالغ من العمر 21 عامًا، واأنه قد �شلم نف�شه لل�شرطة واعرتف 

باأنه قام بقتل �شقيقته على خلفية ما ي�شمى بـ “ق�شايا �شرف العائلة.”

�شهام  املواطنة  على  الفل�شطينية  ال�شرطة  عرثت   ،2009 يونيو   7 بتاريخ   -
اأبو �شنينة، 32 عامًا، من �شكان مدينة اخلليل، جنوبي ال�شفة الغربية، جثة 
هامدة وملفوفة بقطعة من القما�ص.  وذكرت امل�شادر ال�شرطية باأنها األقت 
القب�ص على والد ال�شحية، واأن التحقيقات ت�شري باأن اجلرمية وقعت على 

خلفية ما ي�شمى بـ “ق�شايا �شرف العائلة.”

- بتاريخ 10 يونيو 2009، و�شلت اإىل م�شت�شفى �شهداء الأق�شى يف مدينة دير 
البلح الفتاة �شادية عبد الرحمن اأبو �شعد، 21 عامًا، من �شكان خميم دير البلح 
جثة هامدة.  واأفادت م�شادر ال�شرطة يف مركز دير البلح باأن والد ال�شحية قد 
�شلم نف�شه، واأن اجلرمية وقعت على خلفية ما ي�شمى بـ “ق�شايا �شرف العائلة.”

اأحالم  املواطنة  جثة  على  الفل�شطينية  ال�شرطة  عرثت  يونيو،   13 بتاريخ   -
داخل  اخلليل،  حمافظة  يف  �شوريف،  بلدة  �شكان  من  عامًا،   39 غنيمات، 
منزلها.  وذكرت امل�شادر ال�شرطية باأن املواطنة غنيمات �شحية جديدة من 

جرائم القتل على خلفية ما ي�شمى بـ “ق�شايا �شرف العائلة.”

النار باجتاه املواطن لواء الدين  اأطلق م�شلحون  - بتاريخ 15 يونيو 2009، 
فوزي النجمي، 26 عامًا، من �شكان مدينة غزة، بعد اأن اأوقفوا �شيارة الأجرة 
التي كان ي�شتقلها على طريق �شالح الدين الرئي�شي بالقرب من مدينة خان 
يون�ص جنوب قطاع غزة.  وقد اأ�شفر اإطالق النار عن اإ�شابة النجمي بعدة 
اأعرية نارية يف اأنحاء متفرقة من اجل�شم اأدت اإىل وفاته.  وت�شري التحقيقات 
بطفلة يف  النجمي  وقعت على خلفية حتر�ص  باأن اجلرمية  لل�شرطة  الأولية 

وقت �شابق من العام.

- بتاريخ 23 يوليو 2009، ُقِتَلت املواطنة فادية جودت النجار، 27 عامًا، من 
�شكان بلدة جباليا، �شمال قطاع غزة، على خلفية ما ي�شمى بـ “ق�شايا �شرف 
لل�شرطة  نف�شه  ال�شحية  والد  �شلم  فقد  ال�شرطة  مل�شادر  العائلة.”  ووفقًا 
واعرتف بقتل ابنته فادية داخل منزله.  واأفادت م�شادر يف الطب ال�شرعي 
القتيلة،  ج�شد  اأنحاء  جميع  على  تعذيب  اآثار  بوجود  ال�شفاء  م�شت�شفى  يف 

بوا�شطة  راأ�شها  على  �شربها  عن  ناجم  اجلمجمة  يف  ك�شر  اإىل  بالإ�شافة 
�شل�شلة حديدية. 

- بتاريخ 27 نوفمرب 2009، قتلت املواطنة رفقة غازي عبد اهلل �شالمة، 29 
عامًا، من خميم ال�شاطئ، غرب مدينة غزة، على خلفية ما ي�شمى بـ”ق�شايا 
�شرف العائلة.”  ووفقًا مل�شادر �شرطة املباحث يف مركز ال�شاطئ، فقد اأقدم 
خنقًا  بقتلها  اأعمامها  اأبناء  من  واثنان  اأعمامها  من  واثنان  القتيلة  �شقيق 

بوا�شطة من�شفة مبللة باملاء.

فارين  وحمتجزين  �سجناء  بحق  قتل  جرائم 
خالل احلرب على غزة

نفذ م�شلحون جمهولون يف بداية العام 2009، جرائم قتل يف اأنحاء متفرقة 
من قطاع غزة راح �شحيتها 5 من املحكومني واملحتجزين الفارين من �شجن 
غزة املركزي مبدينة غزة، بعد اأن ق�شفت قوات الحتالل الإ�شرائيلي مبنى 
جممع الأجهزة الأمنية )ال�شرايا(، و�شط مدينة غزة، والذي ي�شم �شجن غزة 
املركزي بتاريخ 2008/12/28، فيما قتل اأحد املواطنني على اأيدي م�شلحني 
جمهولني بادعاء تخابره مع قوات الحتالل.  وكان من بني الفارين اأ�شخا�ص 
�شبق واأن �شدرت بحقهم اأحكام بالإعدام لإدانتهم بالتخابر مع اأجهزة اأمن 
اإ�شرائيلية اأو على خلفية جرائم جنائية. ووفقًا لإفادات ذوي القتلى و�شهود 
منازلهم،  من  الفارين  من  عدد  اختطاف  على  م�شلحون  اأقدم  فقد  العيان، 
اأو م�شابني يف حالة خطرة توفوا على اإثرها،  وعرثوا عليهم مقتولني لحقًا 

يف اأماكن متفرقة من قطاع غزة.  وكانت تلك اجلرائم على النحو التايل:

من  عامًا،   26 املغربي،  عماد  طالل  املواطن  قتل   ،2009 يناير   1 بتاريخ   -
بعد  جمهولني  م�شلحني  اأيدي  على  غزة،  قطاع  و�شط  الربيج،  خميم  �شكان 
اختطافه من منزل جده الواقع يف مدينة خان يون�ص، جنوب القطاع، يف اليوم 
ذاته.  وكان املغربي حمتجزًا يف �شجن غزة املركزي لتهامه بالتخابر ل�شالح 

دولة معادية.
من  عامًا،   59 زيد،  اأبو  خليل  �شالح  املواطن  قتل   ،2009 يناير   2 بتاريخ   -
�شكان مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، على اأيدي م�شلحني جمهولني، بالقرب 
من منزله.  وكان اأبو زيد حمتجزًا يف �شجن غزة املركزي لتهامه بالتخابر 

ل�شالح دولة معادية.

املواطن حيدر  قتل  على  م�شلحون جمهولون  اأقدم   ،2009 يناير   7 بتاريخ   -
بعد  غزة،  قطاع  جنوب  رفح،  مدينة  �شكان  من  عامًا،   46 غامن،  حممود 
اختطافه من منزله.  وكان حكمًا بالإعدام قد �شدر بتاريخ 28 اأكتوبر 2002، 

عن حمكمة اأمن الدولة بعد اإدانته بالتخابر ل�شالح دولة معادية.

- بتاريخ 2009/1/15، ُعرث على املواطن اأحمد عزات �شقورة، 52 عامًا، من 
�شكان مدينة خان يون�ص،  م�شابًا بالقرب من م�شت�شفى نا�شر الطبي اإل اأن 
جهود الأطباء قد ف�شلت يف اإنقاذ حياته، وكان �شقورة قد تعر�ص لالختطاف 
يف  للعالج  ونقل  والتعذيب  لل�شرب  حينها  وتعر�ص   ،2009/1/8 بتاريخ 
اأن  اإىل  اأخرى من امل�شت�شفى بتاريخ 2009/1/9،  امل�شت�شفى، واختطف مرة 
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ُعرث عليه م�شابًا بالقرب من امل�شت�شفى.  وقد ن�شرت كتائب الق�شام ت�شجيل 
فيديو له قال فيه اأنه كان على عالقة مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية.

- بتاريخ 25 يناير 2009، اأقدم م�شلحون جمهولون على قتل املواطن �شعيد 
بحقه  �شدر  قد  كان  والذي  غزة،  مدينة  �شكان  من  عامًا،   24 زهد،  جميل 
يونيو 2005 على خلفيه   14 بتاريخ  ال�شتئناف  بالإعدام عن حمكمة  حكمًا 

ا�شرتاكه يف اغت�شاب وقتل طفلة يف العام 2003.

- بتاريخ 26 يناير 2009، قتل املواطن عبد الفتاح حممد �شمور، 27 عامًا، 
من �شكان مدينة غزة، على اأيدي م�شلحني جمهولني يف املدينة.  وكان حكمًا 
بالإعدام قد �شدر بحقه عن حمكمة ال�شتئناف بتاريخ 14 يونيو 2005 على 

خلفيه ا�شرتاكه يف اغت�شاب وقتل طفلة يف العام 2003.

نا�سفة  عبوات  تفجري 
ت�شتهدف  التي  نا�شفة  بعبوات  التفجريات  حجم  تزايد   ،2009 العام  �شهد 
له  ي�شبق  مل  ب�شكل  غزة،  قطاع  يف  وموؤ�ش�شات  جتارية  وحمال  �شيارات 
العام 2009، زادت حدة هذه التفجريات،  مثيل.  وخالل الربع الأخري من 
وا�شتهدفت مقاهي انرتنت وحمال جتارية خا�شة، وموؤ�ش�شات خريية.  ويف 

التفجريات  تلك  اعتقال مقرتيف  الإعالن عن  يتم  التفجريات مل  تلك  معظم 
وتقدميهم للمحاكمة العادلة. وكانت اأبرز تلك العتداءات على النحو التايل:

مقهى  مدخل  على  نا�شفة  عبوة  جمهولون  فجر   ،2009 اأكتوبر   30 بتاريخ   -
»اجلالريي« التابع لإحتاد املقاولني الفل�شطينيني، والواقع يف �شارع م�شطفى 
اأبو  لوؤي  املقهى  حار�ص  اإ�شابة  اإىل  النفجار  اأدى  املدينة. وقد  غرب  حافظ، 
اأ�شرار  اإحلاق  اإىل  اإ�شافة  املتطاير،  الزجاج  ب�شظايا  عامًا،   32 القم�شان، 

مادية بالغة يف مدخل املقهى وحتطم بع�ص الأثاث بداخله.

مقهى  مدخل  على  نا�شفة  عبوة  جمهولون  فجر   ،2009 نوفمرب   1 بتاريخ   -
العندليب يف مدينة غزة، وتبلغ م�شاحته 250م2، وميتلكه املواطن حممد �شامل 
اأ�شفر  غزة. وقد  مدينة  غرب  النا�شر،  عبد  جمال  �شارع  يف  والواقع  طاهر، 
انفجار العبوة عن اإحلاق اأ�شرار مادية يف مدخل املقهى والزجاج اخلارجي، 
ف�شاًل عن وقوع اأ�شرار مادية يف اإحدى ال�شيارات التي كانت متوقفة يف املكان 

حلظة النفجار، دون وقوع اإ�شابات.
نا�شفة على مدخل مبنى  بتاريخ 21 دي�شمرب 2009، فجر جمهولون عبوة   - 
للبحوث  الوطني  واملركز  ال�شرعية،  والعلوم  للرتاث  البيت  اآل  جمعية  ي�شم 
اأ�شفر  اأبي طالب و�شط مدينة غزة. وقد  والدرا�شات، ويقع يف �شارع علي بن 

النفجار عن اإ�شابة مواطن ب�شظايا واإحلاق اأ�شرار مادية يف املبنى.

ي�سلط هذا اجلزء من التقرير ال�سوء على االعتقال غري القانوين وجرائم التعذيب وغريها من �سنوف املعاملة القا�سية والال اإن�سانية على اأيدي اأجهزة 
االأمن التابعة للحكومتني يف قطاع غزة وال�سفة الغربية.  وي�ستعر�س التقرير، على نحو خا�س، عمليات االعتقال الع�سوائية التي نفذتها االأجهزة االأمنية 
التابعة للحكومتني يف غزة ورام اهلل يف اإطار ما ي�سبه االأعمال االنتقامية املتبادلة بني الطرفني، وما رافقها من عمليات تعذيب ومعاملة ال اإن�سانية حاطة 
بالكرامة بحق اأن�سار احلركتني.  ووفقاً لتوثيق املركز الفل�سطيني، فقد ا�ستمرت حاالت االعتقال غري القانونية وجرائم التعذيب خالل العام 2009، يف 
ظل ازدياد حدة االنق�سام ال�سيا�سي يف هرم ال�سلطة الفل�سطينية.  العديد من هذه االعتقاالت متت لقادة من الطرفني على خلفيات �سيا�سية، اعرتف 
طرفا االأزمة يف غزة ورام اهلل باقرتافها يف اإطار الردود املتبادلة بينهما.  كما اعتقل خالل العام املئات من ن�سطاء  احلركتني، يف حني ال يعرتف الطرفان 

باقرتافها على اأ�س�س �سيا�سية، بل يدعيان اأنها تتم على خلفية اقرتاف اأفرادها خمالفات اأمنية اأو جنائية.  

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة

العتقال وممار�سة التعذيب وغريه 
من �سنوف املعاملة القا�سية والال 

اإن�سانية

والكثري من تلك العتقالت، �شواء يف ال�شفة اأو يف غزة، ل تراع الإجراءات 
القانونية التي تنظم عمليات العتقال.  فمن ناحية، تقوم بتنفيذ العتقالت 
القانون  بخالف  القانون،  باإنفاذ  مكلفة  لي�شت  جهات  الأحيان  بع�ص  يف 
الفل�شطيني الذي يوؤكد على اأن عمليات العتقال تقع يف اخت�شا�ص ماأموري 

ال�شبط الق�شائي وقوامهم ال�شرطة املدنية واأنهم يخ�شعون مبا�شرة لأوامر 
واإ�شراف النائب العام.  ومن ناحية ثانية، فاإن بع�ص العتقالت التي نفذتها 
الإجراءات من خالل عدم  �شالمة  تراِع  القانون مل  باإنفاذ  املكلفة  اجلهات 
فاإنه غالبًا  ثالثة،  ناحية  العامة.  ومن  النيابة  اعتقال �شادر عن  اأمر  اإبراز 
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خالفًا  قانونية،  غري  وتوقيف  احتجاز  مراكز  يف  املعتقلون  هوؤلء  يقبع  ما 
لقانون مراكز الإ�شالح والتاأهيل رقم 6 ل�شنة 1998.  عالوة على ذلك كله، 
فاإن معظم مراكز التوقيف والحتجاز غري مالئمة ول تتوفر فيها الظروف 
املعي�شية وال�شحية املنا�شبة.  وخالل العام 2009، ازدادت ظروف العتقال 
�شوءًا يف اأعقاب ق�شف قوات الحتالل الإ�شرائيلي ل�شجن غزة املركزي اإبان 
احلرب على غزة، وا�شطرار �شلطة ال�شجون يف غزة اإىل نقل هوؤلء املعتقلني 

اإىل مركز توقيف اآخر، ل تتوفر فيه نف�ص �شروط ال�شجن ال�شابق.

ويواجه املحامون الفل�شطينيون ب�شكل عام، مبن فيهم حمامو املركز �شعوبات 
من اأجل زيارة موكليهم يف ال�شجون ومراكز التوقيف يف ال�شفة وغزة.  وخالل 
العام، مل ي�شمح للمحامني بزيارة موكليهم من املعتقلني الأمنيني لدى جهاز 
اأكتوبر، فيما �شمح ملوكلي املعتقلني  الأمن الداخلي يف غزة �شوى بتاريخ 14 
هذا  يكون  اأن  املركز  ويخ�شى    .2009 مار�ص   3 يف  زيارتهم  من  اجلنائيني 
للتعذيب  املعتقلني  تعر�ص  واحتمال  قانونية،  غري  ممار�شة  خلفية  على  املنع 
وغريه من �شروب املعاملة القا�شية واحلاطة بالكرامة. ويرى املركز اأن ذلك 
حق  ذلك  يف  مبا  العالقة،  ذات  الدولية  واملعايري  القانون  لأحكام  خمالف 

املعتقل يف اللتقاء مبحاميه.

اأيدي  على  لالعتقال  الفل�شطينيني  املواطنني  مئات  تعر�ص  غزة،  قطاع  يف 
اأجهزة الأمن الفل�شطينية التابعة للحكومة يف غزة، بع�شها كان يتم ب�شورة 
جماعية، على �شكل حمالت �شنها اأفراد الأمن واعتقلوا خاللها العديد من 
املواطنني، خا�شة اأن�شار وكوادر حركة فتح.  ويف الغالب تتم هذه العتقالت 
بذرائع اأمنية اأو جنائية، كتهم ال�شلوع يف تفجريات بحق اأفراد الأمن يف غزة، 
اأو اأماكن عامة وما اإىل ذلك،10 اأو بادعاء الت�شالت مع اأطراف يف احلكومة 
الفل�شطينية يف رام اهلل، اأو الت�شالت مع رام اهلل ب�شاأن قطع رواتب بع�ص 
موظفي ال�شلطة العاملني مع احلكومة يف غزة.  كما نفذت احلكومة والأجهزة 
الأمنية يف غزة خالل العام حملة اعتقال وا�شعة النطاق بحق اأن�شار وكوادر 
تلك  بني  الدامية  ال�شتباكات  اأعقاب  يف  اهلل  جند  جماعة  اأن�شار  جماعة 
اجلماعة من ناحية، والأجهزة الأمنية وكتائب الق�شام من ناحية اأخرى يف 

رفح، واأ�شفرت عن مقتل 28 �شخ�شًا، بينهم قائد تلك اجلماعة.

�شنتها  التي  تلك   ،2009 العام  مدار  على  العتقال  حمالت  اأو�شع  كانت 
خلفية  على  فتح  حركة  من  ن�شطاء  احتجاز  غزة   حلكومة  الأمنية  الأجهزة 
واإفادات  املركز  حتقيقات  وبح�شب  اأبريل.    18 يف  غزة  قطاع  يف  �شيا�شية 
بتوزيع  الداخلي  الأمن  جهاز  قام  فقد  عنهم،  املفرج  املحتجزين  من  عدد 
حمافظتي  يف  فتح  حركة  اأقاليم  �شر  واأمناء  ن�شطاء  من  لعدد  ا�شتدعاءات 
رفح وخان يون�ص، وقد قام اأفراد اجلهاز باحتجازهم لعدة �شاعات والتحقيق 
ال�شفة  يف  الأمنية  الأجهزة  وممار�شات  فتح،  حركة  ن�شاطات  حول  معهم 

الغربية، وحادثة اإطالق النار التي تعر�ص لها 

وبتاريخ 6 يونيو، نفذت الأجهزة الأمنية يف غزة حملة اأخرى طالت الع�شرات 

من اأن�شار وكوادر حركة فتح ومنت�شبي الأجهزة ال�شابقة، مبن فيهم اأع�شاء 
املعتقلني  ملنازل  تفتي�ص  اأعمال  احلملة  تلك  ورافق  اأقاليم.   �شر  واأمناء 
وم�شادرة لهواتفهم النقالة، حوا�شيب، وكل الأوراق ال�شخ�شية والتنظيمية.  
وذكر ذوو املعتقلني للمركز باأنه يف بع�ص احلالت اأبرز اأفراد اأجهزة الأمن 
يتم  مل  اأخرى  حالت  ويف  ومنازلهم،  اأبنائهم  بحق  وتفتي�ص  اعتقال  اأوامر 
اليوم  بيانًا يف  اأ�شدرت  قد  الداخلية يف غزة  وزارة  اأن  اإىل  ُي�شار  اإبرازها.  
التايل للحملة، ن�شرته على موقعها اللكرتوين، ادعت فيه بوجود جمموعات 
باإلقاء  قامت  الأمنية  الأجهزة  واأن  الداخلي،  الأمن  لزعزعة  تهدف  وخاليا 

القب�ص على العديد من هذه املجموعات.

ويف اأعقاب الأحداث الدامية التي دارت بني الأجهزة الأمنية يف غزة وكتائب 
اأخرى يف رفح  اأن�شار جند اهلل من ناحية  الق�شام من ناحية، وبني جماعة 
بتاريخ 14 اأغ�شط�ص 2009، واأ�شفرت عن مقتل 28 �شخ�شًا، بينهم قائد تلك 
اجلماعة، �شنت الأجهزة الأمنية يف غزة حمالت اعتقال بحق اأن�شار وكوادر 
تلك اجلماعة طالت الع�شرات يف اأنحاء قطاع غزة ي�شتبه اأنهم من عنا�شر 

اجلماعة امل�شلحة، بينهم عدد من امل�شابني.

وبتاريخ 9 نوفمرب 2009، بداأت لأجهزة الأمنية يف قطاع غزة بتوجيه اأوامر 
وا�شتمرت  غزة،  قطاع  يف  فتح  حركة  وقادة  ن�شطاء  من  لع�شرات  ا�شتدعاء 
حتى �شباح اخلمي�ص املوافق 12 نوفمرب 2009، وجرى التحقيق معهم حول 
اإخالء  يا�شر عرفات، قبل  الرئي�ص  وفاة  فعاليات بذكرى  لعقد  حت�شرياتهم 
 10 بتاريخ  ال�شادر   )133( رقم  بيانها  يف  احلكومة  اأعلنت  وقد  �شبيلهم.  
نوفمرب 2009، باأنها مل تتلق طلبا ر�شميًا من حركة فتح لتنظيم اأي فعاليات 

خا�شة باملنا�شبة يف قطاع غزة.

غزة  يف  الأمنية  الأجهزة  نفذت   ،2009 العام  من  الأخري  الأ�شبوع  وخالل 
حملة اعتقال وا�شعة النطاق طالت الع�شرات من كوادر ون�شطاء حركة فتح 
لل�شرب  املعتقلني  يف جميع حمافظات قطاع غزة، تعر�ص خاللها عدد من 
املربح واملعاملة احلاطة بالكرامة الإن�شانية.  كما عملت الأجهزة الأمنية على 
منع اإقامة احتفالت خا�شة يف قاعات مغلقة مبنا�شبة الذكرى 45 لنطالقة 
على  الأمنية  الأجهزة  وعملت  يناير.   من  الأول  ت�شادف  والتي  فتح  حركة 
ا�شتدعاءات  ووجهت  الن�شطاء  من  العديد  منازل  من  احلركة  رايات  اإنزال 

لعدد اآخر ممن قاموا باإ�شعال ال�شموع كنوع من الحتفال بهذه املنا�شبة.  

ويف ال�شفة الغربية، ل تزال الأجهزة الأمنية حتتجز مئات املعتقلني، غالبيتهم 
من اأن�شار حركة املقاومة الإ�شالمية –حما�ص.  وخالل العام، وا�شلت تلك 
الأجهزة حمالت العتقال، فردية وجماعية، وا�شعة بحق ن�شطاء واأع�شاء يف 
حركة املقاومة الإ�شالمية )حما�ص(، طالت قيادات بارزة يف احلركة واأع�شاء 
يف املجل�ص الت�شريعي الفل�شطيني.  وعدا عن العتقال ال�شيا�شي لبع�ص قادة 
اأن�شار وكوادر احلركة  الع�شرات من  حركة حما�ص، طالت تلك العتقالت 

14   ل يندرج من �شمن هوؤلء عدد من املعتقلني الذين متت اإدانتهم بالفعل اأمام املحاكم، البع�ص منهم �شدرت بحقهم اأحكام فعلية لفرتات مرتواحة.
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اأو ت�شكيل  بتهم حتت عناوين، كحيازة ال�شالح وت�شكيل جمموعات م�شلحة، 
خاليا تهدف اإىل الإخالل بالأمن العام، اأو بتهم اإجراء ات�شالت مع غزة.  
وكانت اأكرب حمالت العتقال بحق اأن�شار وكوادر حركة حما�ص خالل العام 

2009، على النحو التايل:

ال�شفة  يف  الأمنية  الأجهزة  نفذت   ،2009 مايو  من  الثاين  الأ�شبوع  خالل 
الإ�شالمية،  احلركات  اأن�شار  طالت  النطاق  وا�شعة  اعتقال  حملة  الغربية 
من  عدد  بينهم  من  كان  الغربية،  ال�شفة  يف  )حما�ص(  حركة  وبخا�شة 
فقد  عنهم،  املفرج  من  عدد  واإفادات  املركز  لتحقيقات  ووفقا  الأطفال.  

تعر�ص بع�شهم للتعذيب والتهديد على اأيدي املحققني.  

اعتقال  حملة  الغربية  ال�شفة  يف  الأمنية  الأجهزة  نفذت  يونيو،  اأوائل  و يف 
اأخرى بحق اأن�شار وكوادر حركة حما�ص، طالت حوايل �شبعة و�شتني معتقاًل 
على الأقل.  وكان من بني املعتقلني عدد من الن�شاء وال�شحافيني وثالثة من 
عنا�شر حركة اجلهاد الإ�شالمي، وحما�شرين جامعيني وخطباء م�شاجد. كما 
وجرى ا�شتدعاء الع�شرات من اأبناء حركة حما�ص، من بينهم خطباء م�شاجد، 
واأطلق �شراحهم بعد التحقيق معهم ل�شاعات. وجاءت تلك احلملة يف اأعقاب 
ال�شتباكات الدامية التي �شهدتها مدينة قلقيلية يف 31 مايو و4 يونيو، بني اأفراد 
من كتائب الق�شام والأجهزة الأمنية.  وقتل يف احلادثة الأوىل �شتة مواطنني، 
هم ثالثة رجال اأمن وعن�شران من كتائب الق�شام و�شاحب منزل تواجه فيه 
الأخريان، ويف احلادثة الثانية قتل اأحد اأفراد جهاز الأمن الوقائي الفل�شطيني 

واثنان من عنا�شر كتائب عز الدين الق�شام 

الأجهزة  �شنت  )حما�ص(،  حركة  لنطالق  الـ22  الذكرى  مع  وبالتزامن 
الأمنية الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية حملة اعتقالت طالت الع�شرات من 
جهازا  نفذها  التي  العتقالت  حمالت  و�شملت  احلركة.   وموؤيدي  عنا�شر 
الأمن الوقائي واملخابرات العامة اعتقالت من املنازل وامل�شاجد ومفرتقات 
الطرق التي اأقامت تلك الأجهزة حواجز عليها.  و�شملت العتقالت حوايل 
حمافظة  من  مواطنًا   )50( التايل:  النحو  على  موزعني  مواطنًا   )115(
اخلليل؛ )16( من حمافظة رام اهلل والبرية؛ )5( من حمافظة نابل�ص؛ )6( 
من حمافظة اأريحا؛ )2( من حمافظة بيت حلم؛ )3( من حمافظة طوبا�ص؛ 
)26( من حمافظة طولكرم؛ )4( من حمافظة قلقيلية؛ )1( من حمافظة 
�شحافيون  املعتقلني  بني  من  وكان  جنني.   حمافظة  من  و)2(  �شلفيت؛ 
وحمامون ومهند�شون ومدر�شون وطلبة مدار�ص وحما�شرون وطلبة جامعيون 

وعدد من الأطفال.     

اعتقال  عمليات  ال�شفة  يف  الأمنية  الأجهزة  نفذت  العام  مدار  وعلى 
 61 قا�شم،  ال�شتار  عبد  د.  بينهم  من  كان  معار�شة،  اعتبارية  ل�شخ�شيات 
نابل�ص.   مبدينة  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  عامًا، 
اإدلئه  اأعقاب  يف  اأبريل،   21 بتاريخ  ال�شرطة  قبل  من  قا�شم  اعتقال  وجاء 
على حادثة  تعقيبًا  التابعة حلركة حما�ص،  الأق�شى  ف�شائية  على  بت�شريح 
اإطالق النار النائب عن حركة التغيري والإ�شالح ال�شيخ حامد البيتاوي يف 
على  العتداء  حادثة  اإىل  اإ�شارة  )يف  العمل  هذا  اأن  فيه  اأكد  الذي  نابل�ص، 

اإغالقه  وفور  والأمريكان.   الإ�شرائيليني  م�شلحة  يخدم  البيتاوي(  النائب 
التليفون، تلقى د. قا�شم تهديدا من جمهول على الهاتف، فقرر �شباح اليوم 
التايل التوجه ملركز ال�شرطة للتقدم ب�شكوى، غري اأنه تفاجاأ باأنه موقوف على 
ال�شتار  الدكتور عبد  اأخرى من �شخ�شني يتهمان  العام بق�شية  النائب  ذمة 
الإعالم  و�شائل  عرب  بهما  والذم  والقدح  والت�شهري  بالعمالة  لهما  باتهامه 

املرئية واملقروءة ومت حتويله اإىل املحكمة، واملحكمة اأوقفته مدة 24 �شاعة.  

املعاملة و�سوء  التعذيب 
يف معظم حالت العتقال التي جرت يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة لأن�شار 
الكربيني )حركتا حما�ص وفتح(، وغريهما، مور�شت بحق هوؤلء  احلركتني 
توجيه  اأبرزها،  كان  املعاملة،  و�شوء  التعذيب  من  خمتلفة  اأ�شكاًل  املعتقلني 
ال�شتائم والألفاظ النابية، عند العتقال واأثناء التحقيق؛ ال�شرب بالع�شي 
وبالآلت احلادة والأرجل والأيدي على اأنحاء اجل�شم؛ تقييد الأرجل والأيدي 
بكر�شي اأو ما �شابه وال�شرب بوا�شطة ع�شا اأو بربي�ص، اأو �شلك جمدول على 
اأحدهما  اأو  وربطهما  والأرجل  الأيدي  تقييد  )الفلقة(؛  ملدة طويلة  القدمني 
اإن�شانية.   الال  واملعاملة  التعذيب  �شنوف  من  وغريها  »ال�شبح«،  الأعلى  اإىل 
الإفادات  عديد  وجمع  القبيل،  هذا  من  ال�شكاوى  ع�شرات  املركز  تلقى  وقد 
ملعتقلني اأفرج عنهم من معتقالت و�شجون تابعة للحكومتني يف غزة ورام اهلل، 
واحلاطة  اإن�شانية  الال  واملعاملة  التعذيب  ل�شنوف  بتعر�شهم  جميعًا  اأفادوا 
بالكرامة.  ويف كثري من الأحيان نقل معتقلون خ�شعوا للتعذيب ال�شديد و�شوء 
املعاملة يف مراكز الأمن اإىل امل�شت�شفيات، واأظهرت الفحو�شات الطبية، فيما 

بعد معاناتهم من ك�شور ور�شو�ص خمتلفة يف اأنحاء اجل�شم.   

معتقالت  داخل  الوفيات  حالت  عدد  يف  م�شبوق  غري  ت�شاعدًا  العام  و�شهد 
ومراكز التوقيف التابعة للحكومتني يف غزة ورام اهلل.  فقد بلغ عدد الوفيات 
خالل العام 9 معتقلني يف �شجون ال�شلطة، بينهم )5( يف غزة، و)4( يف ال�شفة 
الغربية.  واأثبتت حتقيقات املركز واإفادات �شهود العيان وذوي ال�شحايا باأن 
غالبية هوؤلء  املتوفون خ�شعوا ب�شكل اأو باآخر لعمليات تعذيب وظروف اعتقال 
بتعر�شهم  �شلة  ذات  ال�شجون  يف  وفاتهم  تكون  اأن  املركز  ويخ�شى  قا�شية، 
للتعذيب. ويدعو املركز اإىل التحقيق يف هذه احلالت ون�شر نتائج التحقيق على 
اأي  املالأ، ومالحقة امل�شئولني عن اقرتاف هذه اجلرائم يف حال ثبوت تورط 
منهم فيها، اأو وجود تق�شري يف حمايتهم ا�شتنادًا للم�شوؤولية القانونية املرتتبة 

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة

اأحد �شحايا التعذيب على يد الأجهزة الأمنية الفل�شطينية
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على جهة الحتجاز يف احلفاظ على حياة املحتجزين لديها و�شالمتهم يف كافة 
الظروف واحلالت، وتقدمي املتورطني و/اأو املق�شرين للعدالة.

التابعة  التوقيف  ومراكز  �شجون  يف  معتقلني   )5( تويف  غزة،  قطاع  ففي 
لالأجهزة الأمنية وال�شرطة يف غزة، بينهم )4( كانوا قد تعر�شوا للتعذيب 
نتيجة  ال�شجن  يف  اخلام�ص  تويف  بينما  والأمن،  ال�شرطة  اإفراد  اأيدي  على 

تعر�شه ل�شكتة قلبية داخل ال�شجن.  

مدينة  يف  نا�شر  م�شت�شفى  يف  الطبية  امل�شادر  اأعلنت   ، فرباير،   6 بتاريخ 
ف�شل  بعد  عامًا،   51 �شقورة،  �شفيق  جميل  املواطن  وفاة  عن  يون�ص،  خان 
تعر�شه  جراء  دماغية،  بجلطة  اإ�شابته  اإثر  حياته،  اإنقاذ  يف  الأطباء 
اأفراد  وكان  اجل�شم.   من  خمتلفة  واأنحاء  الراأ�ص  على  وال�شرب  للتعذيب 
من اأجهزة الأمن قد نقلوا املواطن �شقورة اإىل امل�شت�شفى بتاريخ 31 يناير 
2009، اإثر تدهور حالته ال�شحية خالل اعتقاله لديهم لل�شهادة يف ق�شية 
فقد  ال�شحية  �شقيق  واإفادة  املركز  لتحقيقات  ووفقا  فيها.   لي�ص طرفًا  هو 
ال�شحية  �شقيق  واأ�شاف  �شقيقه.   واأطراف  راأ�ص  ال�شرب ظاهرًا على  كان 
باأن جميل ابلغه، لدى زيارته له يف امل�شت�شفى »باأنه فور دخوله ورفاقه اإىل 
ونقلهم  اأعينهم  اأيديهم وع�شب  بتقييد  الأمن  اأفراد  قام  يون�ص  نادي خان 
اأنه قد  اإىل مكان جمهول، حيث تعر�شوا لل�شرب املربح.  واأ�شاف �شقيقي 

فقد الوعي جراء تعر�شه لل�شرب املربح.«

وبتاريخ 9 فرباير، اأعلنت امل�شادر الطبية يف م�شت�شفى الأق�شى بدير البلح 
عن وفاة املواطن نهاد �شعدي الدباكة، 47 عامًا، من خميم املغازي.  وكان 
الدباكي قد اعتقل على اأيدي م�شلحني ملثمني يف 6 فرباير من منزله، واقتيد 
اإىل مركز خدمات املغازي الذي ي�شتخدم من قبل ال�شرطة بعد ق�شف مقر 
ال�شرطة خالل العدوان الأخري على غزة.  واأفاد �شقيق ال�شحية ماجد، 44 
عامًا، لطاقم املركز باأنه ذهب يف اليوم التايل لال�شتف�شار عن �شقيقه، حيث 
الدباكة  ماجد  واأكد  لديهم.   نهاد  اأخيه  بوجود  ال�شرطة  اأفراد  اأحد  اأخربه 
لطاقم املركز، باأنه بعد حتويل �شقيقه اإىل الطب ال�شرعي يف م�شت�شفى ال�شفاء 
على  وا�شحة  وتعذيب  �شرب  عالمات  واأقاربه  واأخوته  �شاهد  غزة،  مبدينة 
قدمي وظهر ويدي واأذين وجبني �شقيقه.  واأكدت م�شادر الطب ال�شرعي يف 
م�شت�شفى ال�شفاء مبدينة غزة لطاقم املركز باأنه تواجد على جثمان املوطن 
الدباكة عالمات اعتداء بال�شرب على اليدين والقدمني ف�شاًل عن عالمات 

�شرب متفرقة على اجل�شم.  وهو ما ي�شري اإىل احتمال وفاة الدباكة نتيجة 
للتعذيب وال�شرب على اأيدي اأفراد ال�شرطة الفل�شطينية.

رفح  يف  النجار  يو�شف  حممد  ال�شهيد  م�شت�شفى  و�شل  مار�ص،   16 وبتاريخ 
جثمان املواطن زايد عاي�ص مربوك جرادات، 40 عامًا، من �شكان بلدة ال�شوكة 
جنوب �شرق مدينة رفح.  وكان جرادات قد اعتقل على اأيدي اأفراد ال�شرطة 
�شباح الثنني 15 فرباير، واحتجز يف مدر�شة القد�ص الثانوية للبنات بالقرب 
من ميدان العودة و�شط رفح، والتي ت�شتخدم كمقر بديل لل�شرطة بعد ق�شف 
مقراتها اإبان احلرب على غزة. واأكدت امل�شادر ال�شرطية اأن اعتقال جرادات 
كان على خلفية اتهامه بحيازة خمدرات.  وقد مت حتويل جرادات اإىل الطب 
ال�شرعي يف غزة، حيث اأكد باحث املركز الذي قام مبالحظة وت�شوير اجلثة، 
باأنه �شاهد اآثار كدمات ور�شو�ص يف جميع اأنحاء اجل�شم، وتركزت يف منطقتي 
العنق والأكتاف، واأ�شاف الباحث باأن اأظافر القدمني يف جثة ال�شحية كانت 

منزوعة، وهو ما ي�شري اإىل تعر�ص املواطن جرادات للتعذيب اأثناء احتجازه.

وبتاريخ 24 مار�ص، اأعلنت امل�شادر الطبية يف م�شت�شفى ال�شفاء مبدينة غزة 
ع�شقولة،  حي  �شكان  من  عامًا،   20 ع�شاف،  ن�شر  جميل  املواطن  وفاة  عن 
�شرق مدينة غزة، جراء اإ�شابته بف�شل كلوي حاد.  وكانت �شرطة املباحث يف 
غزة قد اعتقلت ع�شاف يف 8 مار�ص على خلفية اتهامه بال�شرقة، ومكث يف 
مركز �شرطة التفاح حتى مت حتويله اإىل م�شت�شفى ال�شفاء بتاريخ 13 مار�ص، 
فاقدًا للوعي.  ومكث ع�شاف يف غرفة العناية املركز يف ال�شفاء حتى اأعلن عن 
وفاته.  واأفاد الطبيب عبد اهلل القي�شاوي، اأخ�شائي اأمرا�ص الباطنة والكلى، 
اأُدخل اإىل امل�شت�شفى نتيجة وجود ف�شل كلوي  باأن املري�ص جميل ع�شاف قد 
حاد ناجت عن تهتك يف الع�شالت، اإ�شافة اإىل وجود كدمات يف اجل�شم.  كما 
ذكرت امل�شادر الطبية يف ق�شم الطب ال�شرعي مب�شت�شفى ال�شفاء اأن املواطن 
ع�شاف قد تعر�ص لل�شرب والتعذيب، واأن اآثار ر�شو�ص وكدمات وا�شحة على 

اأطرافه العلوية وال�شفلية. 

وبتاريخ 11 دي�شمرب، اأعلن عن وفاة املعتقل فريد اأحمد اأبو �شحمة،42 عامًا، 
من خميم خان يون�ص، اأثناء احتجازه يف مركز �شرطة خان يون�ص على خلفية 
جنائية.  وبح�شب التحقيقات، فقد كان اأبو �شحمة يوؤدي �شالة اجلمعة عندما 
اإىل م�شت�شفى  اأبو �شحمة  نقل  ال�شرطة.  وقد  �شقط مغ�شيا عليه، يف نظارة 
نا�شر بخان يون�ص ب�شيارة اإ�شعاف تابعة للهالل الأحمر، وادخل ق�شم العناية 
املركزة على الفور، غري اأن امل�شادر الطبية اأكدت وفاته قبل و�شوله.  وقد مت 
حتويل اجلثمان اإىل الطب ال�شرعي يف غزة، حيث اأفاد التقرير بعدم وجود 
اآثار �شرب اأو خالفه على ج�شده، واأن �شبب الوفاة هو ارتفاع حاد يف �شغط 

الدم اأدى اإىل جلطة، وقد رف�شت العائلة اإجراء ت�شريح للجثة.

ويف ال�شفة الغربية، تويف )4( معتقلني يف �شجون الأجهزة الأمنية، تعر�شوا 
جميعهم للتعذيب خالل التحقيقات التي اأجريت معهم من قبل اأجهزة الأمن.

بتاريخ 8 فرباير، اأعلن م�شدر اأمني فل�شطيني عن وفاة املعتقل حممد عبد 
اجلميل احلاج، 30 عامًا، من جلقمو�ص، اأثناء احتجازه يف مقر جهاز الأمن 
النتحار،  على  اأقدم  املذكور  اأن  امل�شدر  وادعى  جنني.   مدينة  يف  الوقائي 
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لإجراء  الطبي  املركز  اإىل  نقله  الفل�شطيني  الأمن  واأن  وفاته،  اإىل  اأدى  ما 
الفحو�شات الالزمة، والتاأكد من �شبب الوفاة.         

وقد اأفاد حمي الدين احلاج، �شقيق املتوفى، لباحث املركز اأنه، ويف حوايل 
�شيارة  ح�شرت   ،2009/2/5 املوافق  اخلمي�ص  يوم  ظهر  بعد   3:00 ال�شاعة 
منزل  اإىل  غولف(  ـ  )فوجل�شفاجن  نوع  من  فل�شطينية  ت�شجيل  لوحة  حتمل 
�شقيقه يف قرية جلقمو�ص، وترجل منها �شخ�شان بلبا�ص مدين، وَعّرفا على 
ملدة  حممد  يريدان  اإنهما  وقال  الوقائي،  الأمن  جهاز  من  باأنهما  نف�شيهما 
خم�ص دقائق فقط، واقتاداه معهما.  ومنذ ذلك التاريخ مل يزره اأي من ذويه، 
كما اأنهم مل ي�شاألوا عنه لتكرار عمليات اعتقاله التي بلغت خم�ص مرات منذ 
احل�شم الع�شكري يف قطاع غزة اأوا�شط عام 2007، منها مرتان لدى جهاز 
ال�شتخبارات الع�شكرية، وثالث لدى جهاز الأمن الوقائي.  وذكر حمي الدين 
اأن اآخر مرة اأفرج عنه كانت قبل ع�شرة اأيام من اعتقاله الأخري.  واأ�شاف 
اأنه  اأبلغه يف مرات العتقال ال�شابقة  حمي الدين اأن �شقيقه حممد كان قد 
التحقيق معه يف تلك املرات جرى حول  واأن  العنيف،  للتعذيب  كان يتعر�ص 
حيازته م�شد�ص قام بت�شليمه لالأجهزة الأمنية الفل�شطينية، ونفى اأن يكون قد 

ارتكب اأي خمالفة قانونية، اأو اأنه من ن�شطاء حركة )حما�ص(.

وبتاريخ 15 يونيو، اأعلن يف م�شت�شفى اخلليل احلكومي عن وفاة املعتقل هيثم 
قد  عمرو  وكان  اخلليل.    / الفوقا  الرو�ص  بيت  قرية  من  عامًا،   33 عمرو، 
اإىل  واقتيد  الأمنية،  يونيو من قبل قوة م�شرتكة لالأجهزة  بتاريخ 11  اعتقل 
حجز املخابرات العامة يف مدينة اخلليل.  ويف ظهرية يوم الأحد املوافق 14 
يونيو 2009 توجه والده اإىل مكان احتجازه وطلب زيارته، ومكث ينتظر حتى 
مقابلة مدير اجلهاز.  ويف  اأو  زيارته،  دون متكينه من  م�شاًء  ال�شاعة 7:00 
م�شت�شفى اخلليل احلكومي يف حالة  اإىل  املعتقل عمرو  نقل  الليل،  منت�شف 
ال�شاعة  حوايل  ويف  احلياة،  فارق  فجرًا   2:00 ال�شاعة  حوايل  ويف  حرجة.  

7:00 �شباحًا اأبلغ ذووه بوا�شطة بع�ص وجهاء العائلة بوفاته.  

ابنهم  اأن  اأبلغتهم  الأمنية  الأجهزة  اأن  الفل�شطيني  املركز  لباحث  ذووه  واأفاد 
حاول الفرار من احلجز، وقفز من الطابق الثاين، ف�شقط على ركبتيه وبطنه ما 
اأحدث لديه نزيفًا يف رئتيه، وتويف على اإثرها.  ونقلوا عن �شهود عيان راأوا ابنهم 
فور نقله اإىل امل�شت�شفى اأنهم لحظوا اآثار تعذيب على وجهه.  وذكر ذووه اأي�شًا 
اأنه جرى حتويل جثة ابنهم اإىل معهد الطب ال�شرعي يف بلدة اأبو دي�ص لت�شريحها 

دون علمهم، ودون ح�شور اأي من اأفراد العائلة، اأو من طرفها.  

واأفاد باحث املركز الفل�شطيني الذي �شاهد اجلثة قبل دفنها اأنه لحظ وجود 
عالمات ازرقاق على الظهر، وبقع ازرقاق غامقة وكبرية على الفخذين من 
الأمام واخللف، وازرقاق غامق جدًا على الإليتني، وبقعة حمراء كبرية على 
الإلية الي�شرى، وبقع ازرقاق على ال�شاقني والقدمني واليد الي�شرى، مما يوؤكد 

تعر�شه للتعذيب.    

من  عامًا،   44 اأبو طعيمة،  عامر  كمال  املواطن  ق�شى  اأغ�شط�ص،   4 وبتاريخ 
حالته  تدهور  بعد  اخلليل،  مدينة  جنوبي  لالجئني،  الفوار  خميم  �شكان 

ال�شحية جراء تعر�شه للتعذيب خالل اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي يف 
مدينة اخلليل قبل �شهرين من وفاته، اإل اأنه مل جتِر اأي حتقيقات جدية من 

قبل اجلهات املخت�شة حول ظروف ومالب�شات وفاتهم. 

ووفقًا لتحقيقات املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، واإفادة �شقيق ال�شحية 
اأبو  اخلليل  حمافظة  يف  الوقائي  الأمن  جهاز  اعتقل  فقد  طعيمة،  اأبو  كامل 
خ�شع  حيث   ،2008/9/15 بتاريخ  حما�ص  حركة  كوادر  اأحد  وهو  طعيمة، 
للتحقيق يف مقر الأمن الوقائي.  وخالل فرتة اعتقاله منع ذووه من زيارته 
ملدة ثمانية واأربعني يومًا اآنذاك، كان قد تعر�ص خاللها لل�شرب والتعذيب.  
اأبو طعيمة �شجن الظاهرية، جنوبي  العام املا�شي، نقل  ويف وقت لحق من 
مدينة اخلليل، ومكث هناك ملدة �شهرين قبل اإعادته جمددًا اإىل مقر جهاز 
اأبو طعيمة خالل  اأخرى، وذكر  للتحقيق مرة  اإعادته  الوقائي، وجرى  الأمن 
زيارة ذويه له يف �شجن الظاهرية اأنه تعر�ص للتعذيب اأثناء التحقيق معه لدى 

جهاز الأمن الوقائي، و�ُشِبَح مرات عديدة ول�شاعات طويلة. 

وكان ذوو اأبو طعيمة قد تقدموا بالتما�ص لدى حمكمة العدل العليا الفل�شطينية 
اأبو فراح، واأ�شدرت املحكمة املذكورة  بوا�شطة وكيلهم املحامي عبد الكرمي 
بتاريخ 2008/11/2 قرارًا يق�شي بالإفراج الفوري عنه، اإل اأن جهاز الأمن 
الوقائي مل ميتثل له. واأثناء احتجازه اأ�شيب اأبو طعيمة بجلطة دماغية نقل 
على اإثرها �شرًا من قبل اجلهاز اإىل م�شت�شفى اخلليل احلكومي لتلقي العالج، 

ونتج عنها اإعاقات بالفم واليد وال�شاق اليمنى والنطق وال�شمع.

وبتاريخ 2009/5/31 اأجرى م�شئول يف جهاز الأمن الوقائي ات�شاًل هاتفيًا 
املذكورة، حيث غادرها يف  امل�شت�شفى  الإفراج عنه من  بقرار  اأبلغهم  بذويه 
�شحية  انتكا�شة  حدوث  بعد  امل�شت�شفى  اإىل  اأعادوه  ذووه  اأن  اإل  ذاته،  اليوم 
وبتاريخ  اخلارج.   يف  للعالج  حتويله  الأطباء  قرر  ذلك  اأعقاب  ويف  لديه، 
2009/6/30 نقل اأبو طعيمة اإىل مدينة احل�شني الطبية للعالج، يف اململكة 
وبتاريخ  و�شوله.   فور  الفائقة  العناية  ق�شم  واأدخل  الها�شمية،  الأردنية 
2009/7/20 اأخ�شع اأبو طعيمة لعملية جراحية وجرى تركيب �شبكيات له يف 
الدماغ، اإل اأن حالته ال�شحية ا�شتمرت بالتدهور، ويف حوايل ال�شاعة 3:30 
م�شاء يوم الثالثاء املوافق 2009/8/4 اأعلنت امل�شادر الطبية يف العا�شمة 

الأردنية عمان عن وفاته.

وبتاريخ 10 اأغ�شط�ص تلقت تلقت بلدية ع�شرية ال�شمالية ات�شاًل هاتفيًا من 
مدير جهاز املخابرات العامة يف مدينة نابل�ص، اأعلمها بوفاة املواطن فادي 
ح�شني عبد الرحمن ح�شن حمادنة، 27 عامًا، من �شكان البلدة، والذي كان 

يقبع يف �شجن جنيد يف املدينة منذ اعتقاله بتاريخ 2009/6/15.  

الأمنية  الأجهزة  با�شم  الر�شمي  الناطق  ال�شمريي،  عدنان  العميد  اأفاد  و 
الفل�شطينية، لباحث املركز اأن املعتقل فادي حمادنة قد ربط اأحد »ال�شرا�شف« 
حول عنقه، ووجد ميتًا يف الغرفة، وقام اأفراد الأمن با�شطحاب زوج �شقيقته 
لإلقاء  فورًا،  دباب�شة  �شاكر  ويدعى  للمعتقل،  اجلانبية  الغرفة  يف  املحتجز 

نظرة عليه والتاأكد من اأنه قام ب�شنق نف�شه.  

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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وبعد نقل اجلثة اإىل معهد الت�شريح يف جامعة النجاح الوطنية، مت ا�شتدعاء 
باأن هناك  اأحد الأطباء، واأخربهما  ا�شتقبلهما  ، وخاله، حيث  عم ال�شحية 
باأن تقول  اأمامهما  اليمني  جلنة مكونة من ثالثة ع�شر طبيبًا �شتقوم بحلف 
اجلثة  و�شاهدا  الت�شريح،  غرفة  اإىل  اأُدخال  ثم  ومن  الت�شريح،  بعد  احلق 
الراأ�ص والرقبة واأطراف  اإل  اأبي�ص مل يك�شف منها  التي كانت مغطاة بثوب 
الكتفني.  واأفاد عم وخال حمادنة لباحث املركز باأن رقبته كانت زرقاء وبها 

)حزوز( وكاأن حباًل كان ملفوفًا على رقبته، و�شاهدا بع�ص الكدمات الزرقاء 
على اأحد كتفيه، ومل ي�شتطيعا التما�شك، فغادرا املكان.  وبعد حوايل �شاعتني 
من مغادرتهما مت ا�شتدعاوؤهما مرة اأخرى من قبل الدكتور �شمري اأبو زعرور، 
وذكر  اجلثة.   م�شاهدة  طلب  الذي  حممد  �شقيقه  رافقهما  املرة  هذه  ويف 
حممد لباحث املركز اأنه �شاهد اجلزء العلوي من جثة �شقيقه، ووجد كدمات 

زرقاء على �شدره وكتفيه و)حزوز( على رقبته.  
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الثقيلة  بظاللها  تلقي  الفل�شطيني  النق�شام  اأجواء  ظلت  العام،  مدار  وعلى 
والعجز عن  التام  بال�شلل  اأ�شيب  الذي  الت�شريعية،  ال�شلطة  واأداء  على عمل 
التنفيذية،  ال�شلطة  لأداء  واملحا�شبة  الرقابة  يف  الأ�شا�شي  دوره  ممار�شة 
ف�شاًل عن دوره يف اإقرار القوانني والت�شريعات خلدمة املجتمع الفل�شطيني.  
الربملانية،  حما�ص  حركة  كتلة  والإ�شالح،  التغيري  كتلة  وا�شلت  غزة،  ففي 
انعقاد  �شحة  مدعية   ،2007 نوفمرب  منذ  الت�شريعي  املجل�ص  جل�شات  عقد 
املجل�ص،11 واإ�شدار ت�شريعات وقرارات با�شم املجل�ص الت�شريعي دون م�شادقة 
القانون  من   )41( املادة  اإىل  ذلك  يف  م�شتندين  الوطنية،  ال�شلطة  رئي�ص 
الأ�شا�شي.  ويف رام اهلل، وا�شل الرئي�ص الفل�شطيني حممود عبا�ص يف ال�شفة 
الغربية اإ�شدار قرارات بقوة القانون، مل يتم عر�شها على املجل�ص الت�شريعي، 
اإ�شدار قرارات بقوة القانون،  بادعاء عدم انعقاد املجل�ص وحق الرئي�ص يف 
ا�شتنادًا للمادة )43( من القانون الأ�شا�شي التي جتيز للرئي�ص اإ�شدار مثل 

الت�سريعية  الت�سريعية قائمة منذ االنتخابات  ال�سلطة  التي تعرت�س عمل  الظروف واملعيقات اخلارجية والداخلية  التوايل، ما تزال  الرابع على  للعام 
الثانية يف يناير 2006.  فمن ناحية، ما تزال جرائم قوات االحتالل االإ�سرائيلي وممار�ساته الهادفة لتقوي�س ال�سلطة الت�سريعية وا�ستهدافها يف مقدمة 
املعيقات.  وعلى الرغم من اإفراج �سلطات االحتالل االإ�سرائيلي هذا العام عن رئي�س املجل�س الت�سريعي، د. عزيز دويك وعدد من النواب بعد اعتقال دام 
اأكرث من ثالثة اأعوام، ما يزال اأكرث من )27( نائباً يخ�سعون لالعتقال على اأيدي قوات االحتالل.  هذا عالوة على ا�ستمرار القيود املفرو�سة على تنقل 
االأع�ساء بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وداخل املدن والقرى واملخيمات يف ال�سفة.  ومن ناحية ثانية، ما تزال املعيقات والقيود الداخلية على حالها، 
اإذ �سكلت حالة االنق�سام التي �سهدتها ال�سلطة الفل�سطينية بعد اأحداث يونيو 2007، و�سيطرة حما�س على غزة، والتي جاءت بعد ف�سول من املناكفات 

ال�سيا�سية بني حركتي فتح وحما�س، املعيق االأ�سا�سي الذي اأدى اإىل انهيار العملية الت�سريعية يف اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية.  

اأدوار  غري  يف  التاأخري  حتتمل  ل  التي  ال�شرورة  حالت  يف  القرارات  تلك 
الت�شريعات  كافة  املركز حتفظه على  اأبدى  وقد  الت�شريعي.   املجل�ص  انعقاد 
النق�شام  حالة  ظل  يف  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  عن  ت�شدر  التي 
اأو�شاع  يف  جديدة  ت�شريعات  �شن  عن  بالمتناع  الطرفني  وطالب  الراهنة، 
النق�شام القائمة، اإذ اأن مثل هذه الت�شريعات ل �شرورة لها، اإمنا هي جزء 
من حالة النق�شام وجتلياتها ول تخدم �شوى اأجندات و�شيا�شات حزبية من 
الوطني  اأجندة احلوار  بالتايل و�شعها على  وينبغي  �شاأنها تعزيز النق�شام، 
اأو  النق�شام،  حالة  من  باعتبارها جزءًا  اإلغائها جميعًا  بهدف  الفل�شطيني، 

مراجعتها واإعادة النظر فيها من قبل ال�شلطة الت�شريعية حال التئامها.12

وعلى مدار العام اأي�شًا تعر�ص العديد من اأع�شاء املجل�ص الت�شريعي يف ال�شفة 
الغربية وقطاع غزة لالعتداءات من قبل اأجهزة الأمن الفل�شطينية، مبا يف ذلك 

15 قامت كتلة التغيري والإ�شالح الربملانية بعقد جل�شات يف غزة منذ نوفمرب 2007 بعد اأن اأجازت لنف�شها العمل بنظام التوكيل نيابة عن اأع�شاء املجل�ص الت�شريعي املعتقلني، وبالتايل، الدعاء بوجود ن�شاب قانوين لنعقاد املجل�ص 
الت�شريعي.  وقد عار�ص هذا الأمر بقية اأع�شاء املجل�ص الت�شريعي �شواء من حركة فتح اأو غريها، وامتنع جميعهم عن امل�شاركة يف جل�شات املجل�ص.  وقد �شبق اأن اأو�شح املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان موقفه من تلك اجلل�شات 
باعتبارها جزءًا من الأزمة ال�شيا�شية القائمة، دون اخلو�ص يف جدل قانوين حول مدى قانونيتها من عدمه.  كما اعترب املركز اأن تلك اجلل�شات لي�ص لها اأية قيمة قانونية، بل هي جزء من الأزمة، وتكر�ص النق�شام والف�شل التام 

بني ال�شفة الغربية وقطاع غزة.
16 ملزيد من التفا�شيل، اأنظر:ورقة موقف املركز يتحفظ على كل الت�شريعات ال�شادرة يف ظل النق�شام 23 يونيو 2009.

ا�ستمرار تعطيل ال�سلطة 
الت�سريعية
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ال�شرب واإطالق النار، وتقييد احلركة ب�شكل خمالف للقانون الأ�شا�شي.  وكانت 
اأبرز احلالت التي وثقها املركز خالل العام، على النحو التايل:

يف  والإ�شالح  التغيري  كتلة  عن  النائب  تعر�ص   ،2009 اأبريل   19 بتاريخ 
النار   لإطالق  عامًا،   64 البيتاوي،  خ�شر  حامد  ال�شيخ  نابل�ص،  حمافظة 
للمركز،  البيتاوي  النائب  نابل�ص.  ووفقًا لإفادة  من قبل م�شلحني يف مدينة 
اأ�شخا�ص،  ثالثة  داخلها  يف  وكان  بجانبه،  اللون  بي�شاء  �شيارة  توقفت  فقد 
بينما كان يتحدث مع اأحد الأ�شخا�ص و�شط مدينة نابل�ص، وترجل اأحدهم، 
اإنذار قام ب�شتمه و�شب الذات الإلهية، و حركة حما�ص، وهدده  ودون �شابق 
باأل يتواجد يف الأماكن العامة، واإل �شيقوم بقتله.  جتمهر حولهم عدد من 
الأ�شخا�ص، من بينهم جنل ال�شيخ، ن�شر، 32 عامًا، وتقدم اإليه و�شاأله عن 
اأ�شباب �شتم والده.  اأخرج املعتدي م�شد�شًا كان بحوزته واأ�شهره باجتاه ال�شيخ 
واأنزلها  النار منه و�شع ن�شر يده على يد املعتدي  اأن يطلق  البيتاوي، وقبل 
البيتاوي  ال�شيخ  اإ�شابة  عن  اأ�شفر  مما  بالأر�ص،  واحدًا  ناريًا  عيارًا  فاأطلق 

ب�شظية يف رجله اليمنى.

وبتاريخ 2009/5/31، منعت اأجهزة الأمن الفل�شطينية يف غزة، اأربعة نواب 
من حركة فتح يف غزة من ال�شفر لل�شفة الغربية للم�شاركة يف اجتماع خا�ص 
بكتلة فتح الربملانية، كان من املقرر عقده يف مدينة رام اهلل.  ووفقًا لإفادة 
النائب عن حركة فتح، عبد احلميد العيلة، 50 عامًا، فقد توجه وثالثة نواب 
اآخرون عن كتلة فتح، هم: د. حممد حجازي، 62 عامًا؛ رجائي بركة، 50 عامًا؛ 
ود. اإبراهيم امل�شدر، 57 عامًا، يف حوايل ال�شاعة 11:00 من �شباح يوم اأم�ص 

اإىل معرب بيت حانون )اإيرز(، بغر�ص ال�شفر اإىل رام اهلل من اجل امل�شاركة يف 
اجتماع لكتلة فتح يف مقر املجل�ص برام اهلل، املتعلقة بت�شكيل احلكومة.  غري اأن 
اأفراد ال�شرطة ا�شتوقفوهم واحتجزوهم ملدة �شاعة و�شادروا اأوراقهم الثبوتية 
والهواتف اخلليوية، واأمروهم بالعودة اإىل مدينة غزة، ومراجعة مكتب الأمن 

الداخلي من اجل ا�شتالم وثائقهم واأغرا�شهم ال�شخ�شية.

للحكومة  التابعة  الفل�شطينية  الأمن  اأجهزة  منعت   ،2009 يونيو   3 وبتاريخ 
حلركة  التابعة  والإ�شالح  التغيري  كتلة  من  نواب  �شتة  الغربية  ال�شفة  يف 
بقتلى  العزاء  واجب  لتقدمي  قلقيلية  مدينة  اإىل  الدخول  من  )حما�ص( 
احلركة الذين �شقطوا بتاريخ 2009/5/31 على اأيدي تلك الأجهزة.  ووفقًا 
 47 من�شور،  �شالح  �شليم  منى  والإ�شالح،  التغيري  كتلة  عن  النائب  لإفادة 
عامًا، لباحث املركز، فقد توجهت جمموعة مكونة من �شتة نواب من الكتلة 
املذكورة بعد جتمعهم يف مدينة نابل�ص باجتاه مدينة قلقيلية لتقدمي واجب 
العزاء بقتلى كتائب الق�شام )اجلناح امل�شلح حلركة حما�ص( الذين �شقطوا 
اأيدي الأجهزة الأمنية الفل�شطينية.  والنواب هم  بتاريخ 2009/5/31 على 
بالإ�شافة اإليها كل من: اأحمد احلاج علي، 70 عامًا؛ حامد خ�شر البيتاوي، 
64 عامًا؛ حممود اإبراهيم م�شلح، 66 عامًا؛ فتحي حممد علي القرعاوي، 
املدينة  مدخل  وعلى  عامًا.    48 زيدان،  فهمي  الرحمن  وعبد  عامًا؛   51
ا�شتوقفهم حاجز م�شرتك لالأجهزة الأمنية الفل�شطينية، ومنعوهم من دخول 
املدينة رغم تعريفهم باأنف�شهم.  ورغم عودتهم مرة اأخرى ب�شيارة اأجرة، اإل 
اأن هذه املرة تعقبتهم �شيارة تابعة لتلك الأجهزة حتى خروجهم من املدينة.     

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة

د. عزيز دويك، رئي�ص املجل�ص الت�شريعي الفل�شطيني، مينع من دخول املجل�ص يف رام اهلل
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د.  عن   ،2009 يونيو   23 بتاريخ  الإ�شرائيلي  الحتالل  �شلطات  اإفراج  ومع 
عزيز الدويك، رئي�ص املجل�ص الت�شريعي، كنا ناأمل، وقد طالبنا منذ اللحظة 
الأوىل لالإفراج عنه، اأن يعود د. دويك ملمار�شة مهام من�شبه كرئي�ص لل�شلطة 
العتبار  اإعادة  اأجل  من  وزمالوؤه،  هو  بالقوة  عنه  ُغيب  الذي  الت�شريعية 
الفل�شطيني،  ال�شيا�شي  النظام  يف  الطبيعي  دوره  واأخذ  الت�شريعي  للمجل�ص 
خا�شة بعد اإفراج قوات الحتالل عن عدد اآخر من اأع�شاء املجل�ص الت�شريعي 
يف وقت لحق، بحيث يكون عاماًل م�شجعًا وموحدًا لل�شف الفل�شطيني ومن 
عمل  تعرتي  التي  اجلمة  املعيقات  من  بالرغم  النق�شام،  حالة  اإنهاء  اأجل 

املجل�ص.  غري اأن هذه الآمال ذهبت اأدراج الرياح، ومل يخطر يف البال اأن يتم 
منع الدويك بقرار فل�شطيني، من مزاولة مهام من�شبه ب�شكل طبيعي، ومنعه 
حتى من دخول مقر املجل�ص الت�شريعي يف رام اهلل اأكرث من مرة، خا�شة واأن 
د. دويك كان له دور هام للغاية يف رعاية احلوار الوطني الفل�شطيني، وجهود 
الداخلية.   الأزمة  واحتواء  الواحد  ال�شعب  اأبناء  بني  ال�شدع  لراأب  �شادقة 
ويرى املركز يف هذه اخلطوة انتهاكا للقانون الأ�شا�شي الفل�شطيني وللنظام 
العتبار  باإعادة  الفل�شطيني  الرئي�ص  ويطالب  الت�شريعي،  للمجل�ص  الداخلي 

لرئي�ص املجل�ص الت�شريعي وال�شماح له مبزاولة مهامه.

اجلزء الثاين: النتهاكات الفل�شطينية حلقوق الإن�شان ومعوقات التحول الدميقراطي

امتداداً حلالة االنق�سام وال�سراع ال�سيا�سي يف ال�سلطة الفل�سطينية، ا�ستمرت اأو�ساع ال�سلطة الق�سائية يف التدهور وتعمق ال�سرخ خالل العامني املن�سرمني 
جلهة تكري�س نظامني ق�سائيني منف�سلني عن بع�سهما البع�س.  واأ�سحى يف قطاع غزة نظام ق�سائي اأ�س�سته احلكومة يف غزة خالفاً للقانون االأ�سا�سي، 

يخ�سع لواليته مواطني غزة، مقابل �سلطة ق�سائية قائمة يف ال�سفة الغربية يخ�سع لواليتها مواطني ال�سفة الغربية فقط.

ا�ستمرار تدهور اأو�ساع 
ال�سلطة الق�سائية

وتاأتي حالة النهيار يف ال�شلطة الق�شائية كانعكا�ص مبا�شر حلالة النق�شام 
يف راأ�ص الهرم ال�شيا�شي الفل�شطيني، يف اأعقاب �شيطرة حركة حما�ص على 
قطاع غزة يف منت�شف يونيو 2007، حيث بات لدى الفل�شطينيون حكومتني 
منف�شلتني، واحدة يف ال�شفة الغربية وتتبع لرئا�شة ال�شلطة الوطنية، واأخرى 
يف قطاع غزة.  وقد ان�شحب ال�شرخ يف ال�شلطة التنفيذية تلقائيًا على ال�شلطة 
الت�شريعية التي اأ�شيبت بال�شلل التام، وعجز املجل�ص الت�شريعي عن ممار�شة 
دوره الأ�شا�شي يف الرقابة واملحا�شبة لأداء ال�شلطة التنفيذية، ف�شاًل عن دوره 

يف اإقرار القوانني والت�شريعات خلدمة املجتمع الفل�شطيني.   

فيها  الفل�شطيني، مبن  املدين  املجتمع  الرغم من مطالبات منظمات  وعلى 
املركز الطرفني يف غزة ورام اهلل ب�شرورة حتييد الق�شاء وعدم الزج به يف 
اأتون ال�شراع ال�شيا�شي القائم، اإل اأن هذه املطالبات مل جتد اآذانًا �شاغية، 
و�شرعان ما مت الزج بالق�شاء يف اأتون ال�شراع ال�شيا�شي، من خالل �شل�شلة من 
الإجراءات والقرارات اتخذتهما احلكومتان يف غزة ورام اهلل.  فقد �شهدت 
مت�شارعة  تطورات  غزة  على  حما�ص  حركة  �شيطرة  تلت  التي  الأوىل  الأيام 
تعطل نتيجتها عمل ال�شلطة الق�شائية، خا�شة يف قطاع غزة.  كان اأبرز تلك 
جهاز  عمل  بوقف  اهلل  رام  يف  املتواجد  ال�شرطة  عام  مدير  قرار  التطورات 
ال�شرطة املدنية يف قطاع غزة. وبالتوازي مع ذلك، توقف عمل النائب العام، 

وهو من يتوىل الدعوى العمومية با�شم ال�شعب العربي الفل�شطيني، و�شاحب 
الخت�شا�ص يف التحقيق يف اجلرائم ورفع الدعوى اجلنائية ومبا�شرتها.  

اأعلنها ردًا على �شيطرة  يف املقابل، ويف اإطار حالة الطوارئ التي �شبق واأن 
مر�شومًا  عبا�ص  حممود  الفل�شطيني  الرئي�ص  اأ�شدر  القطاع،  على  حما�ص 
حالة  يف  الع�شكري  الق�شاء  اخت�شا�ص  ب�شاأن   2007 يوليو   6 يف  رئا�شيًا 
الفل�شطيني  املدين  الق�شاء  ل�شالحيات  اغت�شاب  على  ينطوي  الطوارئ، 
الباب على  اأن املر�شوم يفتح  الع�شكري.  وقد اعترب املركز  الق�شاء  ل�شالح 
م�شراعيه لع�شكرة املجتمع الفل�شطيني وتكري�ص ديكتاتورية ع�شكرية وتدمري 
احلياة املدنية والق�شاء املدين، حتت ذريعة حالة الطوارئ، وذلك من خالل: 
 )2 الع�شكري؛  الق�شاء  ل�شالح  املدين  الق�شاء  اخت�شا�شات  اغت�شاب   )1
اغت�شاب �شالحيات النائب العام ل�شالح النيابة الع�شكرية؛ و3( اغت�شاب 
الأجهزة  منت�شبي  لكافة  وتفوي�شها  الق�شائي  ال�شبط  ماأموري  �شالحيات 

الأمنية. 

العدل املكلف يف  اأغ�شط�ص 2007، قرر د. يو�شف املن�شي، وزير  وبتاريخ 14 
على  عمله  مهام  مبا�شرة  عن  العام  النائب  توقيف  حينه،  يف  بغزة  حكومة 
الأ�شول  ح�شب  عام  كنائب  تعيينه  اإجراءات  ا�شتكمال  بعدم  الدعاء  خلفية 
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العامة يف  النيابة  اقتحام مقر  القرار، مت  يومني من ذلك  وبعد  القانونية.  
غزة والعتداء على النائب العام واحتجازه ووكالء وروؤ�شاء النيابة من قبل 
غزة  يف  احلكومة  عينت   ،2007 29اأغ�شط�ص  وبتاريخ  ال�شرطة.   من  اأفراد 
النائب  مهام  ملمار�شة  النيابة  ومعاوين  وكالء  من  وعدد  م�شاعد  عام  نائب 

العام ومعاونيه يف قطاع غزة.

قرارًا  املقالة  الوزراء يف احلكومة  اأ�شدر جمل�ص  �شبتمرب 2007،   4 وبتاريخ 
يق�شي بت�شكيل ما اأ�شماه »جمل�ص العدل الأعلى،« وتكليف وزير العدل بتن�شيب 
الوزراء  �شدر عن جمل�ص  وبتاريخ 2007/9/11،  الوزراء.   ملجل�ص  اأع�شائه 
اأع�شاء املجل�ص برئا�شة  ل�شتة من  العدل  تن�شيب وزير  قرار بامل�شادقة على 
الروؤوف عمر احللبي، واأعطي �شالحيات وا�شعة.  وقد اعترب  املحامي عبد 
جمل�ص  ل�شالحيات  اغت�شابًا  ي�شكل  اإمنا  القرار  هذا  اأن  حينه  يف  املركز 
الق�شاء الأعلى القائم على نحو قانوين، والذي ينظم ت�شكيله واخت�شا�شاته 
د�شتوري  غري  امل�شكل  املجل�ص  اأن  املركز  واعترب  الق�شائية.   ال�شلطة  قانون 
وغري قانوين، واأن من �شاأن القرار خلق ج�شم ق�شائي بديل، وبالتايل اإحداث 
�شت�شل  ق�شائية  فو�شى  �شيخلق  ما  وهو  الق�شائية،  ال�شلطة  يف  راأ�شي  �شرخ 

الق�شاء املدين وتعطل م�شالح املواطنني.

اأما الإجراء الأكرث خطورة فكان بتاريخ 26 نوفمرب 2007 عندما مت العتداء 
جمل�ص  رئي�ص  مكتب  واقتحام  غزة  قطاع  يف  النظامية  املحاكم  جممع  على 

الق�شاء الأعلى، رئي�ص املحكمة العليا، من قبل رئي�ص واأع�شاء »جمل�ص العدل 
غري  ب�شورة  املجمع  اأخ�شع  وقد  املقالة.   احلكومة  قبل  من  املعني  الأعلى« 
اأدى اإىل قرار جمل�ص الق�شاء  قانونية للقائمني على املجل�ص املعني، وهو ما 

الأعلى تعليق العمل يف املحاكم النظامية بقطاع غزة لأجل غري م�شمى.13  

على  الق�شائية  ال�شلطة  النهيار يف  حالة  تكر�شت  املا�شيني  العامني  وخالل 
نحو غري م�شبوق، واأعيد بناء �شلطة ق�شائية خا�شة يف قطاع غزة منف�شلة 
متامًا عن ال�شفة الغربية.  و�شهد العام 2009 اإقدام احلكومة بغزة على اإقالة 
القائم باأعمال النائب العام يف غزة، الذي عينته هو وتعيني نائب عام جديد.  
اإذ  للد�شتور،  التعيني يعترب خمالفًا  باأن هذا  ال�شدد، يذكر املركز  ويف هذا 
اأن  على   2003 لعام  املعدل  الأ�شا�شي  القانون  يف   )1/107( املادة  تن�ص 
الق�شاء  تن�شيب من جمل�ص  بناًء على  الرئي�ص  العام يعني بقرار من  النائب 

الأعلى وبدون م�شادقة املجل�ص الت�شريعي.

�شطوتها  فر�ص  يف  التنفيذية  ال�شلطة  ا�شتمرت  الغربية،  ال�شفة  ويف 
الق�شاء.   وا�شتقالل  بهيبة  م�شًا  �شكل  مما  الق�شائية،  بال�شلطة  وتع�شفها 
ل�شالحيات  واغت�شابها  الع�شكرية  النيابة  تدخل  يزال  ل  ناحية  فمن 
ل  التنفيذية  ال�شلطة  تزال  ل  اأخرى  ناحية  ومن  م�شتمرًا،  العامة  النيابة 
الإفراج  بقرارات  يتعلق  فيما  الفل�شطينية، خا�شة  املحاكم  قرارات  حترتم 

�شيا�شيني. معتقلني  عن 

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة

تعطيل النتخابات العامة واملحلية

وا�سلت تداعيات حالة االنق�سام يف هرم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اإلقاء ظاللها الثقيلة على عملية التحول الدميقراطي على امتداد العام 2009، 
مبا يف ذلك تعطيل اإجراء االنتخابات العامة واملحلية.  وانتهى العام 2009 دون اأن تظهر اأية بوادر اأو ا�ستعدادات الإجراء االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية 
واملحلية وفقاً للجداول الزمنية املحددة قانوناً اأو حتى التوافق بني فرقاء االأزمة على مواعيد لتلك االنتخابات.  وبالتايل، فمع نهاية العام 2009 واإطاللة 
العام اجلديد 2010، يكون التفوي�س ال�سعبي الذي منحه الناخب الفل�سطيني ملمثليه قد انتهى وال ي�ستطيع اأحد االدعاء اأنه ما يزال ميثل االإرادة ال�سعبية، 

وهو ما يعد انتكا�سة للعملية الدميقراطية.

17  اإدراكًا منها خلطورة ما يحدث من تطورات، بذل املركز الفل�شطيني ومنظمات حقوق الإن�شان ونقابة املحامني جهودًا حثيثة ومكثفة لإنقاذ الق�شاء املدين من النهيار التام واإعادة الأمور اإىل ما كانت عليه، وجتنيب ال�شلطة 
الق�شائية انعكا�شات ال�شراع ال�شيا�شي القائم.  ولكن لالأ�شف ال�شديد، مل تفلح تلك اجلهود، وخل�شت املنظمات اإىل اأن احلكومة املقالة غري جادة يف التو�شل اإىل حل اإل وفقًا ملا تراه هي، واأنها غري معنية بالرتاجع عن اإجراءاتها 
غري القانوين.   ويف موؤمتر �شحفي عقدته بتاريخ 6 دي�شمرب 2007، طالبت منظمات حقوق الإن�شان احلكومة املقالة يف غزة بالرتاجع الفوري عن هذه اخلطوة اخلطرية وغري القانونية والتي من �شاأنها اأن تدمر ال�شلطة الق�شائية.  
واأعربت عن دعمها الكامل ملوقف جمل�ص الق�شاء الأعلى بتعليق العمل يف املحاكم النظامية، ودعمها اأي�شًا ملوقف نقابة حمامي فل�شطني بتعليق عمل املحامني.  وحملت املنظمات احلكومة املقالة امل�شوؤولية الكاملة عن تبعات النهيار 

يف ال�شلطة الق�شائية وما يعنيه من تعطيل مل�شالح املواطنني كافة.
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الرئا�سية  العامة  النتخابات  اإجراء  تعطيل 
والت�سريعية

الرئا�شية  النتخابات  ا�شتحقاق  حول  النطاق  وا�شع  جدل  اأثري  واأن  �شبق 
  .2009 يناير  من  العا�شر  قبل  الأ�شا�شي  القانون  وفق  اإجراوؤها  املفرت�ص 
النطاق  وا�شع  جدًل   2008 املا�شي  العام  من  الثاين  الن�شف  �شهد  فقد 
حممود  الفل�شطيني  الرئي�ص  ولية  انتهاء  حول  الفل�شطينيني  اأو�شاط  يف 
احلكومة  واأقطاب  حما�ص  حركة  لفريق  ووفقًا    .2009 يناير   9 يف  عبا�ص 
بانتهاء فرتة  يناير 2009  التا�شع من  تنتهي يف  الرئي�ص  فاإن ولية  يف غزة 
من  العا�شر  يف  الأخرية  الرئا�شية  النتخابات  تلت  التي  الأربعة  ال�شنوات 
من�شب  فاإن  جديدة،  رئا�شية  انتخابات  جُتَر  مل  ما  واأنه   ،2005 يناير 
الرئا�شة يكون �شاغرًا ويتوله رئي�ص املجل�ص الت�شريعي ملدة 60 يومًا جُترى 
خاللها انتخابات جديدة لختيار رئي�ص جديد لل�شلطة، وذلك كله ا�شتنادًا 
اهلل  رام  يف  واحلكومة  فتح  حركة  تبنت  وقد  الأ�شا�شي.   القانون  لأحكام 
قانون  مبوجب  متديدها  مت  قد  الرئا�شية  الفرتة  اأن  مفاده  مغايرًا  موقفًا 
نف�شه،  الت�شريعي  املجل�ص  اأ�شدره  الذي   2005 ل�شنة   )9( رقم  النتخابات 
انتهاء  بعد  وت�شريعية،  رئا�شية  عامة،  انتخابات  اإجراء  بتزامن  ي�شمح  مبا 

فرتة املجل�ص الت�شريعي يف يناير 2010. 

وقد اأ�شدر املركز، يف حينه، ورقة موقف اأكد خاللها باأنه وبالرغم من اإدراكه 
التام باأن ولية الرئي�ص تنتهي يف 9يناير 2009، وفقا للقانون الأ�شا�شي واأنه كان 
ينبغي اإجراء انتخابات رئا�شية قبل العا�شر من يناير، اإل اأن املركز يدرك اأي�شًا 
اأن اإجراء النتخابات يتطلب توفر �شروط وبيئة ل�شمان النزاهة وال�شفافية يف 
كافة مراحل العملية النتخابية ول�شمان اأن تعك�ص نتائج تلك النتخابات اإرادة 
الناخبني.  واأو�شح املركز يف ورقة املوقف اأن ال�شروط والبيئة القائمة يف الأر�ص 
الفل�شطينية املحتلة يف ظل حالة النق�شام القائمة بني فتح وحما�ص ل توؤهل 
لإجراء انتخابات نزيهة و�شفافة تعرب عن اإرادة الناخبني، واأن املعطيات الراهنة 
ل تنبئ بتغري هذه ال�شروط والبيئة يف امل�شتقبل املنظور، ما مل ي�شرع اجلانبان 
فورًا يف حوار جاد لوقف حالة النق�شام وتداعياتها والتفاق على اإجراء مثل 
هذه النتخابات اأو التوافق على اأي �شكل اآخر للحل، يوؤدي اإىل اإجراءات انتقالية 
لل�شلطة  ال�شيا�شي  والنظام  الفل�شطينية  الأر�ص  متهد لإعادة العتبار لوحدة 
الوطنية الفل�شطينية.  واأ�شاف املركز اأن ت�شلم املجل�ص الت�شريعي ملهام الرئا�شة 
بعد التا�شع من يناير 2009 �شيوؤدي اإىل مزيد من ال�شرخ والنق�شام وهو ما 
�شيحول اأي�شًا دون اإجراء انتخابات نزيهة و�شفافة يف ال�شفة الغربية وقطاع 

غزة يف غ�شون 60 يومًا. 

يناير   25 قبل  تعقد  اأن  املفرت�ص  من  فكان  الت�شريعية،  النتخابات  اأما 
اأي�شًا، يتوجب  للقانون  2010، وفق اجلدول الزمني املحدد قانونًا.  ووفقًا 
قبل  الت�شريعية  النتخابات  اإجراء  عن  يعلن  اأن  الفل�شطيني  الرئي�ص  على 
اأن  دون  انتهى  قد   2009 العام  اأن  املحدد.  غري  اأ�شهر من موعدها  ثالثة 

تنجز اأي من ال�شتعدادات لإجراء النتخابات الت�شريعية.

اأكتوبر   23 بتاريخ  اأ�شدر  قد  عبا�ص،  حممود  الفل�شطيني  الرئي�ص  وكان 
رئا�شية  عامة  لنتخابات  بالدعوة  يق�شي  رئا�شيًا   مر�شومًا   ،2009
يناير/   24 يوم  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  يف  ومبا�شرة  حرة  وت�شريعية 
كانون الثاين 2010.  وقد اأثار هذا املر�شوم بعدًا جديدًا لالأزمة ال�شيا�شية 
اعترب  وبينما  املتباينة.  واملواقف  النظر  وجهات  ت�شارب  ظل  يف  القائمة 
العمل  يجب  د�شتوري  ا�شتحقاق  هو  الرئا�شي  املر�شوم  اأن  الرئا�شة  فريق 
حما�ص  حركة  اعتربت  معها،  يتعار�ص  ول  امل�شاحلة  جهود  جانب  اإىل  به 
واحلكومة يف غزة اأن املر�شوم غري د�شتوري واأن الرئي�ص منتهي الولية منذ 
التو�شل  املر�شوم قبل  باإ�شدار  بالتايل، �شالحية  يناير 2009 ول ميلك،   9
اإىل توافق وطني، مبا يف ذلك التوافق على من�شب الرئا�شة وحل اإ�شكالية 

الولية. انتهاء 

فيها  �شدد  املذكور  الرئا�شي  املر�شوم  ورقة موقف14حول  املركز  ا�شدر  وقد 
ولكنها  املدين،  وللمجتمع  الوطنية  القوى  لكافة  النتخابات مطلب  اأن  على 
النق�شام  تنهي  �شاملة  وطنية  م�شاحلة  اإىل  التو�شل  بدون  ممكنة  غري 
والتنفيذية  الت�شريعية  الفل�شطيني  احلكم  موؤ�ش�شات  اإىل  العتبار  وتعيد 
لالنق�شام.   عنوانًا  هي  وباتت  الأزمة  عليها  انعك�شت  والتي  والق�شائية 
منا�شبة،  انتخابية  اأجواء  توفري  يتطلب  النتخابات  اإجراء  اأن  املركز  واأكد 
ال�شيا�شيني،  املعتقلني  عن  الإفراج  العامة،  احلريات  اإطالق  ذلك  يف  مبا 
ال�شفة  يف  حما�ص  )ن�شاطات  ال�شيا�شية  الن�شاطات  عن  احلظر  رفع 
احرتام  املغلقة،  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  مئات  فتح  اإعادة  غزة(،  يف  وفتح 
و�شائل  كافة  عمل  بحرية  وال�شماح  التعبري  وحرية  ال�شحفية  احلريات 
اإجراء  ميكن  ل  اأنه  املركز  واأو�شح  واملرئية.   وامل�شموعة  املقروءة  الإعالم 
�شلطة  وجود  وبدون  املالئمة  الق�شائية  ال�شمانات  توفر  بدون  انتخابات 
خمت�شة  حمكمة  وجود  ذلك  يف  مبا  وم�شتقلة،  وموحدة  واحدة  ق�شائية 
الفرقاء  جميع  ي�شهد  النتخابية،  النزاعات  يف  تبت  النتخابات  ب�شوؤون 

وا�شتقاللها.  و«املتناف�شني يف النتخابات« بحيادها 

جلنة  با�شرت  العامة،  النتخابات  باإجراء  الرئا�شي  املر�شوم  �شدور  وفور 
النتخابات املركزية اإجراءاتها لعقد النتخابات.  وقامت اللجنة بخطوات 
النتخابية  العملية  ملراحل  الزمنية  اجلداول  اإعالن  بينها  من  عملية، 
ذلك  وغري  النتخابية  املناطق  كافة  يف  التوظيف  طلبات  با�شتقبال  والبدء 
لإجراء  املعار�ص  حما�ص  حركة  موقف  �شوء  ويف  ولكن  اخلطوات.   من 
اإثر  النتخابات قبل امل�شاحلة الوطنية، قررت جلنة النتخابات املركزية، 
اجتماعها بتاريخ 2009/11/12، »اأنها غري قادرة على اإجراء النتخابات 
يف الوطن بكامله..«  وقررت اللجنة توجيه ر�شالة للرئي�ص ت�شعه يف �شورة 
الو�شع وتوؤكد ا�شتعدادها »لتنفيذ العملية النتخابية حينما تتوفر الظروف 
املواتية لإجراء النتخابات يف جميع مناطق ال�شلطة الوطنية وذلك ا�شتنادًا 

اإىل القانون واإىل امل�شلحة العامة.«15 

اجلزء الثاين: النتهاكات الفل�شطينية حلقوق الإن�شان ومعوقات التحول الدميقراطي

18 ملزيد من التفا�شيل، انظر: ورقة موقف:امل�شاحلة �شرط لالنتخابات املر�شوم الرئا�شي ب�شاأن النتخابات ا�شتحقاق د�شتوري ولكن غري منا�شب وغري ممكن بدون امل�شاحلة 25 اأكتوبر 2009.
19 ورد ذلك يف بيان اأ�شدرته جلنة النتخابات املركزية بتاريخ 2009/11/12، ميكن الإطالع عليه على املوقع الإلكرتوين للجنة النتخابات املركزية.
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النتخابات  يف  ال�شعب  منحه  الذي  ال�شعبي  التفوي�ص  فاإن  املجمل،  ويف 
مفتوحًا  لي�ص   2006 عام  الت�شريعية  النتخابات  ويف   2005 عام  الرئا�شية 
بال �شقف، بل ينتهي يف موعد اأق�شاه 24 يناير 2010.  وبعد ذلك التاريخ 
من  اإمنا  �شتن�شاأ،  القانوين  الفراغ  من  حالة  باأن  القول  اأحد  ي�شتطيع  لن 
ال�شعبية،  الإرادة  متثيل  اأو  الدميقراطية  ادعاء  ي�شتطيع  اأحد  ل  اأن  املوؤكد 

وتنبغي العودة لل�شعب جمددًا من اأجل تفوي�ص جديد.

يف  النتخاب  بدل  التعيني  �سيا�سة  اإىل  العودة 
املحلية الهيئات  جمال�ض 

�شكل مو�شوع انتخابات جمال�ص الهيئات املحلية موؤ�شرًا اآخر على الرتاجع يف 
عملية التحول الدميقراطي يف ال�شلطة الفل�شطينية.  فقد انتهى العام 2009، 
دون اأن تتمكن ال�شلطة الفل�شطينية من اإجراء انتخابات دورية ملجال�ص الهيئات 
املحلية التي انتهت وليتها القانونية يف ال�شفة وغزة، كان اآخرها تلك التي جرت 

يف دي�شمرب 2005 �شمن املرحلة الرابعة.  كما بقيت 59 هيئة حملية يف ال�شفة 
الغربية وقطاع غزة، بينها مدن كبرية، مل تعقد فيها النتخابات وفقًا للقانون 

النتخابي، والتي كان من املفرت�ص اأن تتم �شمن املرحلة اخلام�شة.

وبدًل من اإجراء النتخابات، ا�شتمرت احلكومتان يف غزة ورام اهلل يف انتهاج 
غزة،  ففي    .2009 العام  خالل  املحلية  الهيئات  ملجال�ص  التعيينات  �شيا�شة 
ا�شتمرت احلكومة يف تعيني جمال�ص حملية مقربة منها يف البلديات الكربى 
التي مل جتر فيها انتخابات �شابقًا، كبلديتي غزة وخان يون�ص والن�شريات، 
فيما ا�شتمرت يف تعيني جمال�ص هيئات اأخرى للمجال�ص املحلية التي انتهت 
اإقامة النتخابات فيها.  ويف ال�شفة  اأربع �شنوات على  وليتها القانونية بعد 
الغربية، ا�شتمرت ال�شلطة الفل�شطينية يف تعيني املجال�ص املعينة يف الهيئات 
والأخرية،  اخلام�شة  املرحلة  �شمن  النتخابات  فيها  جتر  مل  التي  املحلية 
وتعيني وا�شتبدال املجال�ص القائمة مبجال�ص حم�شوبة عليها اأو مقربة منها، 

يف خمالفة وا�شحة للقانون.

انتهاك احلق يف حرية الراأي 
والتعبري

وثق املركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان املزيد من انتهاكات احلق يف حرية الراأي والتعبري خالل العام 2009.  وقد وا�سلت احلكومتان الفل�سطينيتان يف 
كل من قطاع غزة وال�سفة الغربية، واالأجهزة االأمنية التابعة لهما، ارتكاب االنتهاكات واالعتداءات بحق ال�سحفيني والعاملني يف و�سائل االإعالم املختلفة، 
كل يف منطقة �سيطرته.  و�سكلت االنتهاكات التي نفذتها اجلهات الر�سمية يف القطاع وال�سفة احلالة االأبرز النتهاك احلق يف حرية الراأي والتعبري، فيما 
اأو جهات جمهولة(.  ويف حني ا�ستمر منع �سحيفة احلياة  اإطار احلكومة  تراجعت االعتداءات التي كانت تنفذها جهات غري ر�سمية )اأي جهات خارج 
اجلديدة من التوزيع يف قطاع غزة، ال تزال �سحيفتا فل�سطني والر�سالة ممنوعتان من الطباعة يف ال�سفة الغربية.16  كما اأن العمل ل�سالح قناة االأق�سى 
الف�سائية حمظور يف ال�سفة الغربية، والعمل ل�سالح تلفزيون فل�سطني الر�سمي حمظور يف قطاع غزة.  وقد متثلت تلك االعتداءات يف: اعتقال واحتجاز 
ال�سحفيني  تعر�س  حملية؛  اإذاعة  اإغالق  للمحاكمة؛  �سحفيني  تقدمي  االأمنية؛  االأجهزة  اأمام  للمثول  ا�ستدعاء  اأوامر  توجيه  راأي؛  وكتاب  �سحفيني 
والعاملني يف و�سائل االإعالم لل�سرب واملعاملة املهينة؛ منع و�سائل اإعالم من العمل، اأو من تغطية اأحداث معينة؛ وتلقي موؤ�س�سات �سحفية اأو مدنية 

احتجاجات اأو تهديد مبا�سر من قبل جهات ر�سمية؛ وتلقي �سحفيني اأجانب اأوامر مبغادرة قطاع غزة.17

20   بتاريخ 23 اأغ�شط�ص 2008، اأعلنت ال�شرطة الفل�شطينية يف غزة، بقرارها ال�شماح بتوزيع �شحيفة القد�ص يف قطاع غزة، بناًء على طلب من املكتب الإعالمي احلكومي.  وبتاريخ 11 فرباير 2009، اأعلن املكتب الإعالمي احلكومي 
عن قراره بال�شماح بتوزيع جريدة الأيام يف قطاع غزة ابتداًء من تاريخ 12 فرباير 2009، اإل اأن �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي منعت دخول �شحيفتي القد�ص والأيام اإىل قطاع غزة منذ تلك التواريخ.

21 ملزيد من املعلومات حول انتهاكات احلق يف حرية الراأي والتعبري يف قطاع غزة وال�شفة الغربية راجع التقرير ال�شادر عن املركز »حالة احلق يف حرية الراأي والتعبري واحلق يف التجمع يف ظل ال�شلطة الفل�شطينية 1 اأغ�شط�ص 
2008 – 31 اأكتوبر 2009.«

وكانت اأبرز النتهاكات يف قطاع غزة على النحو التايل:
وائل  ال�شحفي  غزة  يف  الداخلية  وزارة  اأبعدت   ،2009 فرباير   7 بتاريخ   -
ع�شام، موفد قناة العربية الف�شائية للقطاع بعد العدوان الإ�شرائيلي، من 
ال�شرطة  يف  العامة  املباحث  جلهاز  يتبعون  م�شلحون  ح�شر  فقد  القطاع.  

الفل�شطينية اإىل مكان اإقامة ال�شحفي ع�شام يف فندق الديرة، غرب مدينة 
جمهورية  باجتاه  القطاع  غادر  حيث  الربي  رفح  معرب  اإىل  واقتادوه  غزة، 

م�شر العربية.

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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- بتاريخ 7 مار�ص 2009، و�شع جمهولون عبوة نا�شفة على مدخل مقر قناة 
اجلزيرة الف�شائية الواقع يف الطابق 11 من برج اجلالء و�شط مدينة غزة، 
ووجد العاملون يف القناة ورقة بالقرب من العبوة مكتوب فيها »اإىل اأ�شحاب 
ال�شمائر الإعالمية الباهتة، اإن فكرمت يف احلل، احلل معروف، ارحلوا فورًا«  
الدحدوح  وائل  واأفاد    18 املدهون.«  �شميح  »اأ�شباح  بتوقيع  الورقة  ذيلت  وقد 
مرا�شل قناة اجلزيرة لطاقم املركز، باأنهم قاموا باإبالغ ال�شرطة التي ح�شرت 

على الفور واأبطلت مفعول العبوة النا�شفة، وفتحت حتقيقًا يف احلادث.

- بتاريخ 19 مار�ص 2009، تعر�ص ال�شحفي �شخر مدحت اأبو العون، مرا�شل 
وكالة الأنباء الفرن�شية )AFP( واأمني �شر نقابة ال�شحفيني الفل�شطينيني 
للتحقيق على اأيدي عنا�شر جهاز الأمن الداخلي حول طبيعة عمله ال�شحفي.  
اأبو  نفاه  ما  وهو  حما�ص،  حركة  �شتم  حول  اتهامات  املحققون  له  وجه  وقد 
ال�شحفيني،  نقابة  يف  عمله  طبيعة  حول  معه  التحقيق  جرى  كما  العون.  
كما  لل�شحفيني،  العربي  والحتاد  لل�شحفيني  الدويل  الحتاد  مع  وعالقاته 
يفرجوا  اأن  وقبل  املرور.   وكلمة  اللكرتوين  بريده  عنوان  على  منه  ح�شلوا 
بتاريخ 21  الداخلي باحل�شور  الأمن  اأمره �شباط  العون،  اأبو  ال�شحفي  عن 
مار�ص، وهو ما مت بالفعل، حيث �شادروا جواز �شفره يف حينه.   ويف بداية 
بيان  يف  غزة  يف  احلكومي  الإعالمي  املكتب  اأعلن   ،2009 اأغ�شط�ص  �شهر 
�شحفي �شادر عنه عن اإعادة جواز �شفر ال�شحفي اأبو العون، بعد تدخل مع 

وزير الداخلية، ومدير جهاز الأمن الداخلي.

بتاريخ 10 يونيو 2009، تعر�ص ال�شحفي حممد زهدي امل�شهراوي، مرا�شل 
اأمن  من  ال�شرطة  اأفراد  قبل  من  وال�شرب  لالحتجاز  القد�ص،  ف�شائية 
م�شت�شفى ال�شفاء مبدينة غزة، اإثر م�شادة كالمية بينه وبني اإدارة امل�شت�شفى 
بعد منعه من تغطية زيارة وفد دويل برئا�شة ال�شيخة ح�شة اآل ثاين، املقرر 

اخلا�ص لالأمم املتحدة ل�شئون الإعاقة، للم�شت�شفى.

- بتاريخ 28 يونيو 2009، تعر�ص عدد من ن�شطاء حزب التحرير الإ�شالمي 
قطاع  من  خمتلفة  اأنحاء  يف  ال�شرطة  اأفراد  اأيدي  على  وال�شرب  لالعتقال 
غزة على خلفية توزيعهم بيان �شادر عن احلزب بعنوان “�شلطة حما�ص تتبع 
�شلطة فتح �شربًا ب�شرب وذراعًا بذراع.  البيان املذكور ينتقد ت�شريحات رئي�ص 
املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ص، خالد م�شعل، بتاريخ 25 يونيو 2009، والتي 

ذكر فيها قبول حركة حما�ص بدولة فل�شطينية على حدود 1967.

�شكان  من  �شبات،  اأحمد  نا�شر  املواطن  تلقى   ،2009 اأغ�شط�ص   8 بتاريخ   -
ال�شرطة  قبل جهاز  ا�شتدعاء من  اأمر  �شمال قطاع غزة،  بيت حانون،  بلدة 
املواطن  توجه  وقد  اجلهاز.   مقر  اإىل  فورًا  بح�شوره  يق�شي  الفل�شطينية 
�شبات اإىل مقر ال�شرطة يف البلدة وقد جرى التحقيق معه حول ورقة موقف 
اأعدها واألقاها خالل ندوة نظمها التجمع الدميقراطي الفل�شطيني للمحامني 
بالتعاون مع �شبكة املنظمات الأهلية بعنوان: “تداعيات قرار فر�ص احلجاب 

جمعية  قاعة  يف   ،2009 اأغ�شط�ص   6 بتاريخ  اأقيمت  املحاميات” والتي  على 
الهالل الأحمر لقطاع غزة، غرب مدينة غزة.

ت�شريحًا  غزة  يف  الداخلية  وزارة  اأ�شدرت   ،2009 اأغ�شط�ص   11 بتاريخ   -
حلقوق  امل�شتقلة  الهيئة  عن  ت�شدر  التي  املواقف  اأن  فيه  اعتربت  �شحفيًا 
الإن�شان هي مواقف غري حيادية واتهمتها بالكيل مبكيالني يف الق�شايا التي 
هو  الهيئة  موقف  اأن  الوزارة  واعتربت  وقطاع غزة.   الغربية  بال�شفة  تتعلق 
على  ردًا  الداخلية  وزارة  موقف  قانوين.  جاء  ولي�ص  �شيا�شي  اأمني  ت�شعيد 
يف  غزة  مبدينة  مقرها  يف  عقدتها  عمل  ور�شة  خالل  امل�شتقلة  الهيئة  دعوة 
الداخلي،  الأمن  جهاز  لدى  املحتجزين  زيارة  من  متكينها  اإىل  ذاته  اليوم 
اأ�شدرت وزارة الإعالم  اأماكن احتجازهم.  ويف الإطار ذاته،  والإعالن عن 
فيه  رف�شت  اأغ�شط�ص،   12 املوافق  التايل  اليوم  يف  �شحفيًا  بيانًا  غزة  يف 
عن “اتهاماتها”، كما طالبت وزارة  بالرتاجع  الهيئة” وطالبتها  “اتهامات 
الداخلية مبراجعة الهيئة واأخذ خطوات قانونية بحقها.  وجاء يف البيان اأن 
هيئة  اأنها  موقف  من  اأكرث  اأثبتت يف  “كونها  الهيئة  مقاطعة  تدر�ص  الوزارة 
غري م�شتقلة ول تعمل بحيادية يف كثري من املواقف،” على حد تعبري البيان.  
ال�شليم....حمذرة  احلقوقي  العمل  اإىل  “العودة  اإىل  الهيئة  الوزارة  ودعت 
الواقع  مع  التعامل  يف  القانونية  املنهجية  عن  النزلق  من  وغريها  اإياها 

الفل�شطيني،” وهو ما يحمل تهديدًا مبطنًا لكل منظمات حقوق الإن�شان.

اأن�شار  موقع  حر�ص  من  عن�شران  اأقدم   ،2009 اأغ�شط�ص   12 بتاريخ   -
بينما  الف�شائية  الع�شكري يف مدينة غزة على اعرتا�ص طاقم قناة الجتاه 
كان يقوم بعمله  املهني يف ال�شارع الرئي�شي املوؤدي اإىل املوقع.  اقتاد عن�شرا 
البلبي�شي،  مازن  ال�شحفي  القناة  مرا�شل  من  املكون  الطاقم  اأفراد  الأمن 
امل�شور ال�شحفي جيفارا ال�شفدي وم�شاعد امل�شور عبد الرحمن زقوت، اإىل 
داخل املقر حيث قام اأحد ال�شباط مب�شادرة �شريط الت�شوير من الكامريا 

اخلا�شة بهم وحتطيمه.

بتاريخ 14 اأغ�شط�ص 2009، منعت وزارة الداخلية ال�شحفيني وكافة و�شائل 
الأحداث اجلارية يف مدينة رفح جنوب قطاع غزة بني  تغطية  الإعالم من 
اأفراد الأجهزة الأمنية وم�شلحني من كتائب ال�شهيد عز الدين الق�شام، من 
اللطيف  عبد  ال�شيخ  بقيادة  اهلل،  اأن�شار  جند  جماعة  من  وم�شلحني  جهة، 
مو�شى، من جهة اأخرى19.  وقد اأ�شدرت وزارة الإعالم التابعة حلكومة غزة 
بيانًا �شحفيًا بتاريخ 18 اأغ�شط�ص 2009، ادعت فيه باأن منع و�شائل الإعالم 
على  وحفاظًا  ال�شحفيني  حياة  على  حفاظًا  جاء  رفح  اأحداث  ت�شوير  من 

م�شاعر واأحا�شي�ص املواطنني.

الداخلي  الأمن  من جهاز  عنا�شر  اعرت�ص   ،2009 اأغ�شط�ص   31 بتاريخ   -
اأحمد  الوكالة  وم�شور  قنن،  اإبراهيم حممد  الإخبارية،  معًا  وكالة  مرا�شل 
غباين، بينما كانا يقومان بعملهما املهني يف احلي النم�شاوي غرب مدينة 

22 �شميح اإبراهيم املدهون، 30 عامًا، �شابط يف قوات اأمن الرئا�شة-قوات )الـ 17(، وقيادي يف كتائب �شهداء الأق�شى، اجلناح الع�شكري حلركة فتح، وقد قتل بتاريخ 2007/6/14، على اأيدي عنا�شر من كتائب ال�شهيد عز 
الدين الق�شام، اجلناح الع�شكري حلركة حما�ص.

23 وقعت ا�شتباكات م�شلحة بالقرب من م�شجد ابن تيمية يف مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بعد اإعالن ال�شيخ عبد اللطيف مو�شى اإقامة اإمارة اإ�شالمية اأكناف بيت املقد�ص يف قطاع غزة.  وقد اأ�شفرت تلك الأحداث الدموية عن 
مقتل ما يزيد عن 28  �شخ�شًا، بينهم ال�شيخ عبد اللطيف مو�شى، واإ�شابة الع�شرات بجراح.

اجلزء الثاين: النتهاكات الفل�شطينية حلقوق الإن�شان ومعوقات التحول الدميقراطي
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التحقيق  اإىل مقر اجلهاز، حيث جرى  خان يون�ص، واقتادوهما ب�شيارتهما 
فل�شطني.   بتلفزيون  وعالقتهما  ال�شحفي  عملهما  طبيعة  حول  معهما 
وت�شغيل  وكالة غوث  تقرير حول م�شاريع  باإعداد  يقومان  ال�شحفيان  وكان 
الالجئني الفل�شطينيني )الأونروا( املعطلة ب�شبب احل�شار، وجرى الإفراج 

عنهما بعد �شاعة من الحتجاز.

�شكان  من  فودة،  اإبراهيم  �شامي  الكاتب  تلقى   ،2009 نوفمرب   1 بتاريخ   -
خميم جباليا، اأمر ا�شتدعاء من قبل الأمن الداخلي يف حمافظة �شمال قطاع 
غزة.  وقد جاء هذا ال�شتدعاء للكاتب فودة على خلفية كتابته مقال بعنوان: 
»انتهى ال�شيناريو ... الثعلب فات فات يف ذيله �شبع لفات.«  وجرى التحقيق 

مع فودة حول املقالت التي يقوم بكتابتها.

“اإعالن  موؤمتر  عقد  غزة  يف  احلكومة  منعت   ،2009 نوفمرب   8 بتاريخ   -
مبادرة ال�شحافة الأخالقية وو�شع معايري الإعالم يف فل�شطني” الذي كان 
وقطاع  الغربية  ال�شفة  لل�شحفيني يف  الدويل  الحتاد  ينظمه  اأن  املقرر  من 
غزة عرب الدائرة التلفزيونية املغلقة “فيديو كونفرن�ص” يومي 9 و10 نوفمرب.  
فقد تلقت اإدارة مطعم الروت�ص التي كان من املفرت�ص اأن يعقد فيها املوؤمتر 
يف مدينة غزة ات�شاًل من املكتب الإعالمي احلكومي يفيد مبنع عقد املوؤمتر 

لعدم ح�شول املنظمني على ترخي�ص من قبل اجلهات الر�شمية.

- بتاريخ 10 نوفمرب 2009، اقتحم اأفراد من جهازي املباحث العامة والأمن 
و�شط  وح�شري،  �شوا  برج  يف  الواقع  لالأنباء،  رامتان  وكالة  مقر  الداخلي 
من  كان  �شحفي  موؤمتر  عقد  مبنع  العنا�شر  تلك  قامت  وقد  غزة.   مدينة 
الوطني، يف مدينة غزة، لالإعالن عن  العمل  اأع�شاء هيئة  يعقده  اأن  املقرر 
اإلغاء فعالية ذكرى وفاة الرئي�ص الراحل يا�شر عرفات والتي كان من املقرر 
عقدها يف مركز ر�شاد ال�شوا يوم الأربعاء املوافق 11 نوفمرب 2009، بادعاء 
عدم ح�شولهم على ترخي�ص لعقد املوؤمتر.  كما �شادر اأفراد الأمن اأ�شرطة 
واأمروا  الف�شائية،  القد�ص  وقناة  لالأنباء  رامتان  بوكالة  اخلا�شة  الت�شجيل 

اأع�شاء هيئة العمل الوطني مبغادرة املقر.

- بتاريخ 10 نوفمرب 2009، اعرت�ص اأربعة م�شلحون ويرتدون زيًا مدنيًا، من 
جهاز الأمن الداخلي ال�شحفي حامت عمر، م�شور وكالة معًا الإخبارية بالقرب 
من معرب رفح الربي، جنوب قطاع غزة.  و�شادر اأفراد الأمن كامريا الت�شوير 
اخلا�شة بال�شحفي عمر، وطالبوه با�شتالمها يف اليوم التايل من مقر جهاز 
الأمن الداخلي يف مدينة رفح.  وكان ال�شحفي عمر يقوم بعمله ال�شحفي يف 

تغطية و�شول قافلة اأميال من البت�شامات اإىل قطاع غزة عرب معرب رفح.

ال�شعبي  املطرب  الداخلي  الأمن  احتجز جهاز  نوفمرب 2009،   24 بتاريخ   -
البوري، من �شكان بلدة بيت لهيا، �شمال قطاع غزة، وجرى  حامد حممد 
فتح،  حركة  تخ�ص  والتي  يوؤديها  التي  ال�شعبية  الأغاين  حول  معه  التحقيق 
اأُخلي  العام.  وقد  اإخالل بالأمن  وطالبوه بالتوقف عن غنائها كونها ت�شبب 

�شبيل البوري يف اليوم ذاته.

تنويه  الإعالمي احلكومي يف غزة  املكتب  اأ�شدر  بتاريخ 6 دي�شمرب 2009،   -
عاجل لل�شحفيني طالبهم فيه باعتماد د. ح�شن خلف، وكيل وزارة ال�شحة، 
كم�شدر وحيد حول مر�ص اأنفلونزا اخلنازير )H1N1( يف قطاع غزة، كما 
طلبهم بعدم التوا�شل مع غريه، والتاأكد منه حول كل معلومة بخ�شو�ص املر�ص.

على  النتهاكات  اأبرز  كانت  فقد  الغربية  ال�سفة  يف  اأما 
النحو التايل:

- بتاريخ 2 يناير 2009، منعت عنا�شر الأجهزة الأمنية الفل�شطينية ال�شحفيني 
والعاملني لدى و�شائل الإعالم املحلية والدولية من تغطية تفريق تلك العنا�شر 
مل�شرية �شلمية كانت قد دعت لها حركة حما�ص اإىل جانب عدد من الف�شائل 
الفل�شطينية الأخرى يف مدينة رام اهلل، للت�شامن مع اأهايل قطاع غزة خالل 
من  القوة  ا�شتخدام  اأ�شفر  وقد  القطاع.   على  الأخري  الإ�شرائيلي  العدوان 
وكالة  ل�شالح  ويعمل  ا�شتية،  جمدي  ال�شحفي  اإ�شابة  عن  الأمن  رجال  قبل 
ا�شو�شيتد بر�ص، بك�شر يف اأنفه.  كما احتجز اأفراد الأمن م�شور �شحيفة الأيام 

الفل�شطينية، جمال عاروري، و�شادروا الكامريا اخلا�شة به.

- بتاريخ 8 يناير 2009، تلقى ال�شحفي جنيب فراج، ويعمل مرا�شاًل ل�شحيفة 
�شخ�ص  من  الهاتف  عرب  بالإيذاء  تهديدًا  حلم،  بيت  حمافظة  يف  القد�ص 
عرف نف�شه باأنه اأحد عنا�شر الأجهزة الأمنية الفل�شطينية، على خلفية ن�شر 
ال�شحفي فراج �شور فوتوغرافية لعنا�شر من ال�شرطة الفل�شطينية يعتدون 
على احد الفتية ح�شل عليها اأثناء تغطيته للتظاهرة التي انطلقت يف مدينة 

بيت حلم ت�شامنًا مع قطاع غزة.

اهلل  رام  مدينة  يف  الأمنية  الأجهزة  اأفراد  منع   ،2009 يناير   9 بتاريخ   -
ال�شحفيني والعاملني يف و�شائل الإعالم املختلفة من الو�شول اإىل مكان جتمع 
ع�شرات املواطنني الذين خرجوا يف تظاهرة دعت لها عدة ف�شائل فل�شطينية 
للت�شامن مع اأهايل قطاع غزة.  كما عمل اأفراد الأمن على منع املواطنني من 

حماولة ا�شتخدام كامريا اأو اأجهزة الهاتف النقال للت�شوير.

الوقائي يف حمافظة اخلليل  الأمن  اعتقل جهاز  يناير 2009،   18 بتاريخ   -
من  ويكلي”،  “الأهرام  �شحيفة  مرا�شل  العمايرة،  حممد  خالد  ال�شحفي 
�شكان بلدة دورا اخلليل، وجرى التحقيق معه حول مقابلة �شحفية كان قد 
اأجراها مع قناة القد�ص الف�شائية خالل العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة، 
وانتقد خاللها اأداء ال�شلطة الفل�شطينية.  وبتاريخ 21 يناير جرى الإفراج عن 

ال�شحفي العمايرة بعد احتجاز دام ثالثة اأيام.

- بتاريخ 23 يناير 2009، اقتحم جمهولون منزل الدكتور عبد ال�شتار قا�شم 
مدينة  يف  الواقع  الوطنية،  النجاح  جامعة  يف  حما�شرًا  ويعمل  “خليلة”، 
نابل�ص، �شمال ال�شفة الغربية، واأ�شرموا النار يف �شيارته التي كانت متوقفة 
يف مراآب املنزل.  ووفقًا لإفادة د. قا�شم فاإن هذا العتداء جاء بعد اإجرائه 

مقابلة تلفزيونية مع قناة القد�ص الف�شائية يف اليوم ذاته.

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة
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- بتاريخ 24 يناير 2009، اعتقل جهاز الأمن الوقائي ال�شحفي �شامر اأمني 
ال�شحفي  نابل�ص، وخ�شع  الف�شائية يف مدينة  القد�ص  قناة  خويرة، مرا�شل 
لها  مهنية  واأمور  �شخ�شية  معلومات  خويرة جلل�شات حتقيق متحورت حول 
عن  اأُفرج  وقد  الف�شائية.   القد�ص  قناة  يف  وعمله  ال�شحفي  بعمله  عالقة 
اأفراد من  باملدينة.  وكان  بتاريخ 1 مار�ص 2009، من �شجن جنيد  خويرة  
جهاز الأمن الوقائي قد ح�شروا اإىل مكتب ف�شائية القد�ص يف نابل�ص، وقاموا 

با�شتجواب خويرة قبل يومني من ذلك، حول عمله يف القناة.

- بتاريخ 25 يناير 2009، اعتقل جهاز ال�شتخبارات الع�شكرية -  الأمن الوطني 
ال�شحفي اأحمد عطا بيكاوي، مرا�شل قناة القد�ص الف�شائية يف مدينة رام اهلل، 
حيث خ�شع للتحقيق حول حياته ال�شخ�شية وطبيعة عمله املهني.  وبتاريخ 27 
يناير، ُنقل ال�شحفي بيكاوي اإىل �شجن جنيد يف مدينة نابل�ص، حيث ا�شتمر 
اعتقاله يف ال�شجن ما يقارب 75 يومًا، خ�شع خاللها لعدة جل�شات حتقيق حول 

املو�شوعات ذاتها، حتى اأُفرج عنه بتاريخ 14 اإبريل 2009.

ال�شحفي  امل�شور  الوقائي  الأمن  جهاز  اعتقل   ،2009 يناير   26 بتاريخ   -
ع�شام الرمياوي، الذي يعمل لدى وكالة الأنباء الفل�شطينية )وفا( من مكان 
عمله يف مدينة رام اهلل، ونقله اإىل مقر اجلهاز يف بيتونيا، غربي املدينة، وقد 
جرى احتجازه حتى تاريخ 10 فرباير 2009.  واأفاد الرمياوي لباحث املركز 
اأنه تعر�ص لل�شبح يف الأيام اخلم�شة الأوىل من اعتقاله قبل عزله يف زنزانة 
انفرادية ملدة خم�شة ع�شر يومًا قبل اطالق �شراحه.  وذكر اأن التحقيق معه 
جرى فقط حول اجلهات ال�شحفية التي يتعامل معها، ويبيع لها ال�شور التي 

يلتقطها حول الأحداث التي جتري يف منطقة عمله.

ال�شحفي  الع�شكرية  ال�شتخبارات  جهاز  احتجز   ،2009 يناير   27 بتاريخ   -
اإبراهيم عاهد رنتي�شي، مرا�شل قناة القد�ص الف�شائية يف مدينة رام اهلل.  وقد 
جرى التحقيق مع ال�شحفي رنتي�شي خالل احتجازه حول معلومات �شخ�شية 
وطبيعة عمله يف قناة القد�ص، قبل اأن يخلى �شبيله بعد 6 �شاعات من الحتجاز.

الفل�شطيني  العامة  املخابرات  جهاز  احتجز   ،2009 يناير   27 بتاريخ   -
ال�شحفي ممدوح حممود حمامرة، مرا�شل قناة القد�ص الف�شائية يف مدينة 
بيت حلم، جنوب ال�شفة الغربية.  وقد جرى التحقيق مع ال�شحفي حمامرة 
خالل احتجازه حول معلومات �شخ�شية وطبيعة عمله يف قناة القد�ص، قبل 

اأن يخلى �شبيله بعد عدة �شاعات من الحتجاز.

ال�شحفي يزيد  العامة  بتاريخ 19 فرباير 2009، اعتقل جهاز املخابرات   -
خ�شر، من �شكان بلدة دير الغ�شون، �شمال حمافظة طولكرم، ويعمل رئي�شًا 
لتحرير �شحيفة منرب الإ�شالح، وقد جرى التحقيق مع ال�شحفي خ�شر حول 

طبيعة عمله ال�شحفي، وجرى الإفراج عنه بتاريخ 22 فرباير 2009.

اأيام  ثالثة  ملدة  الوقائي  الأمن  جهاز  اعتقل   ،2009 فرباير   22 بتاريخ   -
قليقيلة،  حمافظة  يف  �شنرييا،  قرية  �شكان  من  �شمرة،  اأبو  قي�ص  ال�شحفي 

�شمال ال�شفة الغربية، ويعمل مرا�شاًل ل�شحيفة »احلقيقة الدولية« الأردنية، 
وموقع »اإ�شالم اأون لين« اللكرتوين.  وقد خ�شع ال�شحفي اأبو �شمرة للتحقيق 

حول موا�شيع لها عالقة بطبيعة عمله ال�شحفي.

- بتاريخ 2 مار�ص 2009، وجه جهاز املخابرات العامة اأمر ا�شتدعاء للكاتب 
الدكتور  توجه  ولدى  قلقيلية،  مدينة  �شكان  من  �شاور،  د. ع�شام  ال�شحفي 
�شاور اإىل مقر املخابرات �شادروا بطاقة الهوية اخلا�شة به، اأمروه بالنتظار، 
اليوم  يف  املقر  اإىل  واحل�شور  منزله  اإىل  بالعودة  اأمروه  �شاعات  عدة  وبعد 
التايل.  وقد ح�شر د. �شاور اإىل مقر املخابرات ولكنه بقي بالنتظار دون اأن 
يقابله اأحد، وطالبوه بالعودة يف اليوم التايل بعد عدة �شاعات اأي�شًا.  وا�شتمر 
لعدة  النتظار  يف  ويبقى  املخابرات  جهاز  يطلبه  �شاور،  د.  مع  الو�شع  هذا 
�شاعات حتى تاريخ 27 مار�ص 2009.  وذكر د. ع�شام �شاور لباحث املركز 
ا�شتالم  يجري  كان  املمار�شات  تلك  من  الأخرية  الع�شر  الأيام  خالل  باأنه 
اأماناته من قبل عنا�شر اجلهاز، واحتجازه يف زنزانة انفرادية من ال�شاعة 

10:00 �شباحًا، وحتى ال�شاعة 6:00 م�شاًء.

- بتاريخ 29 مار�ص 2009، اعرت�ص عنا�شر جهاز املخابرات العامة يف بلدة 
ووكالة  الف�شائية  القد�ص  قناة  طاقمي  �شلفيت  حمافظة  ق�شاء  ا�شتيا،  دير 
يف  املواطنني  مع  �شحفية  مقابالت  باإجراء  قيامهما  خالل  لالأنباء  رامتان 
البلدة.  وقد جرى نقل اأفراد الطاقمني من ال�شحفيني اإىل مقر املخابرات 
العامة يف حمافظة �شلفيت، حيث جرى التحقيق معهم حول طبيعة عملهم 

ال�شحفي يف البلدة.

مقر  باجتاه  النار  جمهولون  م�شلحون  اأطلق   ،2009 مار�ص   30 بتاريخ   -
الغربية  ال�شفة  و�شط  البرية،  مدينة  يف  الواقع  اجلديدة،  احلياة  �شحيفة 
للمرة الثالثة خالل العام 2009.  وكان مقر ال�شحيفة قد  تعر�ص لإطالق 
نار مماثل بتاريخي 8 و20 فرباير 2009.  وقد اأ�شفر اإطالق النار عن اإحلاق 

اأ�شرار مادية يف اأبواب ونوافذ املقر، دون اأن يبلغ عن وقوع اإ�شابات.

- بتاريخ 20 اإبريل 2009، اعتقلت ال�شرطة الفل�شطينية الدكتور عبد ال�شتار 
توفيق قا�شم، اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية يف جمعة النجاح الوطنية بعد اأن توجه 
ملقر �شرطة نابل�ص لتقدمي �شكوى حول تلقيه تهديدات على خلفية م�شاركته 
حما�ص.   حلركة  التابعة  الف�شائية  الأق�شى  قناة  على  تلفزيوين  برنامج  يف 
وذكرت م�شادر ال�شرطة باأن الدكتور قا�شم موقوف على ذمة النائب العام 
نابل�ص  �شلح  حمكمة  ذمة  وعلى  نابل�ص(،  نيابة   2009/864( رقم  بق�شية 
بق�شية رقم )2009/794(، وهو موجود يف �شجن نابل�ص، واأ�شافت امل�شادر 
اأن ال�شرطة �شكوى من �شخ�شني يتهمان الدكتور قا�شم باتهامه لهما بالعمالة 
والت�شهري والقدح والذم بهما عرب و�شائل الإعالم املرئية واملقروءة.  وبح�شب 
املعلومات التي ح�شل عليها املركز فاإن حمكمة �شلح نابل�ص قد عقدت جل�شة 
من  واملقدمة  جزاء(   2009/794( رقم  الق�شية  يف   ،2009/4/21 بتاريخ 
املواطن مهدي �شبحي عبد الرحيم مرقة، ويعمل يف جهاز املخابرات العامة 
اأجلت  وقد  الذم،  ب�شكوى  قا�شم،  ال�شتار  عبد  الدكتور  �شد  �شابط،  برتبة 
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اإل  املحكمة جل�شتها اإىل تاريخ 2009/5/14، واأمرت بالإفراج عنه بكفالة، 
حيث  اإبريل،   23 تاريخ  حتى  يومني  ملدة  واأوقفته  عنه  تفرج  مل  ال�شرطة  اأن 
الأخرى  وال�شكوى  املقدمة �شده.   الثانية  ال�شكوى  املحكمة يف  انعقاد  موعد 
لدى النيابة العامة مقدمة من نعمان عامر، ويعمل يف جهاز الأمن الوقائي، 
يف  الع�شكرية  ال�شتخبارات  جهاز  لدى  معتقاًل  يكون  اأن  املفرت�ص  من  وهو 
الت�شريعي عن  املجل�ص  النار باجتاه ع�شو  اإطالقه  نابل�ص على خلفية  مدينة 
مثل  وقد   20.2009/4/19 بتاريخ  البيتاوي،  حامد  والتغيري  الإ�شالح  كتلة 
توؤجل  كانت  اأنها  اإل  الق�شيتني  يف  مرات  عدة  املحكمة  اأمام  قا�شم  الدكتور 
لأ�شباب متعلقة بامل�شتكني، ومل تبت املحكمة يف الق�شيتني خالل العام 2009.

- بتاريخ 21 اإبريل 2009، اعتقل جهاز الأمن الوقائي يف مدينة قلقيلية ال�شحفي 
امل�شتقل م�شطفى علي �شربي من منزله، وقامت بنقله اإىل مقر اجلهاز الواقع يف 
حي يف خلة نوفل باملدينة. واأفاد امل�شت�شار القانوين جلهاز الأمن الوقائي يف مدينة 
قلقيلية لباحثة املركز اأن �شربي موقوف من قبل رئي�ص هيئة الق�شاء الع�شكري منذ 
تاريخ 22 اإبريل 2009، كون ق�شيته اأمنية.  وبتاريخ 15 يونيو 2009، عقدت حمكمة 
العدل العليا جل�شة برئا�شة امل�شت�شار اإميان نا�شر الدين، وع�شوية القا�شيني رفيق 
زهد و�شالح مّناع، واأ�شدرت قرارًا بالإفراج الفوري عن ال�شحفي م�شطفى علي 
�شربي، اإل اأن هذا القرار مل ينفذ.21  وبتاريخ 26 يوليو 2009، جرى الإفراج عن 
ال�شحفي �شربي من مقر جهاز الأمن الوقائي الواقع يف منطقة بيتونيا مبدينة 
رام اهلل.  واأفاد ال�شحفي م�شطفى �شربي لباحث املركز باأنه قد تعر�ص لل�شبح 
واعتداءات بالأيدي من قبل عنا�شر اجلهاز خالل فرتة اعتقاله التي ق�شى منها 
43 يومًا يف مقر اجلهاز يف قلقيلية، والبقية يف مقر اجلهاز يف مدينة رام اهلل.  
واأ�شاف �شربي باأنه كان قد تلقى عدة ا�شتدعاءات للح�شور من قبل جهاز الوقائي 
يف قلقيلية خالل الفرتة الالحقة، بادعاء ا�شتكمال امللف اخلا�ص به لدى اجلهاز، 

حيث كان يق�شى عدة �شاعات لدى اجلهاز ومن ثم ُيخلى �شبيله.

منزل  اإىل  الوقائي  الأمن  جهاز  من  قوة  توجهت   ،2009 مايو   4 بتاريخ   -
�شارع  يف  الواقع  الأق�شى،  ف�شائية  مكتب  مدير  ا�شتيوي،  حممد  ال�شحفي 
اإىل مقر اجلهاز  باقتياده  القوة  اأفراد  وقام  فرعون، جنوب مدينة طولكرم 
قناة  ل�شالح  ال�شحفي  عمله  طبيعة  حول  للتحقيق  خ�شع  حيث  املدينة،  يف 

الأق�شى الف�شائية، ومن ثم جرى الإفراج عنه.

- بتاريخ 18 مايو 2009، اعتقل جهاز الأمن الوقائي ال�شحفي اأ�شيد العمارنة، 
والذي كان يعمل مرا�شاًل لقناة الأق�شى الف�شائية، يف مدينة بيت حلم، بعد 
طلبه للح�شور اإىل مقر اجلهاز يف املدينة.  ووفقًا لإفادة والدة ال�شحفي عمارنة 
لباحث املركز، فقد ق�شى حوايل 25 يومًا رهن العتقال، خ�شع خاللها للتحقيق 
حول طبيعة عمله ال�شحفي، وذكرت والدته باأنها قد زارته خالل فرتة اعتقاله، 

وكان ظاهرًا على ج�شمه اآثار التعذيب وال�شرب بوا�شطة )ال�شياط(.

مدينة  يف  العامة  املخابرات  جهاز  قبل  احتجز   ،2009 مايو   29 بتاريخ   -
طولكرم ال�شحفي حممد ا�شتيوي، مدير قناة الأق�شى الف�شائية يف ال�شفة 
الغربية، ملدة يوم واحد، خ�شع خاللها للتحقيق حول طبيعة عمله ال�شحفي،ة 

ومن ثم اأُخلي �شبيله.

يف  والعاملني  ال�شحفيني  الأمنية  الأجهزة  منعت   ،2009 مايو   30 بتاريخ   -
لتغطية  قلقيلية،  مدينة  �شابا يف  كفار  اإىل حي  الو�شول  الإعالم من  و�شائل 
اأحداث ال�شتباكات امل�شلحة التي وقعت بني عنا�شر الأجهزة الأمنية من جهة 
حلركة  الع�شكري  اجلناح  الق�شام،  الدين  عز  ال�شهيد  كتائب  من  وم�شلحني 

حما�ص، والتي اأ�شفرت عن مقتل �شتة مواطنني.22

- بتاريخ 1 يونيو 2009، اأجرى جهاز ال�شتخبارات الع�شكرية حتقيقًا مع ال�شحفي 
عو�ص الرجوب، من �شكان مدينة اخلليل، ويعمل مرا�شاًل ل�شالح موقع »اجلزيرة 
نت« اللكرتوين، ا�شتمر 5 �شاعات.  وقد متحور التحقيق مع ال�شحفي الرجوب 
حول مقابلة اأجراها مع املتحدث با�شم حركة املقاومة الإ�شالمية )حما�ص( فوزي 

برهوم، ون�شرها �شمن تقرير �شحفي على املوقع اللكرتوين.

- بتاريخ 3 يونيو 2009، اعتقل جهاز الأمن الوقائي ال�شحفي يون�ص اإبراهيم 
ح�شا�شنة، مرا�شل قناة )اإقراأ( الف�شائية، بعد مداهمة منزله الواقع يف بلدة 
لباحث  ال�شحفي ح�شا�شنة  وذكر  �شهرين.   ملدة  ال�شيوخ، مبحافظة اخلليل 
املركز، باأنه قد خ�شع لعدة جل�شات حتقيق متحورت حول معلومات �شخ�شية 

وطبيعة عمله ال�شحفي.

ال�شحفي  اعتقال  العامة  املخابرات  جهاز  اأعاد   ،2009 يونيو   3 بتاريخ   -
حممد ا�شتيوي، مدير مكتب قناة الأق�شى الف�شائية يف ال�شفة الغربية بعد 
مداهمة اأفراد اجلهاز ملنزله الواقع يف مدينة طولكرم ملدة ت�شعة اأيام.  واأفاد 
ال�شحفي ا�شتيوي لباحث املركز باأنه قد خ�شع لعدة جولت حتقيق متحورت 

حول طبيعة عمله ل�شالح ف�شائية الأق�شى.

ال�شحفيني  الفل�شطينية  الأمنية  الأجهزة  منعت   ،2009 يونيو   4 بتاريخ   -
مبدينة  �شرمي،  حي  منطقة  اإىل  الو�شول  من  الإعالم  و�شائل  يف  والعاملني 
التي  امل�شلحة  ال�شتباكات  اأحداث  لتغطية  الغربية،  ال�شفة  �شمال  قلقيلية، 
لكتائب  تابعني  وم�شلحني  جهة،  من  الأمنية،  الأجهزة  عنا�شر  بني  وقعت 
مقتل رجل  اأ�شفرت عن  والتي  اأخرى،  الق�شام، من جهة  الدين  ال�شهيد عز 

اأمن، وم�شلحني اثنني من كتائب الق�شام.23

العامة الكاتب ال�شحفي  - بتاريخ 10 يونيو 2009، اعتقل جهاز املخابرات 
د. فريد عبد الفتاح اأبو �شهري، مدير مكتب النجاح لل�شحافة واملحا�شر يف 

الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة

24  ملزيد من املعلومات حول حادة اإطالق النار التي تعر�ص لها ال�شيخ حامد البيتاوي، وحول موقف املركز، راجع بيان املركز بعنوان: »املركز يدين جرمية اإطالق النار على ع�شو املجل�ص الت�شريعي ال�شيخ البيتاوي، ويطالب بفتح 
حتقيق جدي ومالحقة ال�شالعني فيها وتقدميهم للعدالة »، وال�شادر بتاريخ 20 اإبريل 2009، مرجع رقم )2009/52(.

25  ملزيد من املعلومات حول موقف املركز، راجع بيان املركز بعنوان: »ا�شتمرار احتجاز ال�شحفي م�شطفى �شربي لدى جهاز الأمن الوقائي يف قلقيلية منذ اأ�شبوعني«، بتاريخ 4 مايو 2009، مرجع رقم )2009/60(.
26  ملزيد من املعلومات حول موقف املركز من الأحداث املوؤ�شفة التي وقعت يف مدينة قلقيلية، راجع بيان املركز بعنوان: »يف اأحداث دامية �شهدتها مدينة قلقيلية، مقتل �شتة مواطنني، ثالثة من اأفراد الأجهزة الأمنية، واثنني من 

كتائب الق�شام ومواطن اآخر«، بتاريخ 31 مايو 2009، مرجع رقم )2009/69(.
27  ملزيد من املعلومات حول موقف املركز من الأحداث التي �شهدتها مدينة قلقيلية، راجع بيان املركز بعنوان: »يف عملية ا�شتهدفت اعتقال جمموعة من كتائب الق�شام، مقتل رجل اأمن فل�شطيني واثنني من الكتائب يف قلقيلية«، 

وال�شادر بتاريخ 5 يونيو 2009، مرجع رقم )2009/76(.
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�شهري  اأبو  د.  اعتقال  ا�شتمر  وقد  الوطنية.   النجاح  بجامعة  الإعالم  ق�شم 
حتى 14 يونيو، وذكر اأبو �شهري اأن التحقيق معه قد تركز حول طبيعة عمليه 

ال�شحفي، وملكيته ملكتب النجاح لل�شحافة.

- بتاريخ 15 يونيو 2009، احتجز عنا�شر من جهاز الأمن الوقائي يف مدينة 
اخلليل طاقم قناة اجلزيرة الف�شائية بعد انتهائه من تغطية جنازة املواطن 
هيثم عمرو الذي اأعلن عن وفاته يف �شجن تابع للمخابرات العامة يف املدينة 
�شباح اليوم ذاته.  ذكر ال�شحفي وائل ال�شيوخي باأن اأعنا�شر الأمن الوقائي 
اأوقفوهم و�شادروا الكامريا واملعدات منهم.  ويف وقت لحق ا�شتعاد الطاقم 

معداته من مقر اجلهاز يف املدينة وتبني لهم اأن املادة امل�شورة قد �ُشطبت.

- بتاريخ 21 يونيو 2009، اعتقل جهاز ال�شتخبارات الع�شكرية يف مدينة جنني 
�شمال ال�شفة الكاتب ال�شحفي �شري �شمور، على خلفية اإعداده ون�شر تقرير 
حول اأحداث قلقيلية، بعد اأن توجه الكاتب �شمور اإىل مقر اجلهاز اإثر ا�شتالمه 

اأمر ا�شتدعاء من اجلهاز.  وقد اأطلق �شراحه بتاريخ 13 يوليو 2009.

- بتاريخ 22 يونيو 2009، اعتقل جهاز الأمن الوقائي يف ال�شفة ال�شحفي قي�ص 
اأون لين”  “اإ�شالم  الدولية”، وموقع  “احلقيقة  �شمرة، مرا�شل �شحيفة  اأبو 
اللكرتوين، بعدد اأن قاموا بتفتي�ص غرفة املكتب يف منزله وم�شادرة جهازه 
احلا�شوب.  وبتاريخ 18 �شبتمرب 2009، جرى الإفراج عن ال�شحفي اأبو �شمرة، 

بعد اأن ق�شى 88 يومًا رهن العتقال، تعر�ص خاللها لل�شرب وال�شبح.

نابل�ص  مدينة  يف  العامة  املخابرات  جهاز  اعتقل   ،2009 يوليو   10 بتاريخ   -
الكاتب ال�شحفي د. فريد اأبو �شهري، املحا�شر يف كلية ال�شحافة يف جامعة 
النجاح الوطنية، من منزله الواقع يف منطقة راأ�ص عني يف املدينة.  وقد جرى 

الإفراج عنه بعد اأ�شبوع.

اهلل،  رام  الفل�شطينية يف  رئي�ص احلكومة  اأ�شدر  يوليو 2009،   15 بتاريخ   -
قناة  عمل  بتعليق  يق�شي  قرارًا  فيا�ص،  �شالم  د.  بالإنابة،  الإعالم  وزير 
يف  اأعمال  باأية  القيام  من  طواقمها  ومنع  فل�شطني  يف  الف�شائية  اجلزيرة 
فل�شطني اإىل حني �شدور قرار ق�شائي نهائي يف هذا ال�شاأن.24  ويف اأعقاب 
اأنه قام بتكليف  �شدور القرار ذكر رئي�ص احلكومة الفل�شطينية يف رام اهلل 
ملقا�شاة  القانوين  املقت�شى  باإجراء  املغني  اأحمد  امل�شت�شار  العام  النائب 
التحرير  منظمة  �شد  ال�شافر  حتري�شها  الف�شائية »ب�شبب  اجلزيرة  قناة 
الفل�شطينية وال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، وما انطوى عليه ذلك من حماولة 
لإثارة الفتنة.«  وبتاريخ 26 يوليو 2009، اأعلنت قناة اجلزيرة الف�شائية اأن 
رئي�ص الوزراء الفل�شطيني، �شالم فيا�ص، قرر وقف تعليق عمل قناة اجلزيرة 
يف ال�شفة الغربية مع ال�شتمرار يف مقا�شاتها، واأ�شافت اجلزيرة باأن هذا 

القرار اأ�شبح �شاري املفعول.
من  �شربي،  م�شطفى  امل�شتقل  ال�شحفي  تلقى   ،2009 يوليو   28 بتاريخ   -
�شكان مدينة قلقيلية، ا�شتدعاًء يق�شي بح�شوره اإىل مقر جهاز ال�شتخبارات 

باأنه قد توجه  الواقع �شمال املدينة.  وذكر �شربي لباحث املركز  الع�شكرية 
�شاعة،  احتجازه ملدة 12  ال�شتدعاء حيث جرى  بناًء على  اإىل مقر اجلهاز 

خ�شع خاللها للتحقيق حول طبيعة عمله ال�شحفي وانتمائه ال�شيا�شي.

ال�شحفي  الكاتب  الوقائي  الأمن  جهاز  اعتقل   ،2009 اأغ�شط�ص   4 بتاريخ   -
الدكتور ع�شام �شاور، من منزل والده الواقع يف مدينة قلقيلية، �شمال ال�شفة 
يف  ين�شرها  التي  املقالت  حول  �شاور  الدكتور  مع  التحقيق  وجرى  الغربية، 
�شحيفة فل�شطني اليومية، والتي ت�شدر يف مدينة غزة، ومواقع اإخبارية اأخرى.  
وبتاريخ 31 اأغ�شط�ص 2009، اأُفرج عن الكاتب د. �شاور بعد اأن وقع على تعهد 

خطي يق�شي بعدم امل�شا�ص بهيبة ال�شلطة الفل�شطينية واللتزام بقوانينها.

- بتاريخ 30 اأغ�شط�ص 2009، اعتقل جهاز ال�شتخبارات الع�شكرية يف مدينة 
الف�شائية يف  الأق�شى  قناة  مكتب  مدير  ا�شتيوي،  ال�شحفي حممد  اهلل  رام 
باأنه  الغربية، وهو من �شكان مدينة طولكرم.  وذكر ا�شتيوي للمركز  ال�شفة 
قد تعر�ص لل�شرب فور اعتقاله، وخ�شع لعدة جولت حتقيق حول طبيعة عمله 

ال�شحفي خالل فرتة اعتقاله التي دامت خم�شة اأيام.

- بتاريخ 5 �شبتمرب 2009، اعتقل جهاز املخابرات العامة يف مدينة بيت حلم 
امل�شور ال�شحفي اأ�شيد عمارنة، والذي كان يعمل ل�شالح ف�شائية الأق�شى 
يف مدينة بيت حلم، جنوب ال�شفة الغربية، واأفرج عنه بتاريخ 19 �شبتمرب، 

بعد اأن خ�شع للتحقيق حول طبيعة عمله ال�شحفي.

- بتاريخ 6 اأكتوبر 2009، تلقت �شركة »بامليديا Pal Media” لالإنتاج الإعالمي، 
الواقعة بالقرب من مقر املقاطعة “مقر مكتب الرئي�ص حممود عبا�ص” يف مدينة 
رام اهلل، اأمرًا من قبل جهاز ال�شتخبارات الع�شكرية يق�شي بعدم تواجد طاقم 

قناة القد�ص الف�شائية يف مقر ال�شركة بادعاء اأن املنطقة مربع اأمني.

ال�شحفي  الع�شكرية  ال�شتخبارات  اعتقل جهاز  نوفمرب 2009،   3 بتاريخ   -
عالء الطيطي، وكان يعمل ل�شالح قناة الأق�شى الف�شائية، من منزله الواقع 
يف خميم العروب لالجئني، �شمال حمافظة اخلليل.  وقد اأفرج عن الطيطي 

بتاريخ 25 نوفمرب 2009.

-  بتاريخ 8 نوفمرب 2009، اعتقل جهاز ال�شتخبارات الع�شكرية ال�شحفي 
طارق اأبو زيد، وكان يعمل ل�شالح قناة الأق�شى الف�شائية، بعد اأن توجه اإىل  

مقر اجلهاز يف املدينة اإثر ا�شتالمه اأمر ا�شتدعاء يف اليوم ال�شابق.  

- بتاريخ 11 نوفمرب 2009، اعتقل جهاز ال�شتخبارات الع�شكرية ال�شحفي 
منزله  من  الف�شائية،  الأق�شى  لقناة  مرا�شاًل  يعمل  وكان  عمارنة،  اأ�شيد 
اأفرج عن  الواقع يف خميم الدهي�شة لالجئني، يف حمافظة بيت حلم.  وقد 

عمارنة بتاريخ 25 نوفمرب 2009..

اجلزء الثاين: النتهاكات الفل�شطينية حلقوق الإن�شان ومعوقات التحول الدميقراطي

28 ملزيد من املعلومات حول قرار رئي�ص الوزراء وزير الإعالم بالإنابة، املتعلق بتعليق عمل قناة اجلزيرة، راجع التقرير ال�شادر عن املركز »حالة احلق يف حرية الراأي والتعبري واحلق يف التجمع يف ظل ال�شلطة الفل�شطينية 1 
اأغ�شط�ص 2008 – 31 اأكتوبر 2009
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الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة

�سهد العام 2009 املزيد من انتهاكات احلق يف التجمع ال�سلمي يف ال�سلطة الفل�سطينية، وكانت الغالبية العظمى من تلك االنتهاكات موجهه �سد ن�ساط 
حركة فتح يف قطاع غزة، وحركة حما�س يف ال�سفة الغربية، وذلك تعبرياً حلالة االنق�سام ال�سيا�سي التي تعي�سها ال�سلطة الفل�سطينية.  وفر�ست احلكومتان 
والفعاليات  ال�سلمية  العامة والتجمعات  ملنع عقد االجتماعات  القيود  املزيد من  التابعة لكل منهما،  االأمنية  الغربية، واالأجهزة  يف قطاع غزة وال�سفة 
اجلماهريية، واتخذت اإجراءات احرتازية حالت دون تنظيم تلك التجمعات، من بينها اأعمال اعتقال اأو ا�ستدعاء لن�سطاء الطرف االآخر.  وقد اأدت تلك 
االإجراءات اإىل حالة من التدهور غري امل�سبوقة للحق يف حرية التجمع ال�سلمي املكفول مبوجب القانون االأ�سا�سي املعدل، وقانون االجتماعات العامة 
للعام )1998(.  كما ولدت تلك االإجراءات قيود ذاتية على االأحزاب والتنظيمات الفل�سطينية منعتها من تنظيم فعاليات ومهرجانات خا�سة بها يف غزة 
وال�سفة.  وبينما اختلفت احلكومتان يف معظم قراراتها يف ظل االنق�سام ال�سيا�سي، اإال اأنهما اتفقتا على توظيف ذات االأداة املخالفة للقانون والد�ستور يف 
تقييد احلق يف التجمع ال�سلمي، ممثلة بالالئحة التنفيذية لقانون االجتماعات العامة.  وقد تعدت االإجراءات التي نفذتها تلك اجلهات لتطال جتمعات 
خا�سة ال تندرج �سمن االجتماعات العامة التي ت�ستوجب اإ�سعار اجلهات الر�سمية وفقاً للقانون كالندوات، حفالت، اأو موؤمترات، كان من املقرر اأن تعقد 
يف اأماكن مغلقة.  وقد اأكد القانون االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003، يف املادة )26( بند 5 على: »عقد االجتماعات اخلا�سة دون ح�سور اأفراد ال�سرطة، وعقد 

االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات يف حدود القانون.«

انتهاك احلق يف حرية التجمع 
ال�سلمي

وكانت اأبرز النتهاكات يف قطاع غزة على النحو التايل:
بتاريخ 25 مار�ص 2009، منعت وزارة الداخلية يف قطاع غزة اإقامة حفل تاأبني يف بلدة جباليا، �شمال قطاع غزة، كان من املقرر اإقامته من قبل هيئة العمل  •

الوطني لكمال ناجي، نائب ممثل منظمة التحرير الفل�شطينية يف لبنان، والذي ُقتل يف ظروف غام�شة بتاريخ 23 مار�ص 2009.  وكانت هيئة العمل الوطني 
قد اأ�شعرت وزارة الداخلية بنيتها عقد حفل التاأبني وفق القانون اإل اأن الوزارة ردت بالرف�ص.

بتاريخ 14 اإبريل 2009، تواجدت ال�شرطة الفل�شطينية يف �شاعات امل�شاء بالقرب من مقر جامعة القد�ص املفتوحة – فرع حمافظة رفح، والواقع يف حي  •
اجلنينة باملدينة، ومنعت اأي من املواطنني اأو الطالب من الو�شول اإليها بهدف منع منظمة ال�شبيبة، الذراع الطالبي حلركة فتح، من التح�شري ملهرجان كان 
من املقرر عقده يف اليوم التايل املوافق 15 اإبريل، مبنا�شبة ذكرى اغتيال خليل الوزير )اأبو جهاد( ويوم الأ�شري الفل�شطيني.  ويف اليوم ذاته وجه جهاز الأمن 
الداخلي ا�شتدعاءات لعدد من اأع�شاء الهيئة الإدارية للمنظمة يف رفح واأبلغوهم بقرار منع عقد املهرجان اأو التوجه اإىل مقر اجلامعة يف اليوم التايل.  وقد 

قام اأفراد ال�شرطة بالنت�شار يف حميط اجلامعة يف اليوم التايل ومنعوا اأي من الطلبة من الو�شول اإىل املقر.

بتاريخ 16 اإبريل2009، منعت ال�شرطة الفل�شطينية يف غزة هيئة العمل الوطني يف حمافظة رفح من اإقامة م�شرية �شلمية مبنا�شبة يوم الأ�شري الفل�شطيني  •
الذي �شادف اليوم ذاته، والتي كان من املقرر اإقامتها بعد �شالة يوم اجلمعة املوافق 17 اإبريل 2009.  ووفق ما ذكره �شكرتري هيئة العمل الوطني يف حمافظة 
رفح، عبد العزيز اأبو عمرة، فقد قام ممثلون عن اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�شطني بالت�شال بال�شرطة نيابة عن هيئة العمل الوطني وقد ح�شلوا على 

موافقة ال�شرطة على اإقامة امل�شرية اإل اأنهم فوجئوا بقرار املنع قبل يوم من عقدها.

بتاريخ 7 مايو 2009، تلقى م�شرف عام موؤ�ش�شة الربملان الفل�شطيني ال�شغري يف حمافظة رفح، عبد الروؤوف بربخ، ات�شاًل هاتفيًا من �شخ�ص عرف نف�شه  •
باأنه يعمل يف املباحث اجلنائية يف ال�شرطة الفل�شطينية يف غزة، واأبلغه بقرار ال�شرطة مبنع الربملان الفل�شطيني ال�شغري من اإقامة حفل تكرمي لإعالميني 
و�شخ�شيات جمتمع مدين كان من املقرر عقده يف اليوم ذاته يف اإحدى قاعات نادي خدمات رفح الريا�شي.  كما تلقى بربخ ات�شاًل اآخر من اأحد اأع�شاء 
جمل�ص اإدارة نادي خدمات رفح، واأبلغه بح�شور عدد من اأفراد ال�شرطة اإىل مقر النادي واإبالغهم له مبنع عقد حفل التكرمي يف مقر النادي.  وكان الربملان 

الفل�شطيني ال�شغري قد وزع دعوات لعدد من �شخ�شيات حمافظة رفح حل�شور حفل تكرمي عدد من الإعالميني و�شخ�شيات املجتمع املدين.
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بتاريخ 14 مايو 2009، منعت احلكومة تنظيم م�شريات �شلمية كانت قد دعت لها هيئة العمل الوطني لإحياء ذكرى النكبة يف حمافظات قطاع غزة.  وكانت  •
هيئة العمل الوطني قد ح�شلت على موافقة من قبل ال�شرطة على تنظيم تلك الفعاليات بعد تدخل عدد من الأحزاب ال�شيا�شية وال�شخ�شيات الوطنية، اإل 
اأن ال�شرطة قد تراجعت ومنعتها.  كما قام جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية باعتقال عدد من ن�شطاء حركة فتح على خلفية م�شاركتهم بالإعداد 

لتلك الفعاليات واأجربتهم على التوقيع على تعهدات بعدم ممار�شة اأي ن�شاطات �شيا�شية اأو عامة يف قطاع غزة.

للمراأة  • العام  لالحتاد  اخلام�ص  املوؤمتر  يف  للم�شاركة  اهلل  رام  مدينة  اإىل  التوجه  من  ن�شويات  نا�شطات  الأمنية  الأجهزة  منعت   ،2009 مايو   20 بتاريخ 
الفل�شطينية.25  ووفقًا لإفادات عدد من هوؤلء النا�شطات للمركز الفل�شطيني، فقد توجهت87 امراأة هن اأع�شاء موؤمتر منتخبات من جميع حمافظات غزة، 
يف حوايل ال�شاعة 10:00 �شباحًا، اإىل معرب اإيرز )بيت حانون( بغر�ص ال�شفر اإىل رام اهلل للم�شاركة يف املوؤمتر اخلام�ص لالحتاد العام للمراأة الفل�شطينية، 
بناًء على دعوة ر�شمية من الحتاد.  اإل اأن النا�شطات اأوقفن من قبل اأفراد من ال�شرطة الفل�شطينية وجهاز المن الداخلي، واأبلغوهن بقرار منعهن من 
ال�شفر لأ�شباب �شيا�شية، دون حتديد اجلهة التي اأ�شدرت هذا القرار.  وقد حاولت النا�شطات الن�شويات �شباح يوم 21 مايو التوا�شل مع املوؤمتر املنعقد يف 
رام اهلل عرب نظام الربط التلفزيوين من قاعة فندق »غراند بال�ص« بغزة، غري اأن اإدارة الفندق اأخربتهن برف�شها، ما مل يح�شلن على ترخي�ص بذلك من 

اجلهات املخت�شة.

بتاريخ 12 يونيو 2009، �شاركت عدد من الن�شاء يف بلدة بيت حانون، �شمال قطاع غزة، مب�شرية �شلمية دعا لها الحتاد العام للمراأة الفل�شطينية، احتجاجًا  •
على قرار احلكومة يف غزة القا�شي باإغالق جمعية العطاء اخلريية، الكائنة يف البلدة.  ويف �شاعات �شباح اليوم التايل املوافق 13 يونيو، تلقت حوايل 45 
من امل�شاركات يف امل�شرية بالغات ا�شتدعاء من جهاز املباحث العامة للح�شور اإىل مركز �شرطة بيت حانون،26 وقد توجه اأزواجهن اإىل مركز ال�شرطة وقاموا 
بالتوقيع على تعهد بعدم م�شاركة زوجاتهم يف فعاليات حتري�شية �شد احلكومة يف غزة.  اإل اأن املباحث العامة اأ�شرت على ح�شور املوظفة يف الحتاد العام 
للمراأة الفل�شطينية �شادية بهجت الكفارنة، 36 عامًا، اإىل مركز ال�شرطة، وقد احتجزت زوجها �شابر حممود الكفارنة، 42 عامًا، عند ح�شوره للتوقيع نيابة 

عن زوجته، حلني ح�شورها، وهو ما حدث بالفعل.

من  • امل�شرية  وانطلقت  الفل�شطيني،  النق�شام  اإنهاء  اإىل  خاللها  دعت  �شلمية  م�شرية  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  نظمت   ،2009 يونيو   13 بتاريخ 
ميدان فل�شطني اإىل �شاحة اجلندي املجهول و�شط مدينة غزة.  واأثناء عودة عنا�شر اجلبهة اإىل مقرهم يف برج ال�شراج بالقرب من م�شجد الكنز و�شط 
مدينة غزة، اعرت�ص اأفراد من املباحث العامة كانوا ي�شتقلون �شيارة مدنية، �شيارة الإذاعة التي كانت تردد �شعارات تدعو اإىل اإنهاء النق�شام.  ووقعت 
اأ�شفر عن اإ�شابة ثالثة من امل�شاركني يف امل�شرية،  م�شادات بني الطرفني اأف�شى اإىل اإطالق النار يف الهواء وبني الأقدام من قبل اأفراد ال�شرطة، مما 
اأبو عودة، 54 عامًا، واأ�شيب ب�شظية يف الراأ�ص؛ و3(  وهم: 1( واأفاد فريد احلواجري، 23 عامًا، واأ�شيب بعيار ناري يف اخلا�شرة اليمنى؛ 2( عاطف 
ال�شاعة والن�شف يف �شجن  الراأ�ص.  وقد جرى اعتقال 6 م�شاركني يف امل�شرية ملدة تقارب  واأ�شيب ب�شظية يف  اإبراهيم عبد الرحمن، 25 عامًا،  �شرور 

اأن�شار غرب مدينة غزة.

بتاريخ 14 يوليو 2009، اعتدت قوة تابعة لل�شرطة على حفل زفاف لعائلة املدهون يف بلدة بيت لهيا، �شمال قطاع غزة.  ووفقًا لتحقيقات املركز، واإفادة اأحد  •
اأفراد العائلة، ففي حوايل ال�شاعة 10:40 من م�شاء ذلك اليوم، اقتحم عنا�شر من ال�شرطة الفل�شطينية حفل زفاف لعائلة املدهون كان يقام بالقرب من 
ال�شوق يف منطقة م�شروع بيت لهيا، �شمال قطاع غزة، و�شرعوا باإطالق النار يف الهواء وب�شكل ع�شوائي باجتاه منزل والد العري�ص عبد احلكيم املدهون، 
مما اأ�شفر عن اإ�شابة اأربعة مواطنني، بينهم امراأتان.  كما قام عنا�شر ال�شرطة بالعتداء بال�شرب املربح على املدعوين وامل�شاركني يف احلفل با�شتخدام 
الهراوات، مما اأدى اإىل اإ�شابة عدد منهم بكدمات ور�شو�ص.  ووفق املعلومات التي ح�شل عليها املركز من �شهود العيان فاإن العتداء قد جاء على خلفية 

رفع اأبناء العائلة �شورة ل�شميح املدهون، وهو اأحد ن�شطاء حركة فتح، وقد قتل على اأيدي م�شلحني من حركة حما�ص بتاريخ 2007/6/14.

بتاريخ 30 �شبتمرب 2009، منعت الأجهزة الأمنية الفل�شطينية، هيئة العمل الوطني من تنظيم م�شرية �شلمية يف مدينة خان يون�ص، احتجاجًا على اإجراءات  •
وممار�شات قوات الحتالل يف مدينة القد�ص.  واأفاد عبد الروؤوف الفرا، اأحد قيادات اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني، لباحث املركز، باأن هيئة العمل 
الوطني قد قدمت اإ�شعارًا مكتوبًا لقيادة ال�شرطة يف مدينة خان يون�ص، يفيد مبوعد وطريق �شري امل�شرية، وجرى ت�شليمه ملدير ال�شرطة يف مدينة خان يون�ص 
بتاريخ 29 �شبتمرب 2009، اإل اأنهم قد تلقوا عدة ات�شالت يف �شباح يوم 30 �شبتمرب من عنا�شر من ال�شرطة وجهاز الأمن الداخلي، اأبلغوهم خاللها مبنعهم 

من تنظيم امل�شرية.

29  ملزيد من املعلومات حول موقف املركز، راجع البيان ال�شحفي بعنوان: »املركز يدين منع اأجهزة الأمن يف غزة نا�شطات ن�شويات من التوجه اإىل رام اهلل«، وال�شادر بتاريخ 21 يونيو 2009، مرجع رقم )2009/65(.
30  ي�شار اإىل اأن ال�شرطة الفل�شطينية يف بلدة بيت حانون قد اتخذت من جمعية الطاهر الفل�شطينية مقرًا لها بعد ق�شف قوات الحتالل ملقر ال�شرطة يف البلدة خالل احلرب الإ�شرائيلية الأخرية على غزة »عملية الر�شا�ص 

امل�شبوب«.  وكانت الأجهزة الأمنية يف غزة قد اأغلقت مقر اجلمعية خالل احلملة الأمنية التي نفذتها خالل �شهري يوليو واأغ�شط�ص 2008، �شد ع�شرات املوؤ�ش�شات يف قطاع غزة.
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�شهد الأ�شبوع الأخري من العام 2009، اإجراءات احرتازية قامت بها الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة للحيلولة دون احتفال ن�شطاء حركة فتح بانطالقة احلركة  •
التي ت�شادف الأول من يناير من كل عام.  وقد �شملت تلك الإجراءات توجيه اأوامر ا�شتدعاء لع�شرات ن�شطاء احلركة اإما لتحذيرهم بعدم القيام بفعاليات 
للحركة، اأو ب�شبب رفعهم راياتها على اأ�شطح منازلهم اأو اإ�شعالهم ال�شموع كمظهر من مظاهر الحتفال بالنطالقة.  وا�شتمر احتجاز عدد منهم لعدة اأيام، 
فيما اأفاد عدد من املعتقلني املفرج عنهم حول ممار�شات تعذيب تعر�شوا لها خالل فرتة اعتقالهم.  كما �شملت تلك الإجراءات اقتحام منازل ن�شطاء يف 
احلركة وتفتي�شها واإنزال الرايات عنها.  ويف حادث مت�شل اقتحم عنا�شر من الأمن الداخلي بتاريخ 30 دي�شمرب حرم جامعة الأزهر يف مدينة غزة، وقاموا 
بالعتداء على عدد من الطالب وم�شادرة الكوفيات منهم، ولدى تدخل عميد �شئون الطلبة د. ريا�ص العيلة ملنعهم من اقتحام مبنى الطالبات قام اأحد 

عنا�شر الأمن الداخلي ب�شتمه و�شفعه على وجهه.

جتمعات عامة خرجت عن اإطارها ال�سلمي
بتاريخ 26 �شبتمرب 2009، اأ�شيب ثالثة اأ�شخا�ص، بينهم طفلة كانت تتواجد يف �شاحة مدر�شتها، جراء اإطالق النار الكثيف من قبل م�شلحني تابعني حلركة  •

اجلهاد الإ�شالمي خالل م�شاركتهم يف م�شرية ت�شييع جثمان ثالثة عنا�شر من �شرايا القد�ص، اجلناح الع�شكري حلركة اجلهاد الإ�شالمي، ا�شتهدفتهم قوات 
الحتالل الإ�شرائيلي بتاريخ 25 �شبتمرب.  وقد اأ�شيب املواطنون الثالثة، ب�شظايا الأعرية النارية، ونقلوا على اإثرها اإىل م�شت�شفى ال�شفاء مبدينة غزة، حيث 

و�شفت امل�شادر الطبية جراحهم بالب�شيطة، وغادروا امل�شت�شفى بعد تلقيهم العالج.

اأما يف ال�سفة الغربية فقد كانت اأبرز النتهاكات على النحو التايل:

بتاريخ 2 يناير 2009، دعت حركة املقاومة الإ�شالمية حما�ص اإىل جانب عدد من الف�شائل الفل�شطينية الأخرى يف مدينة رام اهلل، اإىل اخلروج بتظاهرات  •
�شلمية ت�شامنًا مع اأهايل قطاع غزة، واحتجاجًا على جرائم احلرب التي ترتكبها قوات الحتالل خالل عدوانها الأخري على القطاع.  وكان من املقرر اأن 
تنطلق اإحدى تلك التظاهرات بعد �شالة اجلمعة من م�شجد احل�شني بن علي يف مدينة رام اهلل.  وفور خروج امل�شلني من امل�شجد بعد ال�شالة وال�شتعداد 
للتجمع، ح�شرت قوة من ال�شرطة الفل�شطينية ومنعت امل�شرية من التحرك.  ويف تلك الأثناء قام امل�شاركون بقذف ال�شرطة ورجال الأمن باحلجارة، مما 
اأدى اإىل اإ�شابة اأكرث من ع�شرة اأ�شخا�ص من اأفراد ال�شرطة ورجال الأمن، كما اأ�شيب عدد من امل�شاركني جراء تعر�شهم لل�شرب بالع�شي من قبل اأفراد 
الأمن الذين �شرعوا بتفريق امل�شرية.  وقد اأطلق اأفراد الأمن عدة اأعرية نارية يف الهواء من اأجل تفريق امل�شاركني، دون وقوع اإ�شابات، كما منع اأفراد الأمن 
ال�شحفيني من تغطية احلدث با�شتخدام القوة مما اأدى اإىل اإ�شابة اأحد ال�شحفيني.  اإ�شافة اإىل ذلك اعتقل اأفراد الأمن ما يقارب 20 من امل�شاركني، 

وجرى نقلهم اإىل مراكز الأجهزة الأمنية، ومت الإفراج عن عدد منهم يف اليوم ذاته.

اأهايل قطاع غزة توجهت من حرم  • بتاريخ 5 يناير 2009، نظمت الأطر الطالبية يف جامعة بري زيت، غرب مدينة رام اهلل، تظاهرة �شلمية ت�شامنًا مع 
اجلامعة نحو مفرتق عطارة، اإل اأن اأفراد الأجهزة الأمنية الذين تواجدوا بكثافة يف القرية قد منعوا التظاهرة من ا�شتكمال طريقها وو�شعوا حاجزًا من 
احلجارة.  وقد انهال اأفراد الأجهزة الأمنية على الطلبة بال�شرب بالهراوات والع�شي ما اأدى اإىل اإ�شابة ما ل  يقل عن )50( طالبًا وطالبة بكدمات وخدو�ص 

ور�شو�ص يف اأج�شامهم، ما بني متو�شطة و�شديدة.

بتاريخ 8 يناير 2009، عملت الأجهزة الأمنية يف مدينة بيت حلم، على تفريق تظاهرة �شلمية كانت قد جتمعت يف املدينة ت�شامنًا مع اأهايل قطاع غزة الذين  •
كانوا يتعر�شون جلرائم حرب على اأيدي قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل احلرب الأخرية على القطاع.  وقد ا�شتخدم اأفراد الأمن الع�شي والهراوات يف 
اأفراد الأمن على منع ال�شحفيني والعاملني يف و�شائل الإعالم املختلفة من  تفريق املتظاهرين، واعتدوا على عدد من الفتية بال�شرب املربح.  كما عمل 

تغطية تلك الأحداث.

بتاريخ 9 يناير 2009، فرقت الأجهزة الأمنية بالقوة با�شتخدام الع�شي والهراوات امل�شاركني يف م�شرية �شلمية كانت قد دعت لها جمموعة من الف�شائل  •
والتنظيمات الفل�شطينية ت�شامنًا مع اأهايل قطاع غزة يف مدينة رام اهلل عقب �شالة اجلمعة.  وقام اأفراد الأمن بالعتداء بال�شرب على عدد من امل�شاركني 
ممن كانوا يرفعون رايات حركة حما�ص، كما ا�شتخدموا قنابل الغاز امل�شيل للدموع التي اأ�شابت العديد من امل�شاركني بر�شو�ص واختناق، وت�شدى اأفراد 
الأمن لأي �شحفي يتواجد من املكان ومنعوا و�شائل الإعالم من تغطية احلدث، اأو اأي مواطن يحاول ا�شتخدام كامريا اأو جهاز هاتفه للت�شوير، حيث عملوا 

على منعهم من القيام بذلك، اإما مب�شادرة تلك الأجهزة اأو اإلغاء الت�شجيالت وال�شور منها اأو العتداء على حامليها.

بتاريخ 25 يناير 2009، اعت�شم عدد من اأهايل وعائالت املعتقلني لدى الأجهزة الأمنية يف حمافظة اخلليل اأمام احلاجز الع�شكري الواقع �شمال مبنى  •
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مقاطعة اخلليل، وقد حملوا لفتات تطالب باإطالق �شراح اأقاربهم املحتجزين.  وعلى الفور ح�شرت قوة من الأجهزة الأمنية وعملت على �شحب الالفتات من 
املعت�شمني بالقوة، وعند رف�شهم ت�شليم الالفتات، مت ا�شتدعاء قوة ع�شكرية ن�شائية، وعمل اأفراد الأمن على تفريق املعت�شمني بالقوة با�شتخدام الهراوات 

والغاز امل�شيل للدموع.

بتاريخ 23 فرباير 2009، منعت وزارة الداخلية مركز حواء للثقافة والفنون من عقد ندوة �شيا�شية حول منظمة التحرير الفل�شطينية، كان مقرر عقدها يف  •
مدينة نابل�ص يف اليوم ذاته، مب�شاركة ع�شو اللجنة التنفيذية للمنظمة غ�شان ال�شكعة.  وقد بررت الوزارة منع عقد الندوة لعدم ح�شولها على ترخي�ص.

بتاريخ 4 يونيو 2009، خرجت جمموعة من الن�شوة يف احلي الغربي من مدينة قلقيلية يقدر عددهن بـ )20( امراأة للتعبري عن رف�شهم للح�شار الذي  •
فر�شته الأجهزة الأمنية الفل�شطينية على منزل عائلة �شرمي والذي حت�شن فيه عدد من اأفراد كتائب ال�شهيد عز الدين الق�شام، اجلناح الع�شكري حلركة 
حما�ص.  وفور و�شول الن�شوة على بعد 200م من املنزل، �شرع عدد من اأفراد الأجهزة الأمنية باإطالق النار يف الهواء لتفريقهن، اإل اأن اأحد اأفراد الأجهزة 

الأمنية قد اأطلق النار ب�شكل مبا�شر بني اأرجلهن مما اأدى اإىل اإ�شابة فتاتني بجراح بالغة.27

بتاريخ 28 يونيو 2009، منعت احلكومة يف رام اهلل حزب التحرير الإ�شالمي يف فل�شطني، من عقد موؤمتر جماهريي �شلمي له يف مدينة رام اهلل.  ووفقًا  •
للمعلومات التي ح�شل عليها باحث املركز من اإبراهيم ال�شريف، ع�شو اللجنة الإعالمية حلزب التحرير الإ�شالمي يف فل�شطني، ففي تاريخ 9 يونيو، وجه 
حزب التحرير كتابًا اإىل مكتب حمافظ حمافظة رام اهلل والبرية يعلمه فيه باأن احلزب قرر تنظيم موؤمتر يف ال�شاعة 5:30 م�شاء يوم ال�شبت املوافق 4 يوليو، 
يف مدر�شة رام اهلل الثانوية للبنني، وذلك يف ذكرى هدم اخلالفة.  ويف تاريخ 28 يونيو، تلقى احلزب ات�شاًل هاتفيًا من مدير مكتب املحافظ يفيد بعدم 
موافقة وزارة الداخلية يف رام اهلل على عقد املوؤمتر يف املدر�شة املذكورة، واقرتحت املحافظة باأن يقوم احلزب بنقل مكان املوؤمتر اإىل قاعة مغلقة، اإل اأن 
احلزب رف�ص ذلك.  ويف �شاعات ال�شباح الأوىل من يوم ال�شبت املوافق 4 يوليو، اأقامت الأجهزة الأمنية العديد من احلواجز على مداخل مدينتي رام اهلل 
والبرية، ويف داخل املدينتني، وو�شعت عددًا من ال�شيارات الع�شكرية داخل املدر�شة املقرر اأن يعقد فيها املوؤمتر، ومنعت اأع�شاء واأن�شار احلزب من الو�شول 

اإىل املكان املعلن لإقامة املوؤمتر، ما حدا باحلزب اإىل اإلغائه بعد اإف�شال عقده من قبل الأجهزة الأمنية. 

بتاريخ 23 يوليو 2009، منعت احلكومة يف رام اهلل حزب التحرير الإ�شالمي من عقد ندوة خا�شة يف نادي �شباب اجللزون الجتماعي، يف خميم اجللزون،  •
�شمال مدينة رام اهلل.  وكان من املقرر اأن يعقد حزب التحرير ندوة حول اخلالفة الإ�شالمية يف النادي اإل اأن الأجهزة الأمنية تدخلت بناًء على قرارًا من 

وزارة الداخلية ومنعته من عقد الندوة.

وبالتزامن مع الذكرى الثانية والع�شرين لنطالق حركة )حما�ص(، يف الرابع ع�شر من دي�شمرب، �شنت الأجهزة الأمنية الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية خالل  •
حملة اعتقالت طالت الع�شرات من عنا�شر وموؤيدي احلركة.  و�شملت حمالت العتقالت التي نفذها جهازا الأمن الوقائي واملخابرات العامة اعتقالت من 
املنازل وامل�شاجد ومفرتقات الطرق التي اأقامت تلك الأجهزة حواجز عليها.  ووفقًا لتوثيق املركز، �شملت العتقالت حوايل )115( مواطنًا موزعني على 
النحو التايل: )50( مواطنًا من حمافظة اخلليل؛ )16( من حمافظة رام اهلل والبرية؛ )5( من حمافظة نابل�ص؛ )6( من حمافظة اأريحا؛ )2( من حمافظة 
بيت حلم؛ )3( من حمافظة طوبا�ص؛ )26( من حمافظة طولكرم؛ )4( من حمافظة قلقيلية؛ )1( من حمافظة �شلفيت؛ و)2( من حمافظة جنني.  وكان 

من بني املعتقلني �شحافيون وحمامون ومهند�شون ومدر�شون وطلبة مدار�ص وحما�شرون وطلبة جامعيون وعدد من الأطفال.    

31  املركز يحتفظ با�شمي الفتاتني امل�شابتني، واأ�شماء اأ�شحاب الإفادات.
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وخالل هذا العام توا�شلت القيود والعتداءات على احلق يف تكوين اجلمعيات 
وفقًا  بل  العالقة،  ذات  والت�شريعات  للقوانني  اعتبار  دومنا  خمتلفة،  بو�شائل 
لالأجندة ال�شيا�شية لطريف الأزمة الراهنة.  ومن بني تلك الو�شائل، التدخل يف 
ال�شئون الداخلية للجمعيات، من خالل تعيني جمال�ص اإدارات موؤقتة بدًل عن 
جمال�ص الإدارات الأ�شيلة ب�شكل خمالف للقانون، خا�شة تلك املح�شوبة على 
قبل  من  العتداءات  وكذلك  غزة؛  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  الطرفني  اأحد 
الأجهزة الأمنية، كاقتحام وتفتي�ص اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية املقربة على 

اأحد طريف الأزمة يف ال�شفة وغزة.

وعلى الرغم من اأن قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية رقم 1 ل�شنة 
2000، والالئحة التنفيذية للقانون ي�شعان الكثري من القيود على عمل منظمات 
واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  بحق  النتهاكات  من  الكثري  يف  اأنه  اإل  الأهلي،  العمل 

الأهلية جتاوز طرفا الأزمة القانون ذاته ولئحته التنفيذية.

ففي ال�شفة الغربية، ا�شتمرت النتهاكات وت�شاعدت �شد اجلمعيات والهيئات 
حركتي  بني  الدائر  ال�شراع  اإطار  يف  حما�ص،  حركة  على  املح�شوبة  الأهلية 
حما�ص وفتح يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، وت�شييق اخلناق على موؤ�ش�شات 
احلركتني.  وخالل العام 2009، �شجل تعيني جلان موؤقتة لـ11 جمعية خريية 
جميعها حم�شوبة على حركة حما�ص، فيما مت حل 22 جمعية اأخرى، لأ�شباب 
ادعت وزارة الداخلية يف حكومة رام اهلل باأنها ارتكبت خمالفات اإدارية.  غري 
اأن اإغالق البع�ص من تلك املوؤ�ش�شات كان لأ�شباب �شيا�شية، متعلقة بال�شراع بني 

حركتي فتح وحما�ص يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة.

ويف قطاع غزة، ا�شتمرت النتهاكات املتعلقة باجلمعيات، خا�شة تلك املقربة من 
حركة فتح.  فخالل العام 2009، مت تعيني جلان موؤقتة لثالثة جمعيات خريية، 

فيما مت حل نحو 40 جمعية اأخرى، لأ�شباب تدعي وزارة الداخلية بغزة باأنها 
اإدارية ومالية، غري اأن حتقيقات املركز اأكدت اأن اإغالق بع�شها كان لأ�شباب 
�شيا�شية. كما �شهد العام حماولت ت�شييق اخلناق على اجلمعيات وحماولت 
للهيمنة على منظمات املجتمع املدين بطرق غري قانونية، كان اأبرزها ال�شيطرة 
على جمعية اأ�شدقاء املري�ص بغزة.  فعلى مدى قرابة ال�شهرين ع�شفت اأزمة 
بجمعية اأ�شدقاء املري�ص بغزة، توجت بقرار من قبل وزارة الداخلية والأمن 
الوطني بغزة، بتاريخ 1 يوليو 2009، يعلن انتهاء هذه الأزمة بتعيني جمل�ص اإدارة 
جديدة بالتزكية للدورة املمتدة بني عامي 2009-2012.  وي�شكل هذا التعيني 
ا�شتكماًل ل�شل�شة من الإجراءات غري القانونية وغري الد�شتورية التي اأقدمت 
عليها وزارة الداخلية يف غزة، موؤخرًا، والتي من الوا�شح اأنها كانت تهدف اإىل 
و�شع اليد على هذه اجلمعية والهيمنة عليها، كان اآخرها القرار ال�شادر عن 
وزارة الداخلية بغزة، يف 16 يونيو 2009، ويق�شي بت�شكيل جلنة لإدارة اجلمعية.  
املنظمات  ل�شبكة  الإدارية  الهيئة  اجتمعت  التع�شفي،  القرار  ذلك  اإثر  وعلى 
الأهلية، وممثلي منظمات حقوق الإن�شان، مبا فيها املركز الفل�شطيني حلقوق 
ورئي�ص  الت�شريعي  املجل�ص  يف  النائب  �شهال  اأبو  في�شل  الدكتور  مع  الإن�شان، 
جمل�ص اإدارة جمعية اأ�شدقاء املري�ص بتاريخ 17 يونيو 2009 ملناق�شة قرار وزارة 
الداخلية ال�شابق.  واعترب الجتماع حماولة �شيطرة وزارة الداخلية يف غزة على 
جمعية اأ�شدقاء املري�ص انتهاكًا فا�شحًا لقانون اجلمعيات اخلريية والهيئات 
الأهلية رقم )1( للعام 2000 وحق تكوين وت�شكيل اجلمعيات التي كفلها النظام 
الأ�شا�شي.  واأ�شار املجتمعون اإىل وجود نية م�شبقة لدي وزارة الداخلية يف غزة 
يف التدخل يف �شوؤون جمعية اأ�شدقاء املري�ص خالفًا لقانون اجلمعيات، وذلك 
من خالل تعطيل النتخابات وت�شكيل جلنة من وزارة الداخلية لفح�ص ودرا�شة 
التن�شيب يف اجلمعية دون وجه حق ودون اإعطاء اأي اهتمام لقرار جمل�ص اإدارة 
والخت�شا�ص يف  ال�شالحية  يعترب �شاحب  والذي  بهذا اخل�شو�ص  اجلمعية 
النظام  لبنود  وفقًا  رف�شها  اأو  الع�شوية  طلبات  قبول  ب�شاأن  القرارات  اتخاذ 

انتهاك احلق يف تكوين اجلمعيات

�سهد العام 2009 املزيد من االنتهاكات للحق يف تكوين اجلمعيات يف اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية باأيدي فل�سطينية، وذلك ا�ستمراراً لالنتهاكات التي �سهدتها 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة على مدى اأكرث من عامني، يف اأعقاب اأحداث يونيو 2007، وما تالها من انتهاكات وا�سعة النطاق حلقوق االإن�سان، مبا يف ذلك 
انتهاكات احلق يف تكوين اجلمعيات، حيث تعر�ست مئات اجلمعيات واملوؤ�س�سات االأهلية لالعتداء، خا�سة املح�سوبة على حركة فتح يف قطاع غزة، وتلك املح�سوبة 

على حركة حما�س يف ال�سفة الغربية.28 

32   �شهدت اأرا�شي ال�شلطة الفل�شطينية يف اأعقاب اأحداث يونيو حملتني وا�شعتي النطاق �شد املوؤ�ش�شات الأهلية.  ففي ال�شفة الغربية اأعلنت احلكومة الفل�شطينية بتاريخ 28 اأغ�شط�ص 2007، عن حل 103 جمعيات وهيئات اأهلية 
عاملة يف ال�شفة الغربية، حم�شوبة اأو مقربة من حركة حما�ص، بادعاء “ارتكابها خمالفات قانونية، اإدارية اأو مالية وفقًا لأحكام قانون رقم 1 ل�شنة 2000 ب�شاأن اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية.”  ويف املقابل، �شهد قطاع غزة 

حملة مماثلة وا�شعة النطاق يف �شهري يوليو واأغ�شط�ص 2008، قامت بها احلكومة يف غزة واأجهزتها الأمنية �شد نحو 214 موؤ�ش�شة اأهلية من بينها جمعيات واأندية ريا�شية ومقار حزبية مرتبطة معظمها بحركة فتح.
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الأخري  والقرار  الداخلية  وزارة  قبل  من  عليه  وامل�شادق  للجمعية  الأ�شا�شي 
بت�شكيل جلنة لإدارة اجلمعية بدًل عن جمل�ص الإدارة املنتخب.29

كما تعر�شت مقار العديد من املوؤ�ش�شات للمداهمة والتفتي�ص، كان من بينها 
تفتي�ص اجلمعية الوطنية للدميقراطية والقانون برفح.  ووفقا ملا اأفاد به مدير 
اجلمعية، اإبراهيم اأبو معمر، فبتاريخ 10 اأغ�شط�ص 2009، ويف حوايل ال�شاعة 

11 �شباحًا، ح�شر اإىل مقر اجلمعية الواقعة يف برج زعرب، مبدينة رفح، اأربعة 
اأ�شخا�ص عرفوا عن اأنف�شهم باأنهم من جهاز اأمن املوؤ�ش�شات وطلبوا الجتماع 
معه �شخ�شيًا، اإل اأنه طالبهم بالنتظار يف غرفة املدير الإداري حلني انتهائه 
من اجتماع كان يعقده يف مكتبه.  واأ�شاف معمر، بعد عدة دقائق توجه معمر 
اإىل غرفة املدير الإداري، ف�شاهد اأفراد الأمن يقومون بتفتي�ص جهازي حا�شوب 
بتفتي�ص  الأمن  اأفراد  بينهم حول �شالحيات  اآثار جدال  للمركز، مما  تابعني 

اجلمعية دون اإذن من النائب العام.

33   اأنظر بيان املركز بهذا ال�شاأن ال�شادر بتاريخ 18 يونيو 2009.

الوطنية  ال�شلطة  يف  الإعدام  بعقوبة  العمل  �شعيد  على  وا�شحة  انتكا�شة  يف 
الإعدام  اأحكام  عدد  يف  م�شبوقة  غري  زيادة  العام 2009  �شهد  الفل�شطينية، 
ال�شادرة عن املحاكم الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة.  وقد �شدر 
خالل هذا العام  �شبعة ع�شر حكمًا بالإعدام، اأربعة ع�شر منها �شدرت يف قطاع 
غزة، وثالثة اأحكام �شدرت يف ال�شفة الغربية، علمًا باأن جميع تلك الأحكام 
�شدرت عن حماكم ع�شكرية.  وبذلك يكون العام 2009، هو الأ�شواأ يف تاريخ 
ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية حيث �شكلت اأحكام الإعدام ال�شادرة خالله ما 
ن�شبته 17%  من جممل الأحكام التي بلغ عددها 100 حكم بالإعدام على مدى 

خم�شة ع�شر عامًا، منذ ن�شاأة ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية عام 1994.  
   

هذا  اإىل  �شديدين  وقلق  بخطورة  الإن�شان  حلقوق  الفل�شطيني  املركز  وينظر 
الت�شاعد الالفت يف عدد اأحكام الإعدام ال�شادرة عن املحاكم الفل�شطينية 
يف ال�شفة الغربية قطاع غزة خالل العام املن�شرم.  ويرى املركز اأن ال�شتمرار 
بتطبيق هذا العقوبة القا�شية، املهينة واحلاطة بالكرامة الإن�شانية يعترب م�شًا 
املركز  يطالب  كما  رادعة.  غري  عقوبة  واأنها  ل�شيما  احلياة،  يف  للحق  فعليًا 
ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية باإعادة النظر يف القوانني والت�شريعات الفل�شطينية 

التي تن�ص على فر�ص هذه العقوبة وا�شتبدالها بعقوبات اأخرى رادعة.

اأي من  لعدم تطبيق  ارتياحه  الفل�شطيني عن  املركز  يعرب  اأخرى،  ناحية   من 
الأحكام ال�شادرة خالل العام املن�شرم 2009، ويطالب املركز الرئي�ص الفل�شطيني 
بعدم امل�شادقة على تنفيذ اأحكام الإعدام ال�شادرة عن املحاكم الفل�شطينية.  
يف ال�شياق ذاته، يحذر املركز من ا�شتغالل حالة النق�شام ال�شيا�شي يف تنفيذ 
القرارات ال�شادرة بتطبيق عقوبة الإعدام دون م�شادقة الرئي�ص الفل�شطيني 

ا�ستمرار العمل بعقوبة الإعدام

عليها خ�شو�شًا يف ظل ارتفاع العديد من الأ�شوات قبل م�شئولني يف احلكومة يف 
غزة  تنادي للنظر بقانونية تنفيذ اأحكام الإعدام دون م�شادقة الرئي�ص الفل�شطيني 

عليها، لنتهاء املدة املقررة قانونا لوليته الرئا�شية.

وعليه فاإن املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان واإذ ينظر بخطورة ل�شتمرار 
العمل بعقوبة الإعدام يف مناطق ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، فاإنه:

يطالب املركز ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية بوقف العمل بهذه العقوبة القا�شية، 
املهينة واحلاطة بالكرامة الإن�شانية لكونها م�شًا فعليًا باحلق يف احلياة وانتهاكًا 
الإعالن  وبخا�شة  الإن�شان،  حلقوق  الدولية  والأعراف  املواثيق  لكافة  �شافرًا 
العاملي حلقوق الإن�شان، العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية للعام 

1966، والتفاقية اخلا�شة مبناه�شة التعذيب يف العام1984.  
امل�شادقة 1.  عدم  اأجل  من  عبا�ص  حممود  الفل�شطيني  الرئي�ص  ينا�شد 

على اأي من الأحكام ال�شادرة.
باإلغاء عقوبة الإعدام ل يعني 2.  اأن باملطالبة  تاأكيد موقفه  يعيد املركز 

معاقبتهم  بل  خطرية  جرائم  بارتكاب  املدانني  مع  الت�شامح  اإطالقًا 
من خالل عقوبات رادعة اأخرى حتافظ على اإن�شانيتنا.

يدعو املركز ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية اإىل اإعادة النظر يف الت�شريعات 3. 
والقوانني الفل�شطينية اخلا�شة بتطبيق عقوبة الإعدام، مبا يف ذلك قانون 
العقوبات الثوري ملنظمة التحرير الفل�شطينية للعام 9791 باعتباره قانون 
غري د�شتوري، وقانون العقوبات رقم 47 للعام 6391، املعمول به يف قطاع 
غزة، وقانون العقوبات الأردين رقم 61 للعام 0691، املعمول به يف ال�شفة 
مع  ون�شًا  روحًا  ين�شجم  وحديث  موحد  عقوبات  قانون  و�شن  الغربية، 

التفاقيات واملعاهدات الدولية حلقوق الإن�شان.   
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الق�شم الأول: حالة حقوق الإن�شان يف  الأر�ص الفل�شطينية املحتلة

 جدول يبني تفا�شيل اأحكام الإعدام التي �شدرت عن حماكم فل�شطينية خالل العام 2009 .1

منطقة ال�سم#
تاريخ جهة اإ�سدار احلكم املحافظةالإقامة

التهمةاحلكم

مهران ر�شاد عبد 1
الرحمن جودة

ال�شفة 
متهم باخليانة والتخابر مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية09/01/25املحكمة الع�شكريةاخلليلالغربية

متهم باخليانة و التخابر مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية09/2/22املحكمة الع�شكريةال�شمالقطاع غزةنا�شر �شالمة اأبو فريح2

عامر �شابر ح�شني 3
متهم بقتل ال�شراف فوزي جميل عجور، 40 عامًا، 09/3/10املحكمة الع�شكرية غزةقطاع غزةجندية

من �شكان غرب مدينة غزة بتاريخ 2009/10/4

�شامل فرحات علي 4
متهم بقتل ال�شراف فوزي جميل عجور، 40 عامًا، 09/3/10املحكمة الع�شكرية غزةقطاع غزةجندية

من �شكان غرب مدينة غزة بتاريخ 2009/10/4

موؤمن ح�شني اإ�شماعيل 5
متهم بقتل ال�شراف فوزي جميل عجور، 40 عامًا، 09/03/10املحكمة الع�شكرية غزةقطاع غزةجندية

من �شكان غرب مدينة غزة بتاريخ 2009/10/4

09/04/07املحكمة الع�شكريةغزةقطاع غزةحممد �شامل املظلوم6
اإدانته بت�شكيل )جمعية اأ�شرار( وقتل املواطن ح�شني 

اأحمد اأبو عجوة، من �شكان حي التفاح، بتاريخ 5 
يوليو 2006

09/04/07املحكمة الع�شكريةغزةقطاع غزةنائل �شالح جحا7
اإدانته بت�شكيل )جمعية اأ�شرار( وقتل املواطن ح�شني 

اأحمد اأبو عجوة، من �شكان حي التفاح، بتاريخ 5 
يوليو 2006

09/04/07املحكمة الع�شكريةغزةقطاع غزةب�شام كمال رحمي8
اإدانته بت�شكيل )جمعية اأ�شرار( وقتل املواطن ح�شني 

اأحمد اأبو عجوة، من �شكان حي التفاح، بتاريخ 5 
يوليو 2006

09/04/07املحكمة الع�شكريةغزةقطاع غزةهاين اإبراهيم زيدية9
اإدانته بت�شكيل )جمعية اأ�شرار( وقتل املواطن ح�شني 

اأحمد اأبو عجوة، من �شكان حي التفاح، بتاريخ 5 
يوليو 2006

اأنور حممود حممد 10
اإبريغيث

ال�شفة 
متهم باخليانة و التخابر مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية، 09/04/28املحكمة الع�شكريةاخلليلالغربية

وبيع اأرا�شي لإ�شرائيل

09/05/24املحكمة الع�شكرية غزةقطاع غزةرائد �شربي املقو�شي11
تهم اخلطف وقتل ال�شحفيني حممد عبدو و�شليمان 

الع�شي، وكانا يعمالن يف �شحيفة فل�شطني بتاريخ 
2007-5-13

09/05/24املحكمة الع�شكرية غزةقطاع غزة�شادي خ�شر ديب اأحمد12
تهم اخلطف وقتل ال�شحفيني حممد عبدو و�شليمان 

الع�شي، وكانا يعمالن يف �شحيفة فل�شطني بتاريخ 
2007-5-13

�شادي عبد الكرمي 13
09/05/24املحكمة الع�شكرية غزةقطاع غزةاملدهون

تهم اخلطف وقتل ال�شحفيني حممد عبدو و�شليمان 
الع�شي، وكانا يعمالن يف �شحيفة فل�شطني بتاريخ 

2007-5-13

�شليم حممد �شليم 14
متهم باخليانة والتخابر مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية09/10/07املحكمة الع�شكرية الو�شطىقطاع غزةالنباهني

عبد الكرمي حممد 15
متهم باخليانة و التخابر مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية09/10/29املحكمة الع�شكريةغزةقطاع غزةالعبد �شرير

حممد اإبراهيم 16
متهم باخليانة و التخابر مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية09/11/03املحكمة الع�شكرية غزةقطاع غزةاإ�شماعيل »ال�شبع«

ال�شفة عز الدين را�شم دغرة17
متهم باخليانة و التخابر مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية09/12/09املحكمة الع�شكريةرام اهللالغربية
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اجلزء الثاين: النتهاكات الفل�شطينية حلقوق الإن�شان ومعوقات التحول الدميقراطي

القت�سادية  احلقوق  تدهور  من  يزيد  النق�سام 
ال�سحة  يف  احلق  غزة:  قطاع  يف  والجتماعية 

منوذجًا
ما تزال حالة النق�شام ال�شيا�شي وتنازع ال�شالحيات بني احلكومتني يف غزة 
ورام اهلل وما تتخذانه من اإجراءات تنعك�ص �شلبًا على احلقوق القت�شادية 
العقوبات  بفعل  اأ�شاًل  واملتدهورة  غزة  قطاع  يف  للمواطنني  والجتماعية 
الإ�شرائيلي.   الحتالل  قوات  تفر�شها  التي  احل�شار  و�شيا�شة  اجلماعية 
من  كل  اتخذتها  التي  املختلفة  الإجراءات  ا�شتمرت  العام  امتداد  وعلى 
احلكومتني، ومن بينها ا�شتمرار قطع رواتب اآلف املوظفني، توظيف موظفني 
تهمي�ص،  اإق�شاء،  اإحالل،  املدنية،  اخلدمة  قانون  تتجاوز  بطريقة  جدد 
اأو  املدنية  الوظيفة  الآخرين يف كل من  املوظفني  املئات من  وا�شتبدال  طرد 
الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة.  وقد خلفت تلك ال�شيا�شات اأثارًا مدمرة على 
وم�شت  عائالتهم،  واأفراد  الإجراءات  لتلك  تعر�شوا  ملن  املعي�شية  الأو�شاع 
القرارات  تلك  واأدت  اأ�شرهم.   واأفراد  رزقهم  م�شادر  توفري  على  قدرتهم 
والتعليم  ال�شحة  جمالت  يف  احلكومية  الأ�شا�شية  اخلدمات  تدهور  اإىل 
بوقف  اهلل  رام  يف  ال�شحة  وزير  قرار  �شكل  وقد  الجتماعية.   وال�شوؤون 
التغطية املالية للمر�شى الفل�شطينيني يف امل�شت�شفيات الإ�شرائيلية، منوذجًا 
تلك  يف  لعالجهم  بحاجة  كانوا  الذين  املر�شى  من  املئات  حلرمان  �شارخًا 
امل�شت�شفيات.  ومثلت تداعيات اأزمة دائرة العالج يف اخلارج يف قطاع غزة، 
غزة  يف  ال�شحة  وزير  قرار  ب�شبب  �شهر  من  لأكرث  العمل  عن  توقفت  والتي 
بال�شيطرة على مكاتبها، خطرًا هدد املئات من مر�شى القطاع الذين توقف 
حتويلهم اإىل خارج القطاع.   وقد اأدت تلك القرارات والتداعيات الناجمة 
عن حالة النق�شام اإىل وفاة عدد من املر�شى وهدد حياة مئات اآخرين وفاقم 

من معاناتهم ومعاناة ذويهم.

ت�شجيل  مكتب  اإن�شاء  غزة  يف  الداخلية  وزارة  قررت  اآخر،  �شعيد  على 
احل�شول  القطاع  خارج  ال�شفر  يرغب  من  على  وا�شرتطت  امل�شافرين، 
معرب  اأو  حانون)اإيريز(  بيت  معرب  عرب  القطاع  ملغادرة  مرور  ت�شريح  على 
العدد  وتنقل  الإجراء اخلطري بحرية حركة  رفح احلدودي.  وقد م�ص هذا 
الغربية  ال�شفة  اإىل  ال�شفر  لهم  يت�شنى  الذين  القطاع  مواطني  املحدود من 
و/ اأو اإ�شرائيل، وخا�شة املر�شى والطلبة والتجار، اأو ال�شفر اإىل اخلارج عرب 

م�شر.  وقد م�شت تلك الإجراءات، 

امل�ست�سفيات  يف  للمر�سى  املالية  التغطية  وقف 
الإ�سرائيلية

على نحو خا�ص، حياة املر�شى املحولني للعالج يف م�شت�شفيات خارج قطاع 
غزة عرب معرب اإيرز، �شواء اإىل م�شت�شفيات يف ال�شفة الغربية اأو يف اإ�شرائيل 

اأو يف الأردن، وزادت من معاناتهم.

بتاريخ 19 يناير املا�شي اأ�شدر وزير ال�شحة يف حكومة رام اهلل قرارًا اأوقف 
مبوجبه التغطية املالية لكافة املر�شى الفل�شطينيني من اأبناء ال�شفة الغربية 
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منطقة ال�سم#
تاريخ جهة اإ�سدار احلكم املحافظةالإقامة

التهمةاحلكم

مهران ر�شاد عبد 1
الرحمن جودة

ال�شفة 
متهم باخليانة والتخابر مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية09/01/25املحكمة الع�شكريةاخلليلالغربية

متهم باخليانة و التخابر مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية09/2/22املحكمة الع�شكريةال�شمالقطاع غزةنا�شر �شالمة اأبو فريح2

عامر �شابر ح�شني 3
متهم بقتل ال�شراف فوزي جميل عجور، 40 عامًا، 09/3/10املحكمة الع�شكرية غزةقطاع غزةجندية

من �شكان غرب مدينة غزة بتاريخ 2009/10/4

�شامل فرحات علي 4
متهم بقتل ال�شراف فوزي جميل عجور، 40 عامًا، 09/3/10املحكمة الع�شكرية غزةقطاع غزةجندية

من �شكان غرب مدينة غزة بتاريخ 2009/10/4

موؤمن ح�شني اإ�شماعيل 5
متهم بقتل ال�شراف فوزي جميل عجور، 40 عامًا، 09/03/10املحكمة الع�شكرية غزةقطاع غزةجندية

من �شكان غرب مدينة غزة بتاريخ 2009/10/4

09/04/07املحكمة الع�شكريةغزةقطاع غزةحممد �شامل املظلوم6
اإدانته بت�شكيل )جمعية اأ�شرار( وقتل املواطن ح�شني 

اأحمد اأبو عجوة، من �شكان حي التفاح، بتاريخ 5 
يوليو 2006

09/04/07املحكمة الع�شكريةغزةقطاع غزةنائل �شالح جحا7
اإدانته بت�شكيل )جمعية اأ�شرار( وقتل املواطن ح�شني 

اأحمد اأبو عجوة، من �شكان حي التفاح، بتاريخ 5 
يوليو 2006

09/04/07املحكمة الع�شكريةغزةقطاع غزةب�شام كمال رحمي8
اإدانته بت�شكيل )جمعية اأ�شرار( وقتل املواطن ح�شني 

اأحمد اأبو عجوة، من �شكان حي التفاح، بتاريخ 5 
يوليو 2006

09/04/07املحكمة الع�شكريةغزةقطاع غزةهاين اإبراهيم زيدية9
اإدانته بت�شكيل )جمعية اأ�شرار( وقتل املواطن ح�شني 

اأحمد اأبو عجوة، من �شكان حي التفاح، بتاريخ 5 
يوليو 2006

اأنور حممود حممد 10
اإبريغيث

ال�شفة 
متهم باخليانة و التخابر مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية، 09/04/28املحكمة الع�شكريةاخلليلالغربية

وبيع اأرا�شي لإ�شرائيل

09/05/24املحكمة الع�شكرية غزةقطاع غزةرائد �شربي املقو�شي11
تهم اخلطف وقتل ال�شحفيني حممد عبدو و�شليمان 

الع�شي، وكانا يعمالن يف �شحيفة فل�شطني بتاريخ 
2007-5-13

09/05/24املحكمة الع�شكرية غزةقطاع غزة�شادي خ�شر ديب اأحمد12
تهم اخلطف وقتل ال�شحفيني حممد عبدو و�شليمان 

الع�شي، وكانا يعمالن يف �شحيفة فل�شطني بتاريخ 
2007-5-13

�شادي عبد الكرمي 13
09/05/24املحكمة الع�شكرية غزةقطاع غزةاملدهون

تهم اخلطف وقتل ال�شحفيني حممد عبدو و�شليمان 
الع�شي، وكانا يعمالن يف �شحيفة فل�شطني بتاريخ 

2007-5-13

�شليم حممد �شليم 14
متهم باخليانة والتخابر مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية09/10/07املحكمة الع�شكرية الو�شطىقطاع غزةالنباهني

عبد الكرمي حممد 15
متهم باخليانة و التخابر مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية09/10/29املحكمة الع�شكريةغزةقطاع غزةالعبد �شرير

حممد اإبراهيم 16
متهم باخليانة و التخابر مع اأجهزة اأمن اإ�شرائيلية09/11/03املحكمة الع�شكرية غزةقطاع غزةاإ�شماعيل »ال�شبع«

ال�شفة عز الدين را�شم دغرة17
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والقطاع.  ومثل ذلك القرار يف حينه تهديدًا حلياة مئات املر�شى، وخا�شة 
ممن كانوا ل يزالون يتلقون العالج يف تلك امل�شت�شفيات، ول يتوفر لهم اإمكانية 
عالجهم يف اأماكن اأخرى.   ويف املقابل كانت قوات الحتالل الإ�شرائيلي قد 
ا�شرتطت تقدمي العالج للمر�شى الفل�شطينيني املحولني اإىل م�شت�شفياتها بعد 
احل�شول على التزام مايل من قبل ال�شلطة الفل�شطينية.  وقد احتج املركز 
الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، اأطباء من اأجل حقوق الإن�شان، موؤ�ش�شة م�شلك 
وموؤ�ش�شة بت�شيلم على ت�شيي�ص عالج املر�شى، وا�شتغاللهم كاأداة يف ال�شراع 
من  الطبي  العالج  على  واحل�شول  احلياة  يف  بحقهم  امل�ص  عرب  ال�شيا�شي، 
ال�شواء.   على  الإ�شرائيلي  الحتالل  وقوات  الفل�شطينية  ال�شلطة  كل من  قبل 
وقد قامت وزارة ال�شحة يف رام اهلل فعليًا بوقف اإ�شدار اللتزامات املالية 
امل�شت�شفيات  يف  الطبي  العالج  على  باحل�شول  يرغبون  الذين  للمر�شى 
يف  لهم  العالج  تقدمي  وتوقف  املر�شى،  من  املئات  تاأثر  وقد  الإ�شرائيلية.  
امل�شت�شفيات الإ�شرائيلية.  وطالب املركز وزارة ال�شحة يف حكومة رام اهلل 
يعاجلون  الذين  الفل�شطينيني  للمر�شى  املالية  التغطية  وقف  قرارها  باإلغاء 
الذين  املر�شى  مئات  معاجلة  وا�شتئناف  فورًا،  الإ�شرائيلية  امل�شت�شفيات  يف 
يحتاجون عالجًا كيماويًا واإ�شعاعيا، وكان من بينهم 57 طفاًل مري�شًا كانوا 
قد  واأنهم  خا�شة  القد�ص،  مدينة  يف  هدا�شا  م�شت�شفى  يف  عالجهم  يتلقون 
يوؤدي  اأن  امل�شت�شفى  تغيري  �شاأن  من  وكان  العالج،  يف  كبريًا  �شوطًا  قطعوا 
القطاع،  يف  متوفر  غري  عالجهم  اأن  عدا  ال�شحية.   اأو�شاعهم  تدهور  اإىل 
جراء عدم توفر العالج الكيماوي اأو الإ�شعاعي ب�شبب منعه من قبل �شلطات 
الحتالل، واإحكام احل�شار اجلائر على القطاع، واأو�شاع املن�شاآت ال�شحية 
املرتدية يف القطاع، خا�شة بعد ا�شتهدافها القوات احلربية املحتلة لها خالل 

العدوان الأخري، وتدمري العديد منها كليًا اأو جزئيًا.  

حينه،  يف  والإ�شرائيلية،  الفل�شطينية  الإن�شان  حقوق  منظمات  طالبت  كما 
كقوة  احل�شرية،  مب�شئوليتها  العرتاف  اإىل  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات 
وتوفري  ل�شيطرتها،  يخ�شعون  الذين  الفل�شطينيني  ال�شكان  جتاه  حمتلة، 
املراكز  اإىل  املحتلة  الفل�شطينية  الأر�ص  يف  مواطن  لكل  الو�شول  اإمكانية 
ودعت  لعالجه.   الالزمة  املالية  التغطية  عن  النظر  بغ�ص  الالئقة،  الطبية 
ال�شلطة الفل�شطينية يف رام اهلل اإىل جتديد التغطية املالية للعالجات الطبية 
اإ�شرائيل ل�شالح املر�شى الذين �شرعوا يف العالج يف املراكز الطبية يف  يف 
اإ�شرائيل، والذين يحتاجون ل�شتكمال العالجات.  واأكدت املنظمات على حق 
يحظر  ولكن  املر�شى،  اإليها  حُتول  التي  اجلهة  حتديد  الفل�شطينية  ال�شلطة 
قد  كانوا  التي  العالجات  با�شتكمال  يتعلق  فيما  انتهاك حقوقهم  ذلك  رغم 
مبن  للمر�شى،  الطبية  احلالة  ا�شتغالل  اأن  املنظمات  تلك  وراأت  بداأوها.   
ميثل  اقت�شادية،  اأو  �شيا�شية  لأهداف  ال�شعبة،  املر�شية  احلالت  فيهم 

انتهاكًا خطريًا حلقوق الإن�شان والأخالقيات الطبية.

ال�سراع يف دائرة العالج يف اخلارج
بتاريخ 22 مار�ص 2009، و�شعت وزارة ال�شحة يف غزة يدها على مقر دائرة 
العالج يف اخلارج وكافة مكاتبها.  وطلبت من د. ب�شام البدري، مدير الدائرة 
املكلف من حكومة رام اهلل، ومبوافقة الأوىل، ت�شليم كافة مكاتبها يف القطاع 
بناًء على تعليمات �شدرت عن د. با�شم انعيم، وزير ال�شحة يف حكومة غزة.  
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وقد غادر نحو 30 موظفًا من موظفي الدائرة مكاتبهم بعد اأن �شلموا كافة 
حمتوياتها املكتبية، مبا يف ذلك الأختام اخلا�شة بالدائرة.    وقد جرى ذلك 
اأو  و/  املر�شى  من  املراجعني  بع�شرات  تعج  الدائرة  مكاتب  كانت  وقت  يف 
ذويهم.  وقد حذر املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يف حينه من خماطر 
ما�شة  بحاجة  كانو  والذين  القطاع،  مر�شى  مئات  حياة  على  اخلطوة  تلك 

للعالج يف اخلارج حيث ل تتوفر اإمكانيات عالجهم يف م�شايف القطاع. 

وقد تابع املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان تداعيات تلك التطورات على حق 
املواطنني الفل�شطينيني يف بلوغ اأف�شل م�شتوى من الرعاية ال�شحية اجل�شدية 
والعقلية.  وطالب طريف ال�شراع الفل�شطيني الداخلي، حركتي حما�ص وفتح، 
بوقف �شيا�شة الزج باملواطنني يف اأتون ال�شراع ال�شيا�شي.  ودعا املركز وزارة 
العالج يف  بال�شيطرة على دائرة  اإلغاء قرارها  اإىل  ال�شحة يف حكومة غزة 
اخلارج، واإعادة مديرها وطواقم العاملني فيها فورًا، كي تتمكن من خدمة 
املئات من املر�شى ممن يحتاجون اإىل اإجناز حتويالتهم الطبية ب�شكل فوري، 
كي يت�شنى لهم ال�شفر خارج القطاع اإىل امل�شت�شفيات الفل�شطينية اأو اخلارج.     

وبا�شرت املركز، ومنذ اليوم الأول لأزمة دائرة العالج يف اخلارج، اإىل اإعداد 
حملة �شغط ومنا�شرة لإعادة العمل يف الدائرة، واإلغاء قرار وقف التغطية 
املالية للمر�شى املحولني للم�شت�شفيات الإ�شرائيلية.  وقد �شملت احلملة جملة 
من الفعاليات والأن�شطة، اأهمها متابعة كافة التطورات امليدانية، مبا يف ذلك 
اإ�شدار البيانات ال�شحفية، عقد موؤمتر �شحفي لكافة و�شائل الإعالم املحلية 
والدولية، حلقات اإذاعية على حمطات الإذاعة املحلية وت�شكيل اللجنة املكلفة 
الإن�شان،  حلقوق  الفل�شطيني  املركز  من  كل  من  اخلارج  يف  العالج  مبتابعة 
القطاع ال�شحي يف �شبكة املنظمات الأهلية وال�شخ�شيات الوطنية، وبدعم 

منظمة ال�شحة العاملية.

وقد تبنت اللجنة موقف املركز الذي عرب عنه يف البيان ال�شحفي ال�شادر 
املتوا�شلة  الجتماعات  من  العديد  عقدت  والتي   ،2009/3/23 بتاريخ 
اللجنة،  بذلت  وقد  ورام اهلل.   كل من حكومتي غزة  ال�شراع يف  مع طريف 
وقدمت  م�شاع حثيثة،  الأزمة،  الأوىل من عمر  الثالثة  الأ�شابيع  مدار  وعلى 
وتو�شلت  الدائرة.   للعمل يف  الفورية  العودة  اأجل  املبادرات من  العديد من 
اللجنة اإىل حلول ملعظم امل�شاكل التي عر�شها طرفا الأزمة حول طبيعة عمل 
الدائرة، وذلك بعد جهود �شاقة من املفاو�شات والتو�شط، ولعدة اأيام مع كل 
من وزارتي ال�شحة يف رام اهلل وغزة، وبح�شور ال�شيد مروان عبد احلميد، 
مبعوث الرئي�ص الفل�شطيني اإىل قطاع غزة، والذي رعى التو�شل اإىل التفاق 
على �شدور قرار من وزير ال�شحة يف غزة يق�شي بعودة العمل يف الدائرة اإىل 
ما كانت عليه الأو�شاع قبل 2009/3/22.  ويف املقابل ي�شدر وزير ال�شحة 
يف رام اهلل قرارًا متزامنًا بت�شكيل اللجنة الطبية العليا للعالج باخلارج يف 
وقد عر�شت  عالية.   يتمتعون مبهنية  اأطباء  تتكون من  اأن  قطاع غزة، على 
على طريف الأزمة اأ�شماء جمموعة من الأطباء، ووافقا عليها.  و�شمل التفاق 
جملة من الق�شايا التي توافق عليها الطرفان، والتي ت�شاهم يف تطوير كفاءة 
اأخال  الأزمة  اأن طريف  العالج يف اخلارج يف قطاع غزة.  غري  دائرة  واأداء 
ن�شوء  قبل  كان  كما  العمل  اإعادة  يف  اللجنة  جهود  وف�شلت  التفاق،  بتطبيق 

العديد من  تنظيم  اإىل  باخلارج  بالعالج  املكلفة  اللجنة  وا�شطرت  الأزمة.  
الفعاليات الإعالمية ملمار�شة ال�شغط عليهما للقبول باحلل املطروح، خا�شة 
مع تزامن ذلك مع تدهور خطري يف �شحة املئات من املر�شى، ف�شاًل عن وفاة 
لتحمل م�شوؤولياته،  اأبو مازن  الرئي�ص  اللجنة  ونا�شدت  اآخرين.   10 مر�شى 
وا�شتخدام �شالحياته حلل هذه الأزمة، واإنقاذ حياة مر�شى القطاع الذين ل 

تتوفر اإمكانية عالجهم يف م�شت�شفيات القطاع.

وا�شتمرت اللجنة املكلفة مبتابعة العالج يف اخلارج يف ات�شالتها مع طريف 
الن�شاطات  من  العديد  عرب  والتح�شيد  ال�شغط  اأع�شاوؤها  وبا�شر  الأزمة، 
الإعالمية، وعرب و�شائل الإعالم املرئية وامل�شموعة واملكتوبة املحلية والعاملية، 
بهدف التاأثري على طريف الأزمة وعودة العمل يف دائرة العالج يف اخلارج يف 
قطاع غزة.  ويف املقابل ا�شتمرت املفاو�شات مع طريف الأزمة، وعلى م�شتوى 
ال�شخ�شيات ال�شيا�شية واحلكومية من طريف ال�شراع.  وبتاريخ 2009/4/27 
يف  العالج  دائرة  يف  العمل  بعودة  الإن�شان  حلقوق  الفل�شطيني  املركز  رحب 
�شوء جناح جهود  وعلى  �شهر،  من  لأكرث  ا�شتمر  توقف  بعد  وذلك  اخلارج، 
الو�شاطة التي بذلتها اللجنة املكلفة مبتابعة تداعيات الأزمة.  ومتنى املركز 
اأن ت�شكل هذه العودة فر�شة ل�شتنها�ص جهود كل من العاملني يف الدائرة، 
العليا للعالج باخلارج، ومبا يخفف عن كاهل كافة  اللجنة الطبية  واأع�شاء 
القطاع.   اإمكانيات لعالجهم يف م�شت�شفيات  تتوفر  الذين ل  القطاع  مر�شى 
يف  الدائرة  مقر  باخلارج  العالج  دائرة  مدير  البدري،  ب�شام  د.  ت�شلم  فقد 
مدينة غزة، وذلك يف حوايل ال�شاعة 11 من �شباح يوم 2009/4/27، وكان 
ال�شلتوين، املكلف  ال�شيد فايز  الدائرة.  وقد قام  العاملني يف  برفقته طاقم 
مقر  البدري  الدكتور  بت�شليم  غزة،  يف  ال�شحة  وزير   ، نعيم  با�شم  د.  من 
اخلا�شة  وامللفات  اللكرتونية  الأجهزة  من  حمتويات  من  فيها  مبا  الدائرة 
�شاهني،  خليل  الباحث  من  كل  الت�شليم  حم�شر  و�شهد  القطاع.   مبر�شى 
مدير وحدة احلقوق القت�شادية والجتماعية يف املركز الفل�شطيني حلقوق 
الإن�شان، والذي قام بكتابة املح�شر بخط يده، ال�شيد حممود �شاهر، مدير 
مكتب  من  البياري،  حمادة  وال�شيد  غزة  يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  مكتب 

الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية يف قطاع غزة.

وقد عرب املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يف حينه عن ارتياحه لعودة العمل 
اأن التفاق  الطبيعي يف دائرة العالج باخلارج يف قطاع غزة.  وراأى املركز 
ويكر�ص  الإن�شانية،  القطاع  مر�شى  كرامة  يحفظ  اإليه  التو�شل  مت  الذي 
تعزيز حقهم يف الو�شول اإىل اأف�شل م�شتوى من الرعاية ال�شحية اجل�شدية 
والعقلية الذي ميكن بلوغه، مبا يف ذلك العناء الذي كان ذو مر�شى القطاع 
معامالت  على  بالتوقيع  املكلفني  بع�ص  منازل  اإىل  التوجه  جراء  يتحملونه 
العالج باخلارج.  كما اأكد املركز ا�شتمراره يف متابعة ور�شد اأو�شاع الدائرة 
وال�شتماع  القطاع،  ملر�شى  الإن�شاين  بالو�شع  منه  التزامًا  وذلك  كثب،  عن 
اإىل �شكاوي املواطنني، وتقدمي كافة اأ�شكال امل�شاعدة القانونية لهم، خا�شة 
لأولئك الذين يواجهون عراقيل من قبل قوات الحتالل الإ�شرائيلي للو�شول 
اإىل امل�شايف خارج القطاع عرب حاجز بيت حانون » ايريز«.  ودعا املركز وزير 
ال�شحة يف رام اهلل اإىل اللتزام بالتفاق املربم، مبا يف ذلك اإعادة ت�شكيل 
يدعو  حينها  واإىل  غزة.   قطاع  يف  اخلارج  يف  للعالج  العليا  الطبية  اللجنة 
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اللجنة الطبية العليا اإىل تكثيف جهودها ون�شاطها من اأجل تعوي�ص التوقف، 
وعلى قاعدة ال�شفافية و املهنية العالية.

عراقيل جديدة يف وجه مر�سى القطاع املتوجهني 
للعالج يف اخلارج

مكتب  افتتاح  عن  غزة  يف  الداخلية  وزارة  اأعلنت   2009/11/25 بتاريخ 
وقالت  غزة،  مدينة  يف  احلكومي  خ�شرة  اأبو  جممع  يف  امل�شافرين  ت�شجيل 
غري  اخلارج.   اإىل  القطاع  مواطني  وتنقل  �شفر  ت�شهيل  اأجل  من  اأن�شئ  اإنه 
اأنها ا�شرتطت على كل مواطن من اأبناء القطاع يرغب بال�شفر اإىل اخلارج 
اأيام  ثالثة  قبل  مرور  ت�شريح  على  للح�شول  اإليه  امل�شار  للمكتب  التوجه 
ا�شتمارة احل�شول على ت�شريح �شفر ثالثة  ال�شفر.  وقد حددت  من موعد 
وجهة  عن  بيانات  ال�شفر،  يف  للراغب  ال�شخ�شية  بالبيانات  خا�شة  اأق�شام 
التوقيع،  يتطلب  وتعهد  واإقرار  املرافقني،  وبيانات عن  منه  والغر�ص  ال�شفر 
بالإ�شافة اإىل جمموعة من املرفقات، وهما: �شورتان �شخ�شيتان، �شورة عن 
هوية وجواز ال�شفر، �شورة عن الوثائق التي تثبت الغر�ص لل�شفر، �شورة عن 
ت�شاريح ال�شفر من اجلانب الآخر) الإ�شرائيلي( واإح�شار الن�شخ الأ�شلية مع 

ال�شور للتاأكد من �شالمتها.  

قوات  بداأت  حيث  فعليًا،  اجلديد  الإجراء  هذا  تنفيذ  الوزارة  با�شرت  وقد 
بيت  معرب  قرب  اجلمارك،  حاجز  على  املتمركزة  الفل�شطينية،  ال�شرطة 
اإ�شرائيل  اإىل  املذكور،  املعرب  عرب  امل�شافرين،  كافة  مبنع  حانون)اإيريز(، 
 37 مرور  ال�شرطة  منعت   ،2009/12/7 وبتاريخ  الغربية.   ال�شفة  اأو  و/ 
لل�شفر  التوجه للمعرب املذكور،  مري�شًا ومرافقيهم من مر�شى القطاع من 
القد�ص،  مدينة  م�شت�شفيات  فيها  مبا  الغربية،  ال�شفة  م�شت�شفيات  اإىل 
بدعوى عدم ح�شولهم  لهم،  الالزم  العالج  لتلقي  اإ�شرائيلية  وم�شت�شفيات 

وزارة  يف  امل�شافرين  ت�شجيل  مكتب  من  القطاع  ملغادرة  ت�شاريح  على 
الذين  املر�شى،  واأفاد عدد من  اأبو خ�شرة احلكومي.   الداخلية يف جممع 
�شفر،  ت�شاريح  على  للح�شول  احلكومي  املجمع  اإىل  العودة  اإىل  ا�شطروا 
والنتظار لأكرث من ثالث �شاعات بعد اأن قدموا طلبات لت�شاريح مغادرة.  
وقد كان من بني تلك احلالت عدد من املر�شى الذين كان يفرت�ص اأن يتم 
اإدخالهم للم�شايف الفل�شطينية اأو الإ�شرائيلية لإجراء عمليات جراحية لهم 
اليوم، ما يعيق ويعرقل اإمكانية اإجرائها اليوم، ما يخ�شى عليهم من تفاقم 

ال�شحية.   اأو�شاعهم 

القطاع  �شكان  فيه  كابد  وقت  يف  اجلديدة  الإجراءات  تلك  وجاءت 
قوات  قبل  من  عليهم،  املفرو�ص  ال�شامل  احلظر  اإجراءات  من  املدنيون 
بتاريخ  ت�شديدها  منذ  القطاع  خارج  وال�شفر  للتنقل  الإ�شرائيلي،  الحتالل 
ال�شفر  العراقيل من  تلك  ال�شكان مبوجب  2006/6/25.  فقد حرم غالبية 
فئة  ذلك  من  وا�شتثنى  حانون)اإيريز(،  بيت  معرب  عرب  القطاع،  خارج  اإىل 
حمدودة جدًا من ال�شكان من فئات املر�شى وعدد حمدود من التجار.  جدير 
ال�شلطات املحتلة للمر�شى  ال�شفر ال�شادرة عن  اأن معظم ت�شاريح  بالذكر 
اإىل  بالتوجه  املر�شى  يبلغ  امل�شاء، حيث  من  متاأخرة  �شاعات  عنها يف  يعلن 
معرب بيت حانون )اإيريز( يف �شباح اليوم التايل، ما يعني ا�شتحالة الوفاء 
بال�شروط التي جاءت عليها الإجراءات الأخرية لطلب احل�شول على ت�شريح 

�شفر من وزارة الداخلية بغزة.  

عمل  ا�شتمرار  �شديد،  وبقلق  الإن�شان،  حلقوق  الفل�شطيني  املركز  تابع  وقد 
وزارة الداخلية بتلك العراقيل التي تعيق وحتد من حرية �شفر �شكان القطاع 
للخارج.  وراأى املركز اأنها ت�شكل انتهاكًا حلق كل فل�شطيني يف حرية التنقل 
الفل�شطينية،  ال�شلطة  مناطق  نطاق  خارج  ال�شفر  ذلك  يف  مبا  واحلركة، 

وطالب باإلغائها ب�شكل فوري.
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حقوق  انتهاكات  �شامل،  وب�شكل  التقرير،  هذا  من  الأول  الق�شم  ا�شتعر�ص 
وكما  املحتلة.   الفل�شطينية  الأر�ص  يف  الدويل  الإن�شاين  والقانون  الإن�شان 
يتبني من التقرير، كان العدوان الذي �شنته قوات الحتالل الإ�شرائيلي على 
الثامن  اأول 2008 وا�شتمر حتى  ال�شابع والع�شرين من كانون  قطاع غزة يف 
ع�شر من كانون ثان 2009 وتداعياته العنوان الأبرز يف �شجل انتهاكات حقوق 
الإن�شان والقانون الدويل يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة للعام 2009.  وعلى 
الدويل  الإن�شاين  والقانون  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  توا�شلت  العام  امتداد 
على اأيدي قوات الحتالل الإ�شرائيلي يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة عامة، 
فيما وا�شلت تلك القوات فر�ص احل�شار والعقاب اجلماعي على قطاع غزة، 
وهو ما فاقم من معاناة املدنيني وحرمهم من اأب�شط مقومات العي�ص، مبا يف 
اآلة احلرب الإ�شرائيلية. وتردت  اإعمار ما دمرته  اإعادة  ذلك حرمانهم من 
الأو�شاع الداخلية الفل�شطينية اأكرث بفعل ا�شتمرار حالة النق�شام الفل�شطيني 
وتداعياتها على كل مكونات املجتمع الفل�شطيني والنظام ال�شيا�شي يف ال�شلطة 
يف  احلكومتني  اأيدي  على  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  وتوا�شلت  الفل�شطينية، 

غزة ورام اهلل والأجهزة الأمنية التابعة لهما.
 

ويف خ�شم هذه الأو�شاع املرتدية، وا�شل املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان 
م�شريته بالدفاع عن حقوق الإن�شان.  وقد �شاعف املركز جهوده، خا�شة يف 
�شوء العدوان ال�شامل الذي �شنته قوات الحتالل على قطاع غزة.  ومع التزام 
املركز بتنفيذ خطته ال�شنوية للعام 2009، والتي �شبق واأن اأقرها قبل نهاية 
العام املا�شي 2008، اأي قبل �شن العدوان، كان لزامًا على املركز ا�شتحداث 
من  �شيت�شح  ما  وهو  اخلطة،  تلك  يف  املدرجة  غري  الن�شاطات  من  الكثري 

تقارير الوحدات.

وقبل اخلو�ص يف تفا�شيل الن�شاطات، نرى من الأهمية مبكان الت�شديد على 
بع�ص العناوين التي متيزت بها ن�شاطات املركز خالل العام 2009، وقد كان 

اأبرزها ما يلي:

العدوان  مواجهة  يف  الفل�سطيني  املركز  عمل   )1
الإ�سرائيلي على قطاع غزة وتداعياته

عمل املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان اأثناء العدوان الإ�شرائيلي على قطاع 
غزة بجهد متوا�شل وغري منقطع يف تغطية الأحداث ويوميات احلرب.   فقد 

وا�شل املركز عمله يف الرقابة، الن�شر والتوا�شل مع الإعالم اخلارجي على 
مدار23 يومًا متوا�شلة يف ظروف غاية يف التعقيد واخلطورة.  كما قام املركز 
عن  �شامل  تقرير  منها  العالقة  ذات  اخلا�شة  التقارير  من  العديد  بن�شر 
بالإ�شافة   وذلك  والن�شاء  الأطفال  اأخرى حول  وتقارير  الإ�شرائيلي  العدوان 
اإىل ما قام به املركز من جهود جبارة يف متابعة اأعمال جلان التحقيق الدولية 

التي زارت قطاع غزة للتحقيق جرائم احلرب الإ�شرائيلية على القطاع. 

وكان املركز م�شدرًا اأ�شا�شيًا للمعلومات نقلها للعامل اخلارجي عن يوميات احلرب 
وتفا�شيلها بكل دقة ومو�شوعية.  فقد �شكل املركز ومن خالل تغطيته املهنية 
لتفا�شيل احلرب مبختلف جوانبها رواية بديلة عن الرواية الإ�شرائيلية واحلملة 
امل�شللة لآلة الإعالم الإ�شرائيلية التي رافقت العدوان على القطاع.  فقد كان 
من املهم جدًا اأن ُتقدم رواية فل�شطينية مهنية يف مواجهة ما تن�شره احلكومة 
الإ�شرائيلية من معلومات خاطئة وم�شللة حول عدوانها.  كما قام املركز بتجنيد 
العديد من الطواقم الإ�شافية ذوي اخلربة، ممن �شبق لهم واأن تلقوا تدريبات يف 
املركز، لتغطية كافة التفا�شيل املتعلقة بالعدوان وذلك من خالل جمع املعلومات 
ال�شاعة  مدار  على  وجتميعها  وتوثيقها  الأحداث  مراقبة  امليدان،  من  مبا�شرة 

ون�شرها يف الزمن احليوي.  وقد اأنق�شم عمل املركز اإىل مرحلتني:

املرحلة الأوىل )اأثناء العدوان(
عدة  على  غزة  قطاع  على  االإ�سرائيلي  العدوان  اأثناء   املركز  عمل  تركز 

م�ستويات، اأهمها: 

1- الرقابة والر�سد
عكف طاقم املركز ومنذ اللحظات الأوىل ل�شن العدوان على قطاع غزة  على 
مراقبة ور�شد كافة اأ�شكال القتل والتدمري التي اأ�شابت املواطنني وممتلكاتهم 
يف كافة مناطق القطاع. ورغم الظروف القاهرة التي ات�شمت مبنتهى اخلطورة 
والتعقيد جراء اأعمال الق�شف املتوا�شلة اأدى العاملون يف املركز عملهم بكل 
�شجاعة ومهنية يف جمع املعلومات واإعداد البيانات يف عملية متوا�شلة ومتكاملة 

لت�شكيل قاعدة بيانات عن كل جمريات العدوان واأثاره. 
  

2-  الن�سر 
عمل طاقم املركز على ن�شر املعلومات واإعداد البيانات والتقارير ال�شحفية 

مقدمة

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009



املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان 113

مقدمة

على مدار ال�شاعة.  فقد اأعد املركز البيانات والتقارير اليومية عن جمريات 
العدوان يف ظروف قا�شية جدًا وغاية يف اخلطورة والتعقيد.  وحر�ص املركز 
على توفري املعلومات واحلقائق بكل مو�شوعية من خالل التقارير والأخبار 
والبيانات ال�شحفية باللغتني العربية والإجنليزية يف ظل النقطاع املتوا�شل 
للكهرباء وفقدان الت�شال املتكرر مع فريق البحث امليداين ب�شبب �شعوبات 
التوا�شل عرب �شبكات الهواتف اخللوية وعدم التمكن من الو�شول اإىل ميدان 
طالت  التي  املتكررة  الإ�شرائيلي  الق�شف  عمليات  ب�شبب  مبا�شرة  احلدث 

جميع مناطق القطاع دون ا�شتثناء ويف اأي حلظة.

3- التوا�سل مع و�سائل االإعالم
عمل طاقم املركز بكل وحداته على مدار الليل والنهار وبان�شجام تام من اأجل 
و�شائل  مع  التوا�شل  خالل  من  والأخالقية  املهنية،  الوطنية،  الر�شالة  تو�شيل 
الإعالم املحلية، العربية والدولية.  وقد متكن املركز من تقدمي الرواية احلقيقية 
عن الأو�شاع املتدهورة لل�شكان املدنيني.  كما نقل املركز حقيقة وتفا�شيل ما يجري 
على الأر�ص من تفا�شيل غاية يف الدقة واملو�شوعية خالل  فرتة العدوان.  وقد بدا 
ذلك وا�شحًا يف اعتماد رواية املركز من قبل العديد من املركز الإعالمية الدولية 

ويف ردة فعل اجلهات الإ�شرائيلية اإزاء ما ين�شره املركز.

املرحلة الثانية  )ما بعد العدوان(
 ،  2009 يناير   18 فجر  واحد  جانب  من  الن�شحاب  اإ�شرائيل  اإعالن  بعد 
متوا�شل  ب�شكل  يوم   23 ملدة  ا�شتمر  والذي  غزة  قطاع  على  عدوانها  بعد 
اإىل  الو�شول  املركز  لطاقم  ت�شنى   )2009/1/18-2008/12/27( من  
الأماكن التي مل يتمكن من الو�شول اإليها خالل فرتة العدوان ب�شبب التواجد 
الع�شكري الإ�شرائيلي املبا�شر على الأر�ص حيث قام طاقم املركز با�شتكمال 

التحقيقات.  وقد قام طاقم املركز بالعمل يف عدة اجتاهات متكاملة:

1. التوثيق ال�سامل للحرب
قام املركز ومن خالل وحدة البحث امليداين التي مت رفدها بطاقم اإ�شايف من 
الباحثني املهنيني جلمع وتوثيق املعلومات بتغطية جوانب العدوان الإ�شرائيلي 
يف جميع اأنحاء القطاع.  وقد جنح الفريق باإجراء عمليات توثيق  �شاملة  لكل 
جوانب العدوان على  املدنيني الفل�شطينيني وممتلكاتهم املدنية.  فقد  قامت 
فرتة  الحتالل خالل  قوات  وجرائم  اعتداءات  كافة  وتوثيق  بر�شد  الوحدة 
القانوين   العمل  ملوا�شلة  بيانات  قاعدة  �شكلت  التي  املعلومات  تلك  احلرب، 

واملالحقة الق�شائية  يف مراحل لحقة.

2- بناء ملفات قانونية
من  ميداين  حتقيق  عمليات  اإجراء  على  املركز  يف  القانونية  الوحدة  عكفت 
خالل طاقم الوحدة املوؤلف من جمموعة من املحامني ذوي اخلربة والكفاءة 
العالية.  وقام املركز اأي�شًا بفتح اأبوابه ل�شتقبال املئات من ال�شكاوى التي تقدم 
بها  املدنيون الفل�شطينيون الذين تعر�شوا للجرائم التي ارتكبتها قوات الحتالل 
بحقهم خالل العدوان.  وبا�شر الطاقم باإعداد امللفات القانونية التي تثبت تورط 
قوات الحتالل الإ�شرائيلي بارتكاب جرائم حرب بحق املدنيني الفل�شطينيني.  

وقد تابع املركز من خالل الوحدة القانونية عمله على جانبني: 

تتطلبه  • ما  ح�شب  الإ�شرائيلي  للق�شاء  ال�شكاوى  تقدمي  يف  ال�شروع 
لأن  وذلك  التقا�شي  درجات  يف  بها  املعمول  القانونية  الإجراءات 
هو  الإ�شرائيلي  الق�شاء  اأمام  القانونية  الإجراءات  كافة  ا�شتنفاذ 
متطلب اأ�شا�شي لالنطالق نحو الق�شاء الدويل ملتابعة عملية التقا�شي 

اأمام املحاكم الدولية. 

جتهيز امللفات القانونية ل�شتكمال اجلهود على امل�شتوى الدويل ملالحقة  •
جمرمي احلرب من قادة و�شباط الحتالل على ما اقرتفوه من جرائم 

بحق املدنيني الفل�شطينيني )كما �شيت�شح اأدناه(.
 

3- الن�سر 
اأجراها املركز وا�شتكماًل ملا مت ن�شره من بيانات،  ا�شتنادا للتحقيقات التي 
تقارير ومعلومات حول احلرب ويوميات العمليات الع�شكرية لقوات الحتالل 
الإ�شرائيلي وما خلفته من �شحايا وتدمري للممتلكات والأعيان املدنية، جند 
العالقة  واملواد ذات  التقارير  املزيد من  لن�شر  واإمكانياته  املركز كل طاقته 
بالعدوان الإ�شرائيلي على القطاع ) والذي ا�شتمر 23 يومًا من �شباح ال�شبت 
قام  وقد  املوافق 2009/1/18(.  الأحد  �شباح  املوافق 2008/12/27 حتى 

املركز بن�شر العديد من التقارير ذات العالقة وهي :  

مدنيون م�شتهدفون، وهو تقرير �شامل حول العدوان الذي �شنته قوات  •
الحتالل الإ�شرائيلي على قطاع غزة )خالل الفرتة الزمنية  بني 27 
املكون من  التقرير،  وي�شلط  يناير 2009(.   دي�شمرب 2008 وحتى 18 
اإ�شافة اإىل املقدمة والتو�شيات التي يوجهها لالأطراف  خم�شة اأجزاء 
ذات العالقة، ال�شوء على جرائم احلرب وغريها من انتهاكات القانون 
الإن�شاين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�شان، مبا يف ذلك التطرق 
واجلرائم  اجلماعي،  والعقاب  والتنا�شبية،  التمييز  مببداأي  للتعريف 
الأطفال  فيهم  مبن  املدنيني،  قتل  اإىل  بالإ�شافة  الإن�شانية.   �شد 
�شفوفهم  يف  ال�شحايا  حول  دقيقة  اإح�شاءات  واإعطاء  والن�شاء، 
الأزمة  وتفاقم  املدنية  والأعيان  للممتلكات  التدمري  حجم  اإبراز  واإىل 

الإن�شانية خالل فرتة العدوان الإ�شرائيلي.  

احلقيقي  • احلجم  ك�شف  تقرير  وهو  الأطفال،  بحق  احلرب  جرائم 
اأيدي قوات الحتالل الإ�شرائيلي يف قطاع  لعمليات قتل الأطفال على 
غزة خالل العدوان الذي ا�شتمر ملدة 23 يومًا )27 دي�شمرب 2008 – 
اإ�شرائيل  ا�شتهداف  على  ال�شوء  التقرير  وي�شلط    .)2009 يناير   18
فرتة  طوال  الأطفال،  فيهم  مبن  العزل،  للمدنيني  وا�شع  نطاق  على 
العدوان.  كما يو�شح التقرير عدم اكرتاث قوات الحتالل الإ�شرائيلي 
لالأطفال  احلماية  يوفر  والذي  الدويل،  الإن�شاين  بالقانون  باللتزام 
للتمييز  املنا�شبة  الحتياطات  اتخاذ  وعدم  امل�شلحة،  ال�شراعات  يف 
اأن التقرير  يتطرق  اإىل  بني املدنيني والأهداف الع�شكرية.  بالإ�شافة 
اإليها  جلاأ  التي  واملدار�ص  للمنازل  الع�شوائي  الق�شف  اإىل  بالتف�شيل 
اإىل ترك منازلهم، والآثار النف�شية للعدوان،  ال�شكان الذين ا�شطروا 

والأعداد الكبرية لالإ�شابات اجل�شدية التي حلقت ب�شغار ال�شن.
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بالنوع  • املت�شلة  والتبعات  الآثار  حول  تقرير  وهو  الن�شاء،  بعيون 
الجتماعي املرتتبة على العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة.  وي�شلط 
التقرير ال�شوء على الآثار والتبعات املت�شلة بالنوع الجتماعي املرتتبة 
ا�شتعرا�ص  اإىل  التقرير  يهدف  كما  الإ�شرائيلي.   العدوان  عملية  على 
ال�شعوبات التي تواجهها الن�شاء يف قطاع غزة بينما يحاولن التعاي�ص 
واأقربائهن،  واأزواجهن  اأبنائهن  وفقدان  وم�شابهن،  اأحزانهن  مع 
ومنازلهن، وم�شادر رزقهن.  و يت�شمن التقرير العديد من الروايات 
اآيات  وعن  غزة،  قطاع  يف  الن�شاء  تواجهها  التي  املحن  عن   املعربة 
ال�شمود والقوة التي اأظهرتها الن�شاء على مدار 42 عامًا من ال�شراع 

مع الحتالل وحتديدًا فرتة العدوان الإ�شرائيلي على القطاع.

4. التعاون مع جلان التحقيق الدولية 
املجتمع  دعوة  عامة  الإن�شان  حقوق  ومنظمات  للمركز  اأ�شا�شيًا  مطلبًا  كان 
الدويل والهيئات الأممية للتحقيق يف العدوان الإ�شرائيلي وما اقرتفته قوات 
الحتالل الإ�شرائيلي من جرائم بحق املدنيني الفل�شطينيني.   وقد قام املركز 
الدولية  والهيئات  اللجان  تلك  عمل  لت�شهيل  واإمكاناته  طاقاته  كل  بت�شخري 
التي توافدت تباعًا على قطاع غزة.  فقدم املركز كل ما لديه من معلومات 
تفيد عمليات التحقيق الدولية وقام فريق املركز مبرافقة اخلرباء الدوليني 
لت�شهيل  اللوجي�شتية  اأو  الفنية  �شواء  الالزمة  والت�شهيالت  املعلومات  وتقدمي 

عمليات التحقيق.  ومن بني اللجان التي عمل معها املركز ب�شكل متميز:
 

العربية  • الدول  جامعة  عن  املنبثقــة  الدولية  احلقائق  تق�سي  جلنة 
االإ�سرائيلـي  العدوان  اأثناء  االإ�سرائيلية  واالنتهاكات  اجلرائم  حول 

على ال�سعب الفل�سطيني يف قطـــــاع غزة  

جانب من املوؤمتر ال�شحفي 
الذي عقدته جلنة التحقيق 
الدولية التي �شكلتها جامعة 

الدول العربية برئا�شة 
الربوف�شور جون دوغارد، واإىل 

جانبه مدير املركز املحامي 
راجي ال�شوراين، وذلك يف 

مقر املركز الفل�شطيني حلقوق 
الإن�شان بغزة.

وقد جند املركز الفل�شطيني كل طاقته مل�شاعدة اللجنة التي زارت قطاع غزة  
خالل الفرتة الزمنية من 22 اإيل 27 فربايــــر 2009،  والتي �شمت �شتة من 
اخلرباء الدوليني تراأ�شهم الربوفي�شور جون دوغارد، املقرر ال�شابق حلقوق 
الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة.  وكان املركز قد تلقى ر�شالة خا�شة 
من جامعة الدول العربية بتكليف املركز ر�شميًا مبتابعة ملف اللجنة واأعمالها 
يف التحقيق يف جرائم احلرب التي اقرتفتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي يف  
قطاع غزة خالل العدوان.  وبذلك قام املركز بالأ�شراف على اإعداد  برنامج 
الزيـــارة اخلا�ص باللجنة ون�شق للقاءاتها وجولتها امليدانية كما وفر لها الدعم 
الفني واللوج�شتي الالزم لإمتام مهام عملها، حيث عمل املركز على توفري 
املعلومات والبيانات وكافة الإمكانات الفنية واللوج�شتية للجنة منذ ال�شاعات 
الأوىل التي و�شلت فيها اللجنة اإىل قطاع غزة.  وقام املركز بتنظيم اجلولت 
للجرائم  م�شرحًا  كانت  التي  املناطق  خمتلف  يف  اللجنة  لأع�شاء  امليدانية 
النتهاكات  و�شحايــا  اللجنة   اأع�شاء  بني  اللقاءات  وت�شهيل  الإ�شرائيلية، 
خالل  من  اأنف�شهم  ال�شحايا  من  املعلومات  اللجنة  تلقت  حيث  الإ�شرائيلية 
ا�شتماعها اإىل �شرح مف�شل حول ما تعر�شوا له من جرائم.  بالإ�شافة اإىل 
ذلك،  قام املركز بتنظيم العديد من اللقاءات بني اللجنة وممثلي املوؤ�ش�شات 
ومواقفهم.    اأرائهم  اإىل  لال�شتماع  العالقة  وذات  النا�شطة  والدولية  املحليــة 
ويف قرار جمل�ص  وزراء اخلارجية العرب الذي انعقد يف مقر جامعة الدول 
العربية يف العا�شمة امل�شرية القاهرة بتاريخ 7 مايو 2009، والذي اأقر فيه 
امل�شادقة على التقرير الذي اأعدته جلنة تق�شي احلقائق الدولية املنبثقــة 
اأثناء  الإ�شرائيلية  والنتهاكات  اجلرائم  حول  العربية  الدول  جامعة  عن 
جمل�ص  تقدم  غزة  قطاع  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  على  الإ�شرائيلـي  العدوان 
على  الإن�شان  حلقوق  الفل�شطيني  للمركز  بال�شكر  العرب  اخلارجية  وزراء 

جهوده وتعاونه يف م�شاعدة اللجنة وتي�شري مهمة اللجنة يف القطاع. 
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حقوق  • جمل�س  �سكلها  التي  امل�ستقلة  احلقائق  تق�سي  بعثة  جلنة 
االإن�سان

ت�شكلت بعثة تق�شي احلقائق امل�شتقلة بقرار من جمل�ص حقوق الإن�شان للتحقيق 
يف نتائج العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة.  وقد قامت البعثة التي يرتاأ�شها 
اجلنائيتني  املحكمتني  الدعاء يف  هيئة  رئي�ص  غولد�شتون،  ريت�شارد  القا�شي 
الدوليتني املخت�شتني برواندا ويوغو�شالفيا ال�شابقة وتتاألف من ع�شوية كاًل 
القانون الدويل يف جامعة لندن  اأ�شتاذة  من الربوفي�شور كري�شتني ت�شينكني، 
لالقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية، وال�شيدة هينا جيالين، حمامية املحكمة العليا 
يف باك�شتان وممثلة الأمني العام ب�شاأن املدافعني عن حقوق الإن�شان، والعقيد 
متقاعد من القوات امل�شلحة الأيرلندية، ديزموند ترافرز، ع�شو جمل�ص اإدارة 
معهد التحقيقات اجلنائية الدولية بزيارة قطاع غزة لإجراء للتحقيق يف جرائم 
احلرب التي اقرتفتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي على قطاع .  وقد قام املركز 

 اأع�شاء جلنة التحقيق  يف 
موقع املدر�شة الأمريكية املهدم 

�شمال غزة الذي دمرته قوات 
الحتالل الإ�شرائيلي خالل 

العدوان على غزة.

با�شتقبال البعثة عدة مرات، وقد ا�شتمع اأع�شاء اللجنة اإىل طواقم املحامني 
العاملني يف املركز ومت اإطالع البعثة على كافة املعلومات والبيانات ذات العالقة 
مبهامها يف تق�شي احلقائق حول جرائم احلرب الإ�شرائيلية.  ومل يدخر املركز 
جهدًا يف تقدمي امل�شاعدة  بكافة اأ�شكالها للبعثة حيث قدم املركز كافة املعلومات 
والتفا�شيل ونتائج التحقيقات اخلا�شة به والتي قام باإعدادها من خالل وحداته 
املختلفة اإىل البعثة.  وتابع املركز اأعمال اللجنة عن كثب وقدم لها ما من �شاأنه 
اأن يي�شر اأعمالها  يف حتقيقاتها حول اجلرائم التي ارتكبتها قوات الحتالل 
الإ�شرائيلي خالل عدوانها على قطاع غزة من خالل جمموعة املحرزات من 
بقايا ال�شظايا والقذائف والقنابل وال�شورايخ التي اأطلقت على املدنيني اإبان 
احلرب على غزة.  كما قام املركز بالإدلء ب�شهادته اأمام البعثة بتاريخ 2 يوليو 
2009، يف العا�شمة الأردنية عمان حول اجلرائم التي ارتكبتها قوات الحتالل 

خالل العدوان على قطاع غزة. 

اأع�شاء جلنة التحقيق الدولية برئا�شة القا�شي 
ريت�شارد غولد�شتون ي�شاهدون عر�شًا م�شورًا 

حول جرائم احلرب التي اقرتفتها قوات الحتالل 
الإ�شرائيلي خالل العدوان على القطاع، قدمه 

املحامون يف الوحدة القانونية باملركز.   

مقدمة
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اللجنة اخلا�سة ب�ساأن التحقيق يف حوادث معينة وقعت يف قطاع غزة يف الفرتة بني 27 دي�سمرب 2008-18 يناير 2009 •
ت�شكلت اللجنة من قبل ال�شكرتري العام لالأمم املتحدة بان كي مون للتحقيق ب�شاأن العتداءات الإ�شرائيلية على مقار ومن�شاآت الأمم املتحدة يف منت�شف فرباير 
2009.  تراأ�ص  اللجنة ال�شكرتري ال�شابق ملنظمة العفو الدولية، اآيان مارتن.  وقد ا�شت�شاف املركز اللجنة اأثناء زيارتها لقطاع غزة، وقام بتزويدها بامللفات والوثائق 

التي لديه حول العتداء على خمازن ومباين الأونروا واملدار�ص التابعة لها والتي كانت ت�شتخدم كمالجئ للمدنيني خالل احلرب على غزة.

5. التعاون مع االإعالم
والفنانني  الإعالم  وو�شائل  الإعالميني  مع  للعمل  فائقة  اأهمية  املركز  اأوىل 
حول  احلقائق  واإظهار  العدوان  خالل  الحتالل  جرائم  ف�شح  يف  للم�شاهمة 
حجم معاناة املدنيني يف قطاع غزة.  وقدم املركز املعلومات لالإعالم اأوًل باأول 
من خالل البيانات ال�شحفية والتقارير وغري ذلك من الإ�شدارات، كما ن�شط 
اأع�شاء املركز يف املقابالت مع ال�شحفيني وو�شائل الإعالم املقروءة وامل�شموعة 

واملرئية.

وتعاون املركز مع الفنانني الذين زاروا قطاع غزة لإجناز اأعمال فنية تظهر 
التي  معاناة املدنيني والدمار الذي حلق بهم جراء العدوان.  ومن املبادرات 

رعاها املركز على نحو خا�ص:
اإنتاج فيلم وثائقي مع املخرج ال�شينمائي فرن�شي اجلن�شية م�شري الأ�شل  •

�شمري عبد اهلل:  زار املخرج �شمري عبد اهلل قطاع غزة برفقة وفد ت�شامني 
فرن�شي زار القطاع بعد العدوان مبا�شرة بتاريخ 2/21 /2009، ومكث يف 
من  مب�شاعدة  عديدة،  ت�شوير  باأعمال  خاللها  قام  اأ�شابيع،  ثالثة  غزة 
طاقم املركز.  وقد قام باإنتاج فيلم ي�شور معاناة املدنيني اأثناء العدوان 
وما خلفه من اآثار كارثية.  وقد مت عر�ص مقاطع من الفيلم يف العديد من 

دور ال�شينما يف العديد من املدن الفرن�شية والأوربية. 

زار  • الذي  كل�ص  كنت  اجلن�شية  ال�شويدي  ال�شحفي  امل�شور  مع   التعاون 
يزيد  ما  بتوثيق  وقام   ، اأ�شابيع  ثالثة  ،ملدة  مار�ص  �شهر  خالل  القطاع 
العدوان  خلفه  الذي  الدمار  اآثار  فوتوغرافية،ت�شور  �شورة   1300 عن 
على املنازل ال�شكنية.  وقد مت اختيار 60 �شورة �شدرت يف كتاب م�شور 

نائب مدير املركز، جرب و�شاح، يقدم �شرحا حول 
القذائف امل�شتخدمة على غزة خالل احلرب للخبري 

الع�شكري ديزموند ترافريز، ع�شو جلنة التحقيق 
التابعة لالمم  املتحدة - 5 يونيو
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بالتعاون بني امل�شور كنت واملركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، وهو كتاب 
يظهر الآثار املدمرة للعدوان من خالل روؤية فنية للم�شور.  ويف نوفمرب 
)الإجنليزية،  لغات  بثالث  ن�شخة،  اآلف  اأربعة  الكتاب  من  طبع   ،2009

ال�شويدية والدامناركية(.

االإ�سرائيليني  احلرب  جمرمي  حماكمة  اأجل  من  مكثفة  جهود   -2
اأمام الق�ساء الدويل 

وا�شل املركز يف عام 2009 جهوده احلثيثة من اأجل مالحقة وحماكمة القادة 
املدنيني  بحق  اقرتفوها  جرائم  على  الإ�شرائيليني  والع�شكريني  ال�شيا�شيني 
الفل�شطينيني.  وقد مت اإعداد ملفات قانونية �شد امل�شتبه بهم باقرتاف جرائم 
دولية، مبا يف ذلك خمالفات ج�شيمة لتفاقيات جنيف، وممار�شة التعذيب، 
وجرائم �شد الإن�شانية.  وهذه امللفات مودعة اأمام ال�شلطات الق�شائية يف عدد 
اإىل ال�شلطات املخت�شة يف حال �شفر  من البلدان الأجنبية، و�شيتم تقدميها 

امل�شتبه فيهم اإىل تلك الدول. 

اأ�شا�شيًا يف  مكونًا  الدولية  الق�شائية  الولية  مبداأ  تطبيق  نحو  ال�شعي  ي�شكل 
الإ�شرتاتيجية القانونية للمركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، يف ظل اإخفاقات 
النظام الق�شائي الإ�شرائيلي الوا�شحة، حيث يعتقد املركز باأن هذا النظام 
متحيز، وغري نزيه، وغري قادر على حتقيق العدالة لل�شحايا الفل�شطينيني.  
تتيح  قانونية  اآلية  وهي  الدولية،  الق�شائية  الولية  اإىل  املركز  جلاأ  بالتايل، 
وحماكمة  دولية  جرائم  يف  التحقيق  الأجنبية  الدول  يف  الوطنية  للمحاكم 
يف  اجلرائم.   تلك  فيه  ترتكب  التي  الأماكن  عن  النظر  ب�شرف  مرتكبيها 
عام 2009، تابع املركز عددًا من الق�شايا، وتعززت ال�شبكة القانونية القائمة 
وات�شعت.  و�شارك املحامي راجي ال�شوراين، مدير املركز، مب�شاندة العاملني 
تعزيز  اأجل  التي نظمت من  واملوؤمترات  اللقاءات  العديد من  املركز، يف  يف 
احلرب  جمرمي  حماكمة  اأجل  من  املبذولة  اجلهود  على  ال�شوء  وت�شليط 

الإ�شرائيليني.  

ق�سية يف اإ�سبانيا  •
بدعوى  الإن�شان  حلقوق  الفل�شطيني  املركز  تقدم   ،2008 يونيو   24 بتاريخ 
اإ�شرائيليني  م�شئولني  �شبعة  �شد  الإ�شبانية  الوطنية  املحكمة  يف  ق�شائية 
ومو�شيه  هريت�شوغ،  وميخائيل  اإليعيزر،  بن  بنيامني  بينهم  من  �شابقني، 
يعلون، واأيف ديخرت، ودان حالوت�ص. وبتاريخ 29 يناير 2009، خل�ص قا�شي 
ال�شلطات  اأن  اإىل  الإ�شبانية  الوطنية  املحكمة  يف   4 رقم  املركزي  التحقيق 
امل�شتبه يف م�شئوليتهم  الأ�شخا�ص  للتحقيق مع  الإ�شرائيلية مل تكن م�شتعدة 
عن عملية الغتيال يف حي الدرج وتقدميهم للمحاكمة، وبالتايل مت التاأكيد 
الإ�شباين  الإدعاء  تقدم  الق�شية.   يف  النظر  ب�شالحية  اإ�شبانيا  متتع  على 
ودولة اإ�شرائيل با�شتئناف �شد القرار ال�شادر بتاريخ 29 يناير 2009، ولكن 
 4 بتاريخ  اأعلن  اإ�شبانيا  يف  الوطنية  املحكمة  من  اأندريو  فريناندو  القا�شي 
مايو 2009 قراره مبوا�شلة التحقيق.  ويف حيثيات القرار، رف�شت املحكمة 
الإ�شبانية عالنية الذرائع التي قدمها الإدعاء الإ�شباين ودولة اإ�شرائيل، والتي 
تدعي باأن اإ�شرائيل قامت باإجراء حتقيقات كافية يف اجلرمية.  وبتاريخ 30 
به  تقدم  ا�شتئناف  على  الإ�شبانية  ال�شتئناف  حمكمة  وافقت   ،2009 يونيو 

�شورة من داخل اأحد 
املنازل التي طالها 

الدمار خالل العدوان 
على القطاع -  

ت�شوير كنت كل�ص.

الإدعاء العام يف اأعقاب قرار الرابع من مايو، وقررت اإغالق ملف التحقيق 
على اأ�شا�ص اأن اإ�شرائيل كانت تتمتع بالولية الق�شائية الأولية.  ويقوم املركز 
حاليًا، بالتعاون مع �شركائه، الأ�شبان، با�شتئناف القرار ال�شادر عن حمكمة 
ال�شتئناف.  ومن املقرر اأن تنظر املحكمة العليا الإ�شبانية يف هذا ال�شتئناف 
املتهمني  لإدانة  كافية  باأدلة  املحكمة  تزويد  �شيتم  حيث   ،2010 عام  خالل 

بارتكاب جرائم حرب وجرائم �شد الإن�شانية.   

ق�سية يف هولندا  •
بتاريخ 26 اأكتوبر 2009، رف�شت حمكمة ال�شتئناف يف هولندا �شكوى مقدمة 
�شد عامي اأيلون، الرئي�ص ال�شابق جلهاز الأمن العام الإ�شرائيلي )ال�شني بيت(، 
على الرغم من تقدمي اأدلة كافية تتيح للمحكمة اإدانة ال�شيد اأيلون مبمار�شة 
اأن  اإل  التعذيب بحق خالد ال�شامي.  ولكن، وعلى الرغم من رف�ص ال�شكوى، 
بع�ص النتائج التي خل�شت اإليها املحكمة ت�شكل انت�شارًا فيما يت�شل مبحاكمة 
املتهمني مبمار�شة التعذيب، حيث خل�شت املحكمة اإىل اأن ح�شور املتهم كاٍف 
من اأجل ممار�شة الولية الق�شائية، ولي�شت هنالك حاجة من حيث املبداأ لأن 
يكون هناك اأي اإجراء من جانب الإدعاء.  ويدر�ص املركز و�شركاوؤه القانونيون، 

بالت�شاور مع ال�شيد ال�شامي، حاليًا اخليارات القانونية امل�شتقبلية. 

موؤمتر يف مدريد  •
نظم املركز بالتعاون مع منظمة اأك�شور )ACSUR( الإ�شبانية موؤمترًا يف 
مدريد حول الولية الق�شائية الدولية.  عقد املوؤمتر يف الفرتة من 29 يناير 
النا�شطني يف  والتن�شيق بني  التعاون  اإىل 1 فرباير 2009، وركز على تعزيز 
الإ�شرائيلي  العدوان  على  رد  مبثابة  وكان  الدولية،  الق�شائية  الولية  جمال 
على قطاع غزة.  ويف م�شاء يوم 29 يناير، نظمت منظمة اأك�شور، وهي اأحد 
�شركاء املركز، لقاء �شم اأكرث من 400 من ممثلي املجتمع املدين الإ�شباين، 
ب�شورة  الإ�شباين  املدين  املجتمع  ملخاطبة  متميزة  فر�شة  اللقاء  و�شكل 
مبا�شرة من اأجل تو�شيح خربات املركز يف هذا الإطار، وزيادة الوعي حول 

الولية الق�شائية الدولية.  

مقدمة
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موؤمتر يف لندن  •
بتاريخ 18 مار�ص 2009، نظم املركز، بالتعاون مع موؤ�ش�شة هيكمان اأند روز، 
موؤمترًا يف املتحف الربيطاين يف لندن.  ومتثلت اأهداف املوؤمتر يف تو�شيح 
والتن�شيق بني  التعاون  الدولية ودوافعها، وتعزيز  الق�شائية  الولية  ممار�شة 
املوؤمتر  وعقد  غزة.   على  الإ�شرائيلي  العدوان  اأعقاب  يف  خا�شة  املحامني، 
من  عدد  اإىل  الدعوة  توجيه  مت  ولكن  هاو�ص،34  �شاتام  قاعدة  مبوجب 

ال�شحفيني حل�شور املوؤمتر من اأجل حتقيق فهم عام اأف�شل.  

النيابة  اأع�شاء  بينهم  من  امل�شاركني،  من  كبريًا  عددًا  املوؤمتر  اجتذب  وقد 
حول  امل�شرتكة  الربيطانية  الربملانية  اللجنة  واأع�شاء  الربيطانية،  امللكية 
وبلجيكا  هولندا  من  وحمامون  العربية،  اجلامعة  وممثلو  الإن�شان،  حقوق 
اأي�شًا العديد من منظمات  اإفريقيا وفل�شطني وبريطانيا.  و�شاركت  وجنوب 
الإن�شاف  ومنظمة  ووت�ص،  رايت�ص  هيومان  بينها  من  الإن�شان،  حقوق 
الدولية،  احلقوقيني  وجلنة  الدولية،  العفو  ومنظمة   ،)REDREESS(
الإن�شان،  حلقوق  الفل�شطيني  واملركز  النتقالية،  للعدالة  الدويل  واملركز 
وبريطانيا،  هولندا  من  حكوميون  م�شئولون  اأي�شًا  املوؤمتر  وح�شر  وعدالة.  

و�شحفيون من الغارديان، والإيكونوم�شت، والبي بي �شي، وغريها.   

3( تعزيز العمل مع منظمات املجتمع املدين الفل�سطيني
عزز املركز عالقاته وروابطه مبنظمات املجتمع املدين الفل�شطيني، باعتبار 
عملية  ودعم  الإن�شان  حقوق  حلماية  لعمله  الأ�شا�شية  الأولويات  اأحد  ذلك 
التوجه  كان هذا  وقد  املدين.   املجتمع  وتقوية  وتعزيز  الدميقراطي  التحول 
ماثاًل من خالل تنفيذ ع�شرات الن�شاطات امل�شرتكة على مدار العام.  وكما 
�شيت�شح اأدناه يف تقارير الوحدات، �شهد هذا العام تنفيذ ع�شرات الفعاليات 
بالتعاون مع اأكرث من 150 منظمة من منظمات املجتمع املدين يف جميع اأنحاء 
قطاع غزة، مبا يف ذلك ور�ص عمل ولقاءات توعية ودورات تدريبية، ا�شتفاد 
منها نحو 4000 �شخ�ص.  وقد  عقدت الغالبية العظمى من تلك اللقاءات يف 
مقار املوؤ�ش�شات الأهلية على امتداد القطاع، وهو ما مكن املركز من الو�شول 

اأكرث للجمهور، خا�شة يف الأماكن املهم�شة من قطاع غزة.

موؤ�ش�شية  جهود  يف  ينخرطون  املركز  اأع�شاء  من  الكثري  ذلك،  على  عالوة 
متنوعة مبا يف ذلك الع�شوية يف عدد من اجلمعيات ويف هيئاتها الإدارية.

الن�شاطات،  من  العديد  يف  عام  ب�شكل  املركز  انخرط  ذلك،  جانب  اإىل 
املدين  املجتمع  منظمات  لها  دعت  التي  املحلية  واملبادرات  الفعاليات 
بالق�شايا  العالقة  ذات  الفعاليات  كافة  يف  املركز  و�شارك  الفل�شطينية.  
خا�شًا  اهتمامًا  املركز  اأوىل  وقد  الفل�شطيني.   للمجتمع  والرئي�شية  الهامة 
اللحمة  واإعادة  ال�شيا�شي  النق�شام  اإنهاء  اإىل  الهادفة  الن�شاطات  بكافة 
من  العديد  يف  املركز  ن�شط  الإطار،  هذا  ويف  الفل�شطيني.  لل�شعب  الوطنية 
الت�شكيالت املجتمعية التي ن�شاأت بهدف اإنهاء النق�شام. فكان املركز حا�شرًا 

يف اللجان التالية:

جلنة الوفاق وامل�ساحلة •
للجنة.  وقد عملت  املختلفة  الفعاليات  املركز من خالل م�شاركته يف  ن�شط 
تكثيف  خالل  من  امل�شاحلة  جهود  دعم  باجتاه  متوا�شل  ب�شكل  اللجنة 
العديد من  لقاءات مع  اللجنة من عقد عدة  املختلفة.  ومتكنت  ن�شاطاتها  
لدعم  ال�شيا�شية  والأطر  التنظيمات  خمتلف  من  الفل�شطينية  القيادات 
جهود امل�شاحلة الوطنية، مبا يف ذلك لقائها كال من رئي�ص الوزراء يف غزة 
اإ�شماعيل هنية، ورئ�ص الوزراء يف ال�شفة �شالم فيا�ص، وذلك يف اإطار �شعيها 

لتقريب وجهات النظر واإعادة اللحمة الوطنية.

احلملة الوطنية للدفاع عن احلريات العامة وا�ستعادة الوحدة الوطنية •
من  عدد  من  تكونت  التي  الوطنية  احلملة  اإطار  يف  بفعالية  املركز  �شارك 
الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطيني  املدين  املجتمع  ومنظمات  ال�شيا�شية  القوى 
كافة  ا�شتنها�ص  اأجل  ومن  العامة  احلريات  عن  الدفاع  بهدف  غزة  وقطاع 
ال�شيا�شي  لتكثيف وتكري�ص اجلهد لو�شع حد حلالة النق�شام  قوى املجتمع  

ومن اأجل ا�شتعادة اللحمة الوطنية.

املركز ي�ساهم يف رعاية اأوبريت غنائي »القد�س عرو�س العوا�سم« 
وقد اأعد هذا الأوبريت الغنائي ونفذه ملتقى اإبداع الفكري – اإبحار، وذلك يف 
اإطار الفعاليات واملبادرة املجتمعية لتتويج القد�ص عا�شمة الثقافة العربية.  
وقد مت هذا العمل الفني بال�شراكة مع الوكالة ال�شوي�شرية للتنمية، وبالتعاون 
وي�شور  ال�شبابي.   �شارك  منتدى  الإن�شان،  حلقوق  الفل�شطيني  املركز  مع 
الأوبريت القد�ص عرو�شًا يغني لها العرب يف احتفاليتها التي متر كل اثنني 
وع�شرين عامًا.  ويغني الأوبريت باثنني وع�شرين لهجة متثل لهجات الدولة 

العربية، باأحلان ورق�شات تراثية حتاكي كل بلد على حده. 
وقد مت تقدمي هذا العر�ص يف مركز ر�شاد ال�شوا الثقايف بغزة على مدة يومي 

19 و 20 اأغ�شط�ص 2009.

4( تعزيز العمل مع منظمات حقوق االإن�سان
الإن�شان  حقوق  منظمات  مع  وتن�شيقه  تعاونه  العام  خالل  املركز  عزز 
وكذلك  اإ�شرائيل  داخل  ويف  املحتلة  الفل�شطينية  الأر�ص  يف  الفل�شطينية 
منظمات حقوق الإن�شان الإ�شرائيلية.  وقد �شكل العدوان الذي �شنته قوات 
الحتالل الإ�شرائيلي على قطاع غزة اأواخر العام 2008 وبداية العام 2009، 
اجلماعي  للعمل  اجلوانب  اأبرز  اأحد  العدوان  هذا  على  املرتتبة  والتداعيات 
والتن�شيق بني منظمات حقوق الإن�شان.  و�شملت تلك اجلهود ن�شاطات ح�شد 
ومنا�شرة مب�شتويات خمتلفة، مبا يف ذلك اإ�شدار البيانات ال�شحفية، عقد 

املوؤمترات ال�شحفية وتوجيه الر�شائل للجهات الدولية ذات ال�شلة.

يف  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  عن  املنبثقة  الدولية  التحقيق  جلنة  تقرير  �شكل 
الق�شايا  اأبرز  اأحد  غولد�شتون  ريت�شارد  القا�شي  برئا�شة  املتحدة  الأمم 
واملوا�شيع للعمل والتن�شيق بني املركز ومنظمات حقوق الإن�شان.  وقد �شعى 
الأع�شاء يف جمل�ص  الدول  اإىل حث  عامة  الإن�شان  ومنظمات حقوق  املركز 
حقوق الإن�شان على تبني التقرير والتو�شيات ال�شادرة عنه،  وذلك ل�شمان 

34 عندما يعقد اجتماع اأو جزء منه مبوجب قاعدة �شاتام هاو�ص، يتمتع امل�شاركون بحرية ا�شتخدام املعلومات التي يتلقونها، ولكن ل يك�شف عن هوية اأو انتماء املتحدثني ول اأي من امل�شاركني الآخرين.  

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009
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تفعيل الآليات الأممية ملالحقة جمرمي احلرب الإ�شرائيليني.

ويف اأعقاب قرار جمل�ص حقوق الإن�شان تاأجيل النظر يف تقرير جلنة التحقيق 
اإىل جل�شة مار�ص 2010، وذلك بناء على طلب من القيادة الفل�شطينية، بذل 
املركز جهودًا مكثفة بالتعاون مع منظمات حقوق الإن�شان، ووجهت انتقادات 
�شديدة للقيادة الفل�شطينية التي طولبت بالعمل على اإعادة العتبار للتقرير 
ومببادرة  الإن�شان.   حقوق  ملجل�ص  ا�شتثنائية  جل�شة  لعقد  ال�شعي  خالل  من 
من املركز، اأ�شدرت منظمات حقوق الإن�شان بتاريخ 3 نوفمرب بيانًا �شحفيًا 
وال�شغوط  الفل�شطينية  القيادة  قرار  للعدالة:  اإنكار  العدالة  »تاأجيل  بعنوان 

الدولية اإهانة لل�شحايا.

حقوق  ملجل�ص  ا�شتثنائية  جل�شة  عقد  يف  الفل�شطينية  اجلهود  جناح  وبعد 
تبني  لدعم  اجلهود  الإن�شان  حقوق  ومنظمات  املركز  كثف  الإن�شان، 
املركز،  من  ومببادرة   ،2009 اأكتوبر   14 وبتاريخ  وتو�شياته.   التقرير 
الإن�شان  حقوق  ملجل�ص  جماعية   مداخلة  الإن�شان  حقوق  منظمات  قدمت 
املجل�ص  اأع�شاء  فيه  دعت  ت�شان«،  اأن  يجب  ال�شحايا  »حقوق  بعنوان 
العاملية  باملبادئ  التزامهم  على  والتاأكيد  التقرير  ل�شالح  الت�شويت  اإىل 

الدويل. الإن�شاين  للقانون 

بني  م�شرتك  وتن�شيق  لتعاون  ثمرة  كانت  التي  اجلهود  هذه  توجت  وقد 
للت�شويت  التقرير  باإعادة  بالنجاح  الفل�شطينية  القيادة   املنظمات كافة مع 
اأكتوبر   16 بتاريخ  املتحدة  لالأمم  التابع  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  تبنى  حيث 
خا�شة  احتالل،  كقوة  لإ�شرائيل  القانونية  غري  الأفعال  يدين  قرارًا   ،2009
بعثة  وتو�شيات  نتائج  على  و�شادق  ال�شرقية،  للقد�ص  القانوين  غري  �شمها 
هذا  ويف  غولد�شتون.   القا�شي  برئا�شة  احلقائق  لتق�شي  املتحدة  الأمم 
حلقوق  الفل�شطيني  املركز  مدير  ال�شوراين،  راجي  املحامي  قدم  ال�شدد، 
الإن�شان، بتاريخ 16 اأكتوبر 2009، مداخلة �شفوية اأمام اجلل�شة ال�شتثنائية 

الثانية ع�شرة ملجل�ص حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة يف جنيف يف اإطار 
مداولت املجل�ص حول تقرير غولد�شتون.

التقرير  نتائج  باإقرار  الإن�شان  ن�شاطات املركز ومنظمات حقوق  تتوقف  ومل 
التوقعات  دون حجم  الت�شويت جاء  اأن  اإذ  الإن�شان،  قبل جمل�ص حقوق  من 
راأ�شها  وعلى  ورف�شه  القرار  تعطيل  الدول  بع�ص  حماولت  ب�شبب  املرجوة 
قام  للمو�شوع  ومتابعة  الحتالل.   وحكومة  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
نوفمرب،   3 بتاريخ  ر�شالة  باإر�شال  املنظمات  من  عدد  مع  بالتعاون  املركز 
تبني  على  املتحدة  لالأمم  العمومية  اجلمعية  يف  الأع�شاء  الدول  فيها  يحث 
»تقرير بعثة الأمم املتحدة لتق�شي احلقائق يف ال�شراع الذي جرى يف غزة 
جدول  على  التقرير  و�شع  من  واحد  يوم  قبل  وذلك  غولد�شتون(،  )تقرير 
اأع�شائها  بجميع  املنعقدة  املتحدة  لالأمم  العمومية  اجلمعية  جل�شة  اأعمال 
يف نيويورك بتاريخ 4 نوفمرب 2009.  وطالبت املنظمات اجلمعية العمومية 
على تبني التو�شيات الواردة يف التقرير واأن تعمل على تعزيز ودعم �شيادة 
القانون الدويل يف �شمان حتقيق العدالة ومبداأ امل�شاءلة فيما يتعلق بجرائم 
احلرب واجلرائم �شد الإن�شانية امل�شتبه يف ارتكابها والتي ات�شم بها العدوان 

الإ�شرائيلي على قطاع غزة يف �شهري دي�شمرب 2008 ويناير 2009 . 

على  الإن�شان  حقوق  ومنظمات  املركز  بني  والتعاون  التن�شيق  يقت�شر  ومل 
اأخرى  عمل  جوانب  يف  اأي�شًا  ملمو�شًا  كان  بل  وتداعياته  غولد�شتون  تقرير 
على امتداد العام.  وعلى �شبيل املثال، بتاريخ 2 حزيران 2009، وجه املركز 
ومنظمات حقوق الإن�شان الفل�شطينية ر�شالة اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة 
بان كي مون، تتطرق اإىل املخاوف الكبرية التي اأثارتها ت�شريحات واإجراءات 
ب�شاأن  املتحدة  لالأمم  التابعة  التحقيق  بتقرير جلنة  يت�شل  فيما  بان  ال�شيد 
اإىل   2008 دي�شمرب   27 من  الفرتة  يف  غزة  قطاع  يف  وقعت  معينة  حوادث 
18 يناير 2009.  وكان الأمني العام قد �شرح باأنه ل يفكر يف اإجراء املزيد 
من التحقيقات، وهو ما يعني اأنه ا�شتبق بهذه التو�شية ال�شريحة اأي نقا�ص 

مقدمة

لقطة من اأوبريت القد�ص عرو�ص العوا�شم
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ملجل�ص الأمن، واأخذ زمام اتخاذ القرار من يديه، وهو ما يتناق�ص مع مبداأ 
حماية ال�شحايا، وم�شالح العدالة.

 من ناحية اأخرى، وبتاريخ 4 مايو 2009، اأ�شدر املركز وبالتعاون مع منظمات 
املانحني  لجتماع  م�شرتكة  موقف  ورقة  واإ�شرائيلية  فل�شطينية  حقوقية 
اإعادة  الدوليني يف �شرم ال�شيخ مب�شر بتاريخ 2 مار�ص 2009، الهادف اإىل 
اأعمار غزة يف اأعقاب عدوانها على القطاع.  وقد اأو�شحت املنظمات جمتمعة 
الإفالت  على  اإ�شرائيل  م�شاعدة  بعدم  الدوليني  للمانحني  املطالب  موقفها 
اإ�شرائيل  دولة  جانب  من  وملزمة  حمددٍة  ب�شمانات  واملطالبة  العقاب،  من 
ومطالبتها بتحمل امل�شوؤولية القانونية عن ما اقرتفته من جرائم يف عدوانها 

الأخري على غزة.

5( تعزيز العمل مع املنظمات الدولية 
�شعيد  على  والفاعل  الن�شط  تفاعله   ،2009 العام  مدار  على  املركز  وا�شل 
الإقليمي  ال�شعيدين  على  الدولية  املنظمات  مع  وتعاونه  عالقاته  تطوير 
يف  الأبرز  العنوان  القطاع  على  الإ�شرائيلي  العدوان  كان  وقد  والدويل.  
اأبراز  الدءوب يف  العمل  املنظمات من خالل  تلك  مع  وتعاونه  املركز  ن�شاط 
ومواقف  الدويل  العام  الراأي  على  التاأثري  وحماولة  املدمرة  العدوان  اأثار 
املالحقة  عملية  يف  وجوهري  هام  دور  التعاون  لهذا  كان  كما  احلكومات.  

الق�شائية ملجرمي احلرب الإ�شرائيليني.

اأنه ع�شو يف �شت  يتمتع املركز ب�شبكة عالقات دولية واإقليمية وا�شعة.  كما 
الدولية  وهي: جلنة احلقوقيني  الفاعلة،  الدولية  والتحالفات  املنظمات  من 
الأورو  ال�شبكة  )باري�ص(؛  الإن�شان  حلقوق  الدولية  الفدرالية  )جنيف(؛ 
امل�شاعدة  جمموعة   - اآيالك  )كوبنهاجن(؛  الإن�شان  حلقوق  متو�شطية 

الإعدام؛  عقوبة  ملناه�شة  الدويل  التحالف  )�شتوكهومل(؛  الدولية  القانونية 
واملنظمة العربية حلقوق الإن�شان )القاهرة(.  وعلى مدار العام ن�شط املركز 
يف هذه املنظمات و�شارك يف العديد من الجتماعات والفعاليات املت�شلة بها.

املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يحوز على جائزة الأندل�ص حلقوق الإن�شان 
للعام 2009

املركز  مدير  ال�شوراين،  راجي  املحامي  ا�شتلم   ،2009 دي�شمرب   10 بتاريخ 
للعام 2009.   الإن�شان  الأندل�ص حلقوق  الإن�شان، جائزة  الفل�شطيني حلقوق 
ومت تقدمي اجلائزة للمحامي راجي ال�شوراين وللمركز الفل�شطيني حلقوق 
الإن�شان اعرتافًا باجلهود التي يبذلها املركز لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان، 
تقدمي  القانون.  وقد مت  و�شيادة  الإن�شان  العدالة، حقوق  وللتزامه مببادئ 
اجلائزة يف اليوم العاملي حلقوق الإن�شان، الذي ي�شادف هذا العام الذكرى 
قبل  من  الإن�شان  حلقوق  العاملي  الإعالن  لتبني  وال�شتني  الواحدة  ال�شنوية 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. 

من  عدد  ح�شره  اإ�شبيليه،  جامعة  يف  كبري  حفل  يف  اجلائزة  ت�شليم  مت 
الأكادمييني، ال�شيا�شيني، املمثلني عن منظمات املجتمع املدين، ونا�شطني يف 
الأندل�ص  موؤ�ش�شة  غارت�شيا، من  ال�شيد فريتيو�ص  قام  وقد  املنا�شرة.  جمال 
قدمها  مداخالت  الحتفال  وتخلل  هذا  اجلائزة.   بتقدمي  الإن�شان،  حلقوق 
موؤ�ش�شة  اأع�شاء  واأحد  اإ�شبيلية  جامعة  من  مورينو،  اإي�شيدورو  الربوفي�شور 
الأندل�ص  ملوؤ�ش�شة  العام  امل�شت�شار  مورا،  ماريبيل  الإن�شان،  حلقوق  الأندل�ص 
حلقوق الإن�شان، وال�شحايف والكاتب وال�شاعر جوان جوزيه تيليز. كما األقى 

املحامي ال�شوراين خطابًا يف القانون الدويل وفل�شطني.

ومبنا�شبة تلقي هذه اجلائزة، يود املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان التعبري 
عن �شكره وامتنانه وعن ت�شرفه بتلقيها. اإن املركز يعترب هذه اجلائزة مبثابة 
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اعرتافًا بالعمل الذي يقوم به كافة املدافعني عن حقوق الإن�شان يف فل�شطني. 
هذا العرتاف الر�شمي، ور�شالة الت�شامن هذه، يعتربان مبثابة حافز جلميع 

الفل�شطينيني يف م�شرية كفاحهم من اأجل حتقيق العدالة وحقوق الإن�شان.

6( تعزيز العمل يف ال�سفة الغربية
منذ بداية العام 2007، اأن�شاأ املركز مكتبًا للتن�شيق يف ال�شفة الغربية، مقره 
مدينة رام اهلل لرعاية ومتابعة عمل املركز هناك، خا�شة ما يت�شل بتوثيق 
انتهاكات حقوق الإن�شان، من ناحية، والتوا�شل مع منظمات املجتمع املدين 
الفل�شطيني، وذلك يف ظل ا�شتمرار احل�شار ومنع حرية احلركة بني ال�شفة 
للمركز  ميدانيون  باحثون  ويقوم  اأخرى.   ناحية  من  غزة،  وقطاع  الغربية 

بتوثيق انتهاكات حقوق الإن�شان يف ال�شفة الغربية، مبا فيها القد�ص.

الغربية، خ�شو�شًا  ال�شفة  املركز يف  لن�شاطات  تكثيفًا  العام  �شهد هذا  وقد 
الفل�شطينيني  املدنيني  �شد  لنتهاكاتها  الحتالل  قوات  ت�شعيد  �شوء  يف 
وممتلكاتهم، ويف �شوء ا�شتمرار حالة النق�شام ال�شراع الداخلي الفل�شطيني 
املركز  مكتب  ا�شتمر  كما  الإن�شان.   حقوق  اأو�شاع  على  ذلك  وتداعيات 
بالتن�شيق والعمل امل�شرتك مع منظمات املجتمع املدين واجلامعات والهيئات 

الر�شمية واملنظمات الدولية.

مقدمة

طاقم  عمل املركز يف مكتب رام اهلل
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ا�شتمرت وحدة البحث امليداين والتوثيق القيام بن�شاطاتها لهذا العام  يف ر�شد وتوثيق حالة حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، مبا فيها مدينة 
القد�ص، وفقًا ملا ورد يف خطتها ال�شنوية.  تعترب الوحدة ال�شريان الرئي�شي الذي يغذي املركز باملعلومات والبيانات حول انتهاكات حقوق الإن�شان.  وخالل هذا 
العام، خا�شة يف �شوء العدوان الذي �شنته قوات  التي ا�شتجدت خالل  العام، عملت الوحدة بكامل طاقمها وبجهد م�شاعف ملواجهة التطورات والتحديات 

الحتالل على قطاع غزة.

وقد �شكلت قاعدة املعلومات التي وفرتها الوحدة مرجعًا هامًا للعديد من املوؤ�ش�شات املحلية والدولية ذات العالقة.  كما قامت الوحدة وعرب طاقمها املكون من 
)11( باحثًا ميدانيًا يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، مبرافقة الوفود واإطالعهم على جرائم احلرب الإ�شرائيلية، زيارة ال�شحايا اأو اأ�شرهم وحثهم على التوجه 
للمركز جلرب ال�شر عنهم وم�شاعدتهم قانونيًا.  ف�شاًل عن ذلك تقوم الوحدة باإعداد تقرير اأ�شبوعي ير�شد جرائم الحتالل الإ�شرائيلي يف الأر�ص الفل�شطينية 

املحتلة، مبا فيها مدينة القد�ص.  كذلك ت�شاهم الوحدة وب�شكل اأ�شا�شي يف ف�شح النتهاكات الإ�شرائيلية عرب اإ�شدار العديد من البيانات ال�شحفية.  

 ويف �شوء العدوان احلربي الإ�شرائيلي على غزة خالل الفرتة بني 27 دي�شمرب 2008- 18 يناير 2009، وما اقرتفت خالله من جرائم حرب بحق املدنيني 
وممتلكاتهم، ويف ظل احل�شار املفرو�ص على القطاع، كان لزامًا على الوحدة م�شاعفة جهودها من اجل ر�شد وتوثيق تلك اجلرائم وتخزينها على قاعدة 
البيانات. وقد ا�شتنفذ هذا املجهود وقتًا كبريًا من طاقم الوحدة، مما ا�شطر املركز لال�شتعانة بعدد من املتطوعني للم�شاعدة يف توفري املعلومات من اأجل 
التحقيق حتى  الزائرة وجلان  الوفود  واإطالع  توثيق اجلرائم  العمل على ملفات احلرب وعلى  ا�شتمر  ت�شهل عمل املركز، حيث  التي  القانونية  امللفات  اإعداد 

منت�شف هذا العام.  

ويف ال�شفة الغربية، زادت وترية النتهاكات اجل�شيمة من اعتداءات يومية �شواًء من قبل جنود الحتالل اأو م�شتوطنيه، ف�شاًل عن ال�شتمرار يف تهويد مدينة 
القد�ص ال�شرقية وتفريغها من �شكانها الأ�شليني، حيث كان لفتا لالنتباه زيادة وترية التو�شع ال�شتيطاين والهدم غري امل�شبوق ملنازل الفل�شطينيني، بحجة عدم 
الرتخي�ص.  اإ�شافة اإىل الت�شييق على ال�شكان املدنيني من خالل جدار ال�شم الفا�شل بني اأرا�شي ال�شفة الغربية اأو احلواجز الع�شكرية املنت�شرة على م�شاحة 
الوطن .  ويف ظل هذه املعطيات، بذل باحثو الوحدة ق�شارى جهدهم للوقوف على تلك النتهاكات برمتها من خالل ر�شدها وتوثيقها، وكانوا يعملون بجهد 

م�شاعف لك�شف تلك اجلرائم والإبالغ عنها.  

اأما على �شعيد النتهاكات الفل�شطينية، فما زالت حالة الحتقان ال�شيا�شي واملناكفات املتبادلة بني حركتي فتح وحما�ص تلقي بظاللها الثقيلة على حالة حقوق 
الإن�شان يف اأرا�شي ال�شلطة الفل�شطينية.  وقد انعك�شت تلك احلالة �شلبيًا على احلريات العامة يف اأرا�شي ال�شلطة.  ويف �شوء ذلك، وا�شلت الوحدة ن�شاطاتها 

يف ر�شد وتوثيق انتهاكات حقوق الإن�شان التي تقرتف على اأيدي فل�شطينية.

تقارير ن�ساط الوحدات
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ن�ساطات وحدة البحث امليداين والتوثيق وفقًا ملا ورد يف اخلطة ال�سنوية 2009

   خمرج رقم)1(

اأ( توثيق �سامل لكافة انتهاكات حقوق االإن�سان والقانون االإن�ساين الدويل يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة.
نفذت الوحدة العديد من الن�شاطات على م�شتويني:

توثيق انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي حلقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل.
تنوعت الن�شاطات التي قامت بها الوحدة وفقا حلجم النتهاكات وكانت على النحو التايل:

الن�ساط االأول: 
ر�شد وتوثيق انتهاكات »احلق يف احلياة«، مبا يف ذلك اغتيالت، القتل العمد، وال�شتخدام املفرط للقوة .  اأعمال الق�شف الع�شوائي وامل�شتهدف.   الجتياحات 

واملداهمات والعتقالت.  
�شهد ال�شهر الأول من هذا العام عدوانًا غري م�شبوق على قطاع غزة، اقرتفت فيه جرائم ترتقي اإىل م�شتوى جرائم حرب، من اأعمال قتل جماعي  وا�شتهداف  •

مبا�شر للمدنيني وخ�شو�شًا الأطفال منهم، حيث ر�شدت الوحدة  ووثقت على مدار العام )1092(  حالة قتل، )5446 ( اإ�شابة.  
ر�شد وتوثيق ) 1607(حالة اعتقال ، ونحو )2160( حالة  مداهمة  وتوغل واعتداءات خمتلفة.  كما ر�شدت الوحدة اأكرث من )450( حالة ق�شف بري  •

وجوي وبحري.

الن�ساط الثاين:
ر�شد وتوثيق القيود التي تفر�شها قوات الحتالل على احلركة والتحقيق فيها، مبا يف ذلك:

حالة احل�شار امل�شدد على قطاع غزة، واآثاره ال�شلبية على جممل احلقوق املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية. •
احلواجز الع�شكرية، وحظر التجول يف ال�شفة الغربية، اإغالق املعابر احلدودية والوفيات على املعابر واحلواجز. •
العتقالت على احلواجز يف ال�شفة الغربية، منع حتويل املر�شى للعالج باخلارج، فر�ص الإقامة اجلربية، واأعمال التنكيل على احلواجز الع�شكرية. •
حرمان املزارعني من الو�شول لأرا�شيهم والتحقيق فيها •

كان هناك ر�شد يومي حلركة املعابر �شواًء التجارية اأو املعابر املخ�ش�شة حلركة الأفراد يف قطاع غزة، حيث وثقت الوحدة واعدت مئات التقارير عن حركة 
الب�شائع والأفراد من بينهم املر�شى.  ر�شدت الوحدة ووثقت )125( حالة اعتقال على احلواجز الع�شكرية الإ�شرائيلية يف ال�شفة الغربية، ) 273 ( حالة 
التعليم  التحتية يف قطاع غزة، وعلى  البنية  تاأثري احل�شار على  التقارير عن  الوحدة مئات  اأعدت  القطاع.   ب�شبب احل�شار على  وفاة  تنكيل، )11( حالة  

وال�شحة وجميع القطاعات احليوية، مبا فيها قطاع ال�شيد.

الن�ساط الثالث:
ر�شد وتوثيق عمليات العتداء على الأعيان واملمتلكات املدنية:

م�شادرة الأرا�شي وجتريفها وهدم املنازل. •
عمليات ق�شف املن�شات املدنية واحلكومية والع�شكرية.  •

�شهد ال�شهر الأول من هذا العام حملة غري م�شبوقة وخ�شو�شًا خالل العدوان احلربي على القطاع من العتداء على املمتلكات والأعيان املدنية، من خالل 
تدمريها وق�شفها ، فيما �شهدت مدينة القد�ص املحتلة حملة منظمة من هدم املنازل يف اإطار �شيا�شة التطهري العرقي والرتحيل الق�شري لل�شكان املدنيني.  كما 
�شهد الن�شف الثاين من هذا العام اعتداًء �شافرًا على الأرا�شي الزراعية واملن�شات املدنية يف ال�شفة الغربية بهدف �شمها للم�شتوطنات الإ�شرائيلية اأو جلدار 

ال�شم الفا�شل داخل اأرا�شي ال�شفة.
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ر�شدت الوحدة ووثقت تدمري)4800( منزل، و)600( من�شاأة يف الأر�ص املحتلة اجلزء الأكرب كان يف قطاع غزة  خالل فرتة احلرب عليه، فيما مت ر�شد وتوثيق 
جتريف نحو )8140( دومنا من الأرا�شي الزراعية. 

مالحظة: املن�شاآت تنوعت مابني حكومية وغري حكومية ،و مقار اأمنية ومواقع ع�شكرية.
الن�ساط الرابع:

ر�شد وتوثيق العتداءات ال�شتيطانية على املدنيني الفل�شطينيني، واأعمال البناء يف جدار ال�شم يف ال�شفة الغربية. 
ر�شد وتوثيق معاناة ال�شكان جراء بناء جدار ال�شم يف ال�شفة الغربية، والتو�شع ال�شتيطاين. •
حرمان املزارعني من الو�شول لأرا�شيهم. •
اأعمال اإطالق النار على الفل�شطينيني واملدافعني عن حقوق الإن�شان الدوليني املناه�شني للجدار. •

ر�شدت الوحدة ووثقت نحو )300(  حالة  اعتداء على ال�شكان املدنيني  وممتلكاتهم من قبل امل�شتوطنني، فيما ر�شدت الوحدة ووثقت مئات العتداءات من 
قبل جنود الحتالل على املناه�شني لبناء اجلدار، و�شجلت الوحدة نحو )260( اإ�شابة على نف�ص اخللفية، وع�شرات حالت  اعتقال على نف�ص اخللفية.  كما 

اأعدت الوحدة ع�شرات التقارير عن حرمان املزارعني من الو�شول لأرا�شيهم والعتداء عليهم.

الن�ساط اخلام�س:
ر�شد وتوثيق النتهاكات املتعلقة بحرية الراأي والتعبري والتجمع ال�شلمي.

* اأعمال اأطالق النار والعتداءات على ال�شحافيني العرب والأجانب منهم. •
* العتداء على و�شائل الأعالم ب�شكل عام. •
* اإغالق املقرات الإعالمية. •
* منع الن�شاطات والتظاهرات ال�شلمية والعتداء اأو الإغالق للموؤ�ش�شات. •

ر�شدت الوحدة ووثقت )85( حالة  اعتداء على ال�شحافيني، وو�شائل الإعالم املختلفة مبا فيها اإغالق مقرات اإعالمية.

الن�ساط ال�ساد�س:
اإعداد قاعدة بيانات خا�شة باأعمال القتل والإ�شابة بكافة ت�شنيفاتها، اأعمال الهدم والتجريف والق�شف للمن�شاآت، وقاعدة بيانات للمعتقلني.

اأدخلت الوحدة نحو )15285( بيان على قاعدة املعلومات.

ولتنفيذ هذه الن�ساطات يقوم الباحثون امليدانيون بالتايل:

1.  الزيارات امليدانية وامل�ساهدات العينية وت�سجيلها
يحر�ص الباحث امليداين على التوجه ملناطق الأحداث لالإطالع على طبيعة النتهاك، رغم املخاطر التي يتعر�ص لها.   ويقوم الباحث بعدة زيارات ميدانية يوميًا 
وفقًا لطبيعة احلدث، فقد يحتاج الباحث اأحيانًا لزيارتني اأو ثالث للحدث الواحد.  و�شهدت ال�شهور الأربعة التي تلت العدوان اكرب كم من الزيارات امليدانية، 

�شواء من قبل الباحثني اأنف�شهم للتوثيق اأو مع الوفود الزائرة، اأو مع جلان التحقيق املختلفة.

و�سائل التحقق 
بلغ اإجمايل الزيارات امليدانية للباحثني امليدانيني يف قطاع غزة وال�شفة الغربية اأكرث من )15000( زيارة ميدانية. •

2. املقابالت ال�سخ�سية مع ال�سحايا / اأو اأفراد عائالتهم، ومع �سهود العيان وجمع االإفادات.  

مهمًا جدًا يف  العيان  �شاهد  ويعترب  املعلومة.  تقدمي  اإفادة يف  الأ�شخا�ص  اأكرث  لتحديد  الواحد  املقابالت يف احلدث  العديد من  اإجراء  الباحث  يتطلب عمل 
ر�شم �شورة وا�شحة وحقيقية عن النتهاك وخ�شو�شًا عندما ل يتوفر للباحث زيارة املكان ب�شرعة ب�شبب خطورة املكان وتهديد احلياة ب�شكل مبا�شر. وهذا 
يتطلب جمهودَا اإ�شافيًا من الباحث، كون عملية املقابلة بحد ذاتها تاأخذ وقتًا ل ي�شتهان به من الباحث امليداين، وحماولة الباحث ح�شر اأكرب قدر ممكن من 

الأ�شخا�ص القريبني من احلدث نف�شه واأكرثهم منطقًا.
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و�سائل التحقق 
بلغ عدد املقابالت التي قام بها الباحثون مع ال�شحايا اأو مع �شهود العيان اأكرث من)12000( مقابلة. •
بلغ عدد الإفادات التي قام الباحثون بجمعها من �شهود العيان اأو ال�شحايا حوايل )6700( اإفادة. •

3. تعبئة ا�ستمارات خا�سة باالنتهاكات 
تهدف ال�شتمارة اإىل حت�شيل بيانات دقيقة ووا�شحة لتفريغها على برنامج الـdata base للخروج باأرقام حقيقية وبيانات وافية عن جممل النتهاكات 
وحجمها. وتت�شمن كل ا�شتمارة معلومات اأ�شا�شية عن النتهاك و طبيعة الأ�شخا�ص اأو الأماكن التي تعر�شت لالنتهاك.  تعبئة ال�شتمارة تاأخذ وقتًا وجهدًا كبريًا 

من الباحث امليداين، يتطلب يف كثري من الأحيان العودة ملكان احلدث اأو لل�شحية مرة اأخرى.

و�سائل التحقق
بلغ اإجمايل ال�شتمارات التي متت تعبئتها من قطاع غزة وال�شفة الغربية )16235( ا�شتمارة، بواقع ا�شتمارة لكل انتهاك اأو حدث. •

4. ت�سوير فوتوغرايف وت�سوير عرب الفيديو لالنتهاك

يقوم كل باحث ميداين بالتقاط �شور فوتوغرافية لكل انتهاك، ويرتاوح عدد هذه ال�شور وفقًا لطبيعة النتهاك نف�شه.    وعملية الت�شوير مهمة جدًا وهي من 
الآليات املهمة يف نقل �شورة وا�شحة عن حجم النتهاك وب�شاعته، ومن الوثائق الهامة يف ف�شح اجلرمية والوقوف عليها.  

التقاط  مئات ال�شور ملئات الأحداث واجلرائم.

5. جمع وثائق وم�ستندات تتعلق باالنتهاك

وتكمن اأهمية هذه الوثائق يف كونها دلياًل وا�شحًا عن النتهاك، والوثائق عبارة عن )تقارير طبية، اأوراق ملكية، �شور �شخ�شية، م�شتندات ر�شمية من اجلهات 
احلكومية، اإ�شافة للخرائط والر�شم الكروكي(.

مت جمع مئات الوثائق واإر�شالها للدوائر املخت�شة يف املركز. •
ا�شتخدمت العديد من تلك الوثائق من قبل تلك الدوائر. •

6. كتابة التقارير امليدانية حول االنتهاكات
يقوم الباحث امليداين بكتابة تقرير تف�شيلي عن النتهاك وفقًا لزيارته امليدانية ملوقع احلدث وم�شاهدته العينية، واإفادات �شهود العيان، وي�شع فيه مالحظاته 

ال�شخ�شية، ليخرج ب�شورة وافية ووا�شحة عن احلدث وطبيعته.  
اأعدت الوحدة اأكرث  من )17000( مادة توثيقية.

7. اإعداد ملفات متخ�س�سة باالنتهاكات االإ�سرائيلية وتوفريها ال�ستخدامات املركز املختلفة. 
اأعدت الوحدة خالل هذا العام جمموعة من امللفات  حتتفظ فيها مبجمل الوثائق والبيانات عن النتهاكات التي تتعر�ص لها حمافظات الوطن، حيث حتتفظ 
الوحدة الآن مبلفات مق�شمة وفقًا للمحافظات،  ووفق نوعني من الأجندة، يو�شع يف كل ملف ما تتعر�ص له املنطقة املعنية من انتهاكات �شواًء قتل اأو تدمري اأو 

جتريف اأو اعتقال اأو ق�شف ....اإلخ.

8. حتويل جميع املواد املوثقة عن طريق اآلية املا�سح ال�سوئي اإىل برنامج الـ data base  املركزي لت�ستفيد منه باقي الوحدات.
ادخلت املواد وحتت اإ�شراف دائرة البحث امليداين والتوثيق ومت حتويلها اإىل قاعدة البيانات املركزية يف املركز. •

موؤ�سرات القيا�س لكافة االأن�سطة ال�سابقة.
اإدخال جميع ما مت توثيقه على قاعدة البيانات اخلا�شة باملركز، والتي بدورها تعطي موؤ�شرات عن طبيعة احلدث، ف�شاًل عن ا�شتخدامها اليومي كاإح�شائية  •

مهمة يف جميع التقارير واللقاءات ال�شحفية واملجتمعية.
ا�شتخدام ما توفر يف امليدان لن�شرة التقرير الأ�شبوعي والذي يتم توزيعه على نطاق وا�شع والبالغ عددها )51( تقريرا. •
حتويل العديد من الق�شايا املتعلقة بارتكاب جرائم حرب مثل جتريف الأرا�شي وهدم املنازل، حالت القتل العمد، منع املر�شى من ال�شفر للعالج يف اخلارج،  •

املعتقلني يف ال�شجون الإ�شرائيلية للدائرة القانونية.
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حتويل كافة املواد املتعلقة باحل�شار  على قطاع غزة اإىل وحدة احلقوق القت�شادية والجتماعية يف املركز، ل�شتخدامها يف الن�شرة الدورية عن الإغالق  •
والتقارير املتخ�ش�شة عن حالة املعابر، ون�شرها على  ال�شفحة اللكرتونية للمركز.

ت�شتخدم املادة املتوفرة لالإعداد للتقرير ال�شنوي ال�شادر عن املركز والذي ير�شد حالة حقوق الإن�شان •
 ا�شتخدمت ال�شور الفوتوغرافية التي مت التقاطها على �شفحة املركز اللكرتونية والتقارير والن�شرات ال�شادرة عنه.  •
ا�شتخدام املعلومات يف البيانات ال�شحفية ال�شادرة عن املركز وحتديدا وحدة احلقوق القت�شادية والجتماعية. •
ا�شتخدمت املادة املتوفرة يف الوحدة يف اإعداد التقارير املتخ�ش�شة ال�شادرة عن املركز. •
تلقت مديرة الوحدة اأكرث من 200 ات�شال هاتفي لال�شتف�شار عن اأحداث معينة من قبل املوؤ�ش�شات العاملة يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�شان والإعالم  •

والتنمية �شواًء يف ال�شفة الغربية اأو قطاع غزة.
ا�شتخدمت املادة املتوفرة لدى الوحدة من اأرقام واإح�شائيات وبيانات يف اللقاءات ال�شحفية واملقابالت الإذاعية والتلفزيونية التي يجريها �شواًء طاقم  •

الوحدة اأو الأفراد العاملني يف املركز. كذلك ا�شتخدمت من قبل جلان التحقيق الدولية الوفود الزائرة للقطاع بعد انتهاء العدوان، كما ا�شتخدمت معظم 
اإح�شائيات املركز وبياناته يف الن�شرات التلفزيونية والإذاعية املحلية.

و�سائل التحقق ملجمل الن�ساطات ال�سابقة
يوجد لدى الوحدة مئات التقارير امليدانية عن النتهاكات التي اقرتفت يف غزة وال�شفة مبا فيها القد�ص املحتلة. •
اأعدت الوحدة 15 ملفًا �شمن ت�شنيفات حمددة ارتاأتها رهنًا بالو�شع القائم. •
ن�شر على �شفحة املركز ع�شرات ال�شور التي  مت التقاطها من الباحثني امليدانيني. •
اإعداد اأر�شيف الكرتوين لل�شور التي مت التقاطها من امليدان. •
ا�شتخدمت ال�شور واملواد التوثيقية من قبل موؤ�ش�شات حملية واإقليمية ودولية. •
تلقت الوحدة ع�شرات الت�شالت الهاتفية من موؤ�ش�شات ون�شطاء وقانونيني واإعالميني لال�شتف�شار عن العديد من النتهاكات. •
اأعدت الوحدة )51( تقريرا اأ�شبوعيا، واأ�شدرت )36( بيانا �شحفيا •
ن�شر التقرير الأ�شبوعي والبيانات ال�شحفية على املوقع اللكرتوين للمركز. •
اأدخلت جميع البيانات اخلا�شة بالقتلى وامل�شابني وهدم املنازل وق�شف املن�شات وجتريف الأرا�شي واملعتقلني والوفيات على احلواجز يف قاعدة البيانات. •

ومت ا�شتخدامها من قبل الوحدات العاملة يف املركز ومن قبل و�شائل الإعالم املختلفة.
ا�شتخدمت جميع البيانات  والتقارير والإفادات يف تقرير متخ�ش�ص يحاكي فرتة العدوان احلربي الإ�شرائيلي على القطاع •
اأجرى الزمالء يف الوحدة نحو 20 لقاًء اإعالميًا حول النتهاكات وطبيعتها. •
تتابع الوحدة القانونية  ول تزال  ع�شرات الق�شايا املتعلقة باجلرائم التي اقرتفت خالل فرتة احلرب على غزة. •
�شدور تقرير عن النتهاكات بحق ال�شيادين الفل�شطينيني اعد من قبل وحدة احلقوق القت�شادية والجتماعية. •
�شدور تقرير حول اثر العدوان احلربي الإ�شرائيلي على قطاعي املياه وال�شرف ال�شحي يف قطاع غزة. •
�شدور تقرير مو�شع و�شامل حول العدوان الذي �شنته قوات الحتالل على قطاع غزة. اأعدته وحدة تطوير الدميقراطية. •
�شدور تقرير عن النتهاكات بحق ال�شحفيني” اإخرا�ص ال�شحافة، اأعدته وحدة تطوير الدميقراطية. •
�شدور تقرير عن النتهاكات بحق الطواقم الطبية خالل فرتة العدوان، اأعدته وحدة احلقوق القت�شادية والجتماعية. •
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ب. توثيق االنتهاكات الفل�سطينية حلقوق االإن�سان

الن�ساط االأول:
ر�شد وتوثيق حالت الفلتان الأمني وتهديد ال�شلم الأهلي و�شوء ا�شتخدام ال�شالح يف املجتمع الفل�شطيني.

اأعمال القتل بكافة اأ�شكاله، مبا فيها ق�شايا القتل على خلفية ال�شرف. •
ر�شد وتوثيق كافة العتداءات، وتقدمي تقارير ميدانية عن تلك العتداءات، وتوفريها ل�شتخدام املركز ووحداته. •
* التعدي على الأمالك العامة واخلا�شة. •
ر�شد وتوثيق كافة العتداءات، وتقدمي تقارير ميدانية عن تلك العتداءات، وتوفريها ل�شتخدام املركز ووحداته. •
*التعدي على احلريات العامة وحق التجمع ال�شلمي •
ر�شد وتوثيق كافة العتداءات، وتقدمي تقارير ميدانية عن تلك العتداءات، وتوفريها ل�شتخدام املركز ووحداته. •
*حالت التعذيب التي تتم على اأيدي ملي�شيات م�شلحة •
ر�شد وتوثيق كافة العتداءات، وتقدمي تقارير ميدانية عن تلك العتداءات، وتوفريها ل�شتخدام املركز ووحداته. •

 
الن�ساط الثاين

ر�شد وتوثيق حالت الإهمال الطبي يف داخل املوؤ�ش�شات الطبية والتي قد ينجم عنها وفيات
ر�شدت الوحدة ووثقت �شت  حالت اإهمال طبي

 
الن�ساط الثالث

ر�شد وتوثيق معظم حالت العتقال الفردي واجلماعي “ العتقال ال�شيا�شي” �شواء على اأيدي اأفراد الأمن يف غزة اأو اأجهزة الأمن الفل�شطيني يف ال�شفة: 
ر�شدت الوحدة ووثقت  مئات احلالت من العتقالت ال�شيا�شية. •

 
الن�ساط  الرابع

ر�شد حالت التعذيب يف ال�شجون واملقرات التابعة حلركة حما�ص يف قطاع غزة وحالت التعذيب التي تقوم بها اأجهزة الأمن يف �شجون ال�شفة الغربية. •
 ر�شدت الوحدة ووثقت ع�شرات حالت التعذيب. •

الن�ساط اخلام�س
ر�شد وتوثيق النتهاكات �شد حرية الراأي والتعبري والتجمع ال�شلمي، ومالحقة ال�شحفيني والعتداء عليهم اأو العتداء على املوؤ�ش�شات الإعالمية. •
ر�شدت الوحدة ووثقت ع�شرات احلالت  التي مت فيها مهاجمة موؤ�ش�شات اإعالمية اأو �شحفية اأو �شحفيني اأو العتداء على اأ�شخا�ص ب�شبب اعتقاداتهم اأو  •

مواقفهم اأو اأثناء تاأديتهم ملهامهم ، اأو م�شاركتهم يف التجمعات ال�شلمية.

الن�ساط ال�ساد�س
ر�شد حالة احلقوق القت�شادية والجتماعية يف قطاع غزة : وثقت الوحدة العديد من احلالت مثل اإ�شراب البلديات، امل�شت�شفيات ، القطاع العام، م�شاكل  •

بيئية ، وم�شاكل ال�شرف ال�شحي وما جنم عنها من كوارث اإن�شانية-الخ

ولتنفيذ هذه الن�ساطات قام الباحثون امليدانيون بالتايل:

1- الزيارات امليدانية وامل�ساهدات العينية وت�سجيلها

تقارير ن�شاط الوحدات
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يحر�ص الباحث امليداين على زيارة الأماكن التي تقع فيها النتهاكات، ليطلع عن كثب على طبيعة النتهاك وحجمه، ولي�شتطيع الو�شول ل�شهود العيان من خالل 
زيارته للموقع. ويتوجه الباحث يف كثري  يف الأحيان اإىل مقرتف النتهاك �شواء م�شئول ر�شمي اأو مواطن عادي ل�شوؤاله اأي�شًا عن مالب�شات احلادث.  كما يقوم 

الباحث امليداين بعمل زيارات ميدانية لأق�شام ال�شرطة، وللمراكز ال�شحية، كونه يف كثري من الأحيان ل يتم الإف�شاح عن احلدث.  
مت اجناز اآلف الزيارات امليدانية.

2. املقابالت ال�سخ�سية مع ال�سحايا / اأو اأفراد عائالتهم، ومع �سهود العيان وجمع االإفادات

يحر�ص الباحث يف عمله وتوثيقه لالنتهاكات على مقابلة ال�شحايا اأو �شهود العيان اأو القائمني على النتهاك، لكي يخرج ب�شورة حقيقية عن طبيعة احلدث 
اأو عن  بالإف�شاح عنه  يتعر�شون لالنتهاك  الذين  الأفراد  اأن هناك تخوف من قبل  املعلومات، حيث  الباحث �شعوبة كبرية يف حت�شيل  ويواجه  ومالب�شاته. 

الأ�شخا�ص امل�شئولني عنه. كما يواجه الباحث يف كثري من الأحيان باإفادات غري دقيقة اأو مبالغ فيها، تكلفه وقتًا وجهدًا للبحث عن احلقيقة.
بلغ اإجمايل املقابالت ال�شخ�شية مع ال�شحايا اأو ال�شهود  نحو )3500(مقابلة، فيما بلغ عدد الإفادات نحو )2000( اإفادة.

3. ت�سوير فوتوغرايف 

ومت تو�شيح اأهمية هذه الآلية يف ا�شتعرا �شنا للن�شاطات املتعلقة بتوثيق النتهاكات يف اجلانب الإ�شرائيلي.

4. جمع وثائق وم�ستندات حول االنتهاكات

تتنوع هذه الوثائق وامل�شتندات ح�شب طبيعة النتهاك، وتعترب من اأهم الآليات التي ي�شتطيع املواطن الذي تعر�ص لالنتهاك من املطالبة بحقه، اأو رفع ال�شرر 
عنه.  وعملية حت�شيل اأي وثيقة اأو م�شتند لي�شت عملية �شهلة،اإىل ان الباحث امليداين يحر�ص على احل�شول من ال�شحية على اأي م�شتند اأو وثيقة تثبت ال�شرر.

5.كتابة التقارير امليدانية حول االنتهاكات

يقوم الباحث امليداين بكتابة تقرير تف�شيلي عن النتهاك وفقًا لزيارته امليدانية ملوقع احلدث وم�شاهدته العينية، واإفادات �شهود العيان، وي�شع فيه مالحظاته 
ال�شخ�شية، ليخرج ب�شورة وافية ووا�شحة عن احلدث وطبيعته.

-  بلغ اإجمايل التقارير امليدانية نحو)2800 (تقرير.

6. اإعداد ملفات متخ�س�سة باالنتهاكات الفل�سطينية وتوفريها ال�ستخدامات املركز املختلفة

اتبع يف ت�شنيف امللفات نف�ص النظام يف ت�شنيف امللفات على الأجندة الإ�شرائيلية« انظر البند املتعلق بذلك«.

موؤ�شرات القيا�ص لكافة الأن�شطة ال�شابقة:
ا�شتخدام كافة املعلومات عن حالت القتل والإ�شابات على برنامج الـ  database وا�شتخدامه من قبل املعنيني •
حتويل كل ما مت توثيقه حول حالة الفلتان الأمني بكافة اأ�شكاله اإىل وحدة تطوير الدميقراطية يف املركز. •
اأجملت معظم النتهاكات يف بيانات �شحفية اأعدت من قبل الوحدة املذكورة اأعاله، فيما ن�شرت املادة املتوفرة لدى الوحدة ب�شكل يومي على �شفحة املركز  •

حتت م�شمى تطورات ميدانية..
حتويل ما وثقته الوحدة حول القتل على خلفية ال�شرف اإىل وحدتي املراأة وتطوير الدميقراطية.  •
تغطية مو�شعة يف و�شائل الإعالم. •
ا�شتخدام املعلومات املتوفرة يف الوحدة من قبل معدي التقرير ال�شنوي الذي �شي�شدر عن املركز يف نهاية العام والذي ير�شد حالة حقوق الإن�شان. •
ا�شتخدمت ال�شور الفوتوغرافية على �شفحة املركز ويف التقارير املتخ�ش�شة. •
حولت عدة حالت للدائرة القانونية مبا يتعلق بتعديات على احلريات العامة اأو املمتلكات اخلا�شة، العتقال ال�شيا�شي والتعذيب يف ال�شجون، فيما حول ملف  •

كامل لوحدتي تطوير الدميقراطية والقانونية حول اإغالق املوؤ�ش�شات اخلريية 
اعتماد املركز كم�شدر موثوق به لالإح�شائيات واملعلومات من قبل املوؤ�ش�شات الدولية والإقليمية واملحلية، حيث تلقت الوحدة العديد من الر�شائل والت�شالت  •

للح�شول على املعلومات، ون�شرها على ل�شان املركز.
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و�سائل التحقق لكافة االأن�سطة ال�سابقة:
وو�شائل  • املركز  العاملة يف  الوحدات  ا�شتخدامها من قبل  والإ�شابات، ومت  القتل  النتهاكات يف جمايل  وا�شحة ودقيقة وم�شنفة حول  بيانات  توفر قاعدة 

الإعالم املحلية. 
اإ�شدار ون�شر عدد من الن�شرات والتطورات ب�شاأن حالة الفلتان الأمني بكافة اأ�شكاله. •
يوجد لدى الوحدة نحو )2800 ( تقرير ميداين عن النتهاكات التي اقرتفت يف غزة وال�شفة مبا فيها القد�ص املحتلة. •
اإعداد اأر�شيف لل�شور الفوتوغرافية التي مت التقاطها من امليدان. •
ا�شتخدمت ال�شور واملواد التوثيقية من قبل موؤ�ش�شات حملية واإقليمية ودولية. •
تلقت الوحدة نحو 100 ات�شال  هاتفي من موؤ�ش�شات ون�شطاء وقانونيني واإعالميني حول النتهاكات وال�شتف�شار عنها. •

- �شدر تقرير �شامل حول النتهاكات الفل�شطينية للحق يف تكوين اجلمعيات يف اأرا�شي ال�شلطة الفل�شطينية.
- �شدر تقرير حول تزايد انتهاكات حقوق الإن�شان باأيد فل�شطينية منذ بدء العدوان على غزة.

   خمرج رقم )2( 

زيادة الوعي املحلي والدويل بانتهاكات حقوق الإن�شان
نفذت الوحدة العديد من الن�شاطات على النحو التايل:

الن�ساط االأول:
الحتالل  قوات  قبل  املحتلة من  الفل�شطينية  الأر�ص  واجلرائم  يف  الإن�شان  انتهاكات حقوق  ت�شتعر�ص  اأ�شبوع  كل  ن�شرة  بواقع  اأ�شبوعية،  ن�شرة  وتوزيع  اإعداد 

الإ�شرائيلي
يت�شمن كل تقرير توثيق جميع النتهاكات التي يتعر�ص لها املدنيون املواطنون الفل�شطينيون وممتلكاتهم يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة يوميًا على مدار الأ�شبوع.  
ويعترب التقرير الأ�شبوعي الوثيقة الأ�شا�شية التي ت�شدر عن النتهاكات يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، والتي تعطي �شورة حقيقية عما يحدث على اأر�ص الواقع.  
وتقوم مديرة الوحدة باإعداد هذا التقرير بناًء على التقارير والإفادات التي يعدها الباحثون امليدانيون يف قطاع غزة وال�شفة الغربية والتي ل ت�شتثني اأي انتهاك 
مهما كان حجمه. وهذا يتطلب وقت وجهد غري عادي، وحتقيق يف كل حادثة، حر�شًا من املركز على املو�شوعية. وحتر�ص الوحدة على اإ�شدار هذا التقرير 
ب�شورة منتظمة، وتكون ملزمة اأمام جلنة الربنامج  يف املركز  بجاهزية التقرير ب�شكله النهائي كل يوم خمي�ص من كل اأ�شبوع، فيما تكون الوحدة ملزمة بتوريد 

مادة التقرير اأوًل باأول للرتجمة باللغة الإجنليزية.

موؤ�سرات القيا�س
اإعداد تقرير اأ�شبوعي عن النتهاكات الإ�شرائيلية يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة. •
توزيع الن�شرة الأ�شبوعية عن كافة النتهاكات التي تقرتفها قوات الحتالل الإ�شرائيلية يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة الكرتونيا ويدويا. •

و�سائل التحقق
بلغ عدد التقارير الأ�شبوعية ال�شادرة عن الوحدة )51 ( تقريرا اأ�شبوعيًا. •
هناك تغطية اإعالمية وا�شعة للتقرير حيث يتم بني فرتة واأخرى ن�شر ملخ�ص له يف ال�شحف املحلية ت�شتخدمه بع�ص مواقع النرتنت اأ�شبوعيا- يتم ن�شره  •

اأ�شبوعيا على �شفحة املركز اللكرتونية – ت�شتخدم عناوين حمدد منه يف عمل تقارير متخ�ش�شة وحتقيقات �شحفية.
الطلبات للح�شول على التقارير ل ن�شتطيع ح�شرها برقم ب�شبب اأن الطلب على التقرير الأ�شبوعي ل يتم فقط من قبل الوحدة بل يطلب يف كثري من املرات  •

من قبل العاملني يف املركز.
تلقت الوحدة العديد من الت�شالت الهاتفية من املوؤ�ش�شات والأ�شخا�ص واملعنيني وو�شائل الإعالم الأجنبية لال�شتف�شار عن العديد من الق�شايا التي يتم  •

عر�شها يف التقرير.
مت ا�شتخدام مواد التقرير يف العديد من املداخالت التي قام بها اأ�شخا�ص من املركز مع و�شائل الإعالم املختلفة املحلية والإقليمية واملداخالت التي قام بها  •

اأ�شخا�ص ميثلون جهات ر�شمية اأو حكومية يف املوؤمترات اأو اللقاءات اخلارجية.

تقارير ن�شاط الوحدات
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الن�ساط الثاين:
 اإعداد بيانات �شحفية عن النتهاكات الإ�شرائيلية يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، وحالة الفلتان الأمني داخل مناطق ال�شلطة الفل�شطينية

البيان ال�شحفي هو اآلية رئي�شية يف ف�شح النتهاك واإبراز حجمه وتو�شيح موقف املركز من هذا النتهاك.  واأهمية البيان يف �شرعته ودقته يف اإبراز اجلرمية.  
وتقوم الوحدة باإعداد البيان ال�شحفي، فور وقوع احلدث مبا�شرة، ويف عدة مرات اأ�شدرت الوحدة بيانني اأو اأكرث يف نف�ص اليوم. و�شهد اكرب عدد للبيانات 

ال�شدارة عن املركز يف يناير 2009 ب�شبب العدوان الإ�شرائيلي على القطاع.

موؤ�سرات القيا�س
اإعداد بيانات �شحفية عن النتهاكات الإ�شرائيلية يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة.

و�شائل التحقق

بلغ عدد البيانات ال�شحفية التي قامت الوحدة باإعدادها خالل العام )41( بيانًا �شحفيًا.
التغطية الإعالمية بن�شر كل بيان �شحفي على �شفحة املركز اللكرتونية ويتم ن�شره يف ال�شحافة املحلية.

الن�ساط الثالث:
اإقامة وتعزيز العالقات مع املجتمع املحلي، وي�سمل هذا البند:

تعريف ال�شحايا وعموم املواطنني بعمل املركز وخدماته •
يحر�ص الباحثون يف جميع زياراتهم ومقابالتهم مع ال�شحايا اأو املواطنني ذوي العالقة على تعريفهم باملركز واإعطائهم �شرحًا وافيًا عن اخلدمات التي يقدمها 

و�شقف تعامالته مع ال�شحايا،  ويرتك بني اأيديهم البطاقات اخلا�شة باملركز.

حث �شحايا النتهاكات على التوجه للمركز لطلب امل�شاعدة القانونية •
يقوم الباحث امليداين خالل توثيقه لأي انتهاك بتقدمي الن�شيحة وحث ال�شحية اأو اأقارب ال�شحية بالتوجه للدائرة القانونية يف املركز لتقدمي �شكوى �شد 
اجلهة امل�شئولة عن النتهاك. كما ي�شاهم الباحث امليداين يف كثري من الأحيان بت�شهيل مهمة املحامي يف الو�شول لل�شحية اأو اخذ توكيل اأو اإبالغ عن نتائج 

الق�شية.

امل�شاركة يف الن�شاطات الإعالمية •
ي�شارك الباحثون امليدانيون ومديرة الوحدة يف العديد من اللقاءات الإعالمية اأو التلفزيونية اأو الإدلء ببع�ص الت�شريحات لل�شحف املحلية  وفقًا لروؤية املركز 
وخ�شو�شا  عندما يكون هناك جرائم حرب متنوعة باملناطق من قبل قوات الحتالل اأو تدهور الأو�شاع الداخلية وقد اأجرت الوحدة العديد من املقابالت 

الإذاعية والتلفزيونية وال�شحفية مع و�شائل اإعالم دولية وحملية �شواء يف قطاع غزة اأو ال�شفة الغربية.

موؤ�سرات القيا�س
زيارة املركز من قبل العديد من الإفراد اإما بهدف لقاء املحامي اأو التعرف على ن�شاطات املركز. •
توزيع التقرير الأ�شبوعي يف القطاع  ويف معظم حمافظات ال�شفة الغربية. •
اللقاءات الإعالمية والت�شالت. •
جتاوب ال�شحايا مع باحثي املركز. •
تعاون املوؤ�ش�شات وبع�ص اأجهزة الأمن مع باحثي املركز. •
الق�شايا التي حقق فيها املركز جرب �شرر اأو تقدمي م�شاعدة قانونية •
امل�شاركة يف الفعاليات املجتمعية. •
قدم العديد من الباحثني امليدانيني ومن �شمنهم مديرة الوحدة  مداخالت يف العديد من الندوات وور�ص العمل. •
طلب العديد  من الطلبة والباحثني الدار�شني  ملعلومات تخ�ص اأبحاثهم من خالل الوحدة. •

و�سائل التحقق
زار املركز منذ بداية العام املئات من املواطنني يف جميع فروعه. •
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قدوم ع�شرات املواطنني للمركز لتقدمي �شكاوي. •
م�شاركة املئات من فئات املجتمع املختلفة يف فعاليات املركز من ندوات ودورات تدريبية وور�ص عمل . •
توزيع مئات الن�شخ  من التقرير الأ�شبوعي يف املناطق امل�شار لها اأعاله، ف�شاًل عن توزيع مماثل للتقرير ال�شنوي للعام 2008 •
م�شاعدة العديد من الباحثني والدار�شني يف تلقى معلومات حول حالة حقوق الإن�شان ومدهم بالإح�شائيات الالزمة. •
 اإجراء العديد من املقابالت من قبل طاقم الوحدة ومديرة الوحدة على النحو التايل: •

الن�ساط الرابع:
امل�شاهمة يف جولت ميدانية مع الوفود املحلية والدولية  لإطالعهم على اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة

ي�شهم هذا الن�شاط يف تعريف الوفود الدولية الزائرة باأو�شاع حقوق الإن�شان والطالع على اآثار الدمار الناجم عن اجلرائم التي تقرتفها قوات الحتالل يف 
الأر�ص الفل�شطينية املحتلة.  ويف كثري من احلالت كان الباحثون يقومون بالتن�شيق للعديد من الوفود ملقابلة ال�شحايا ومرافقتهم يف الو�شول لأماكن �شكناهم.  
وخالل فرتة العدوان على غزة وما تبعها �شاهم باحثو الوحدة وب�شكل غري م�شبوق يف جولت ميدانية من الوفود الأجنبية والعربية وموظفي املركز املحليني 

منهم والدوليني يف اإطالعهم على حجم الدمار ومقابلة ال�شحايا.

موؤ�سرات القيا�س
اطالع الوفود التي مت مرافقتها على حالة حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة والتي �شاهمت بالتحقيق يف بع�ص النتهاكات ورفع تقارير متخ�ش�شة  •

يف بلدانهم اأو موؤ�ش�شاتهم.

و�سائل التحقق
ا يف فرتة ما بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة،  • بلغ عدد اجلولت التي مت فيها مرافقة اأ�شخا�ص اأجانب اأو وفود  اأكرث من 150 جولة ميدانية، وخ�شو�شً

ومعظم اجلولت كانت مع وفود اأجنبية، ومع بع�ص الزائرين للمركز، واإطالعهم على حجم الدمار الذي خلفه العدوان، ف�شاًل عن الزيارات املتخ�ش�شة 
للمنازل للجان التحقيق يف العديد من احلالت الإن�شانية.

تقارير ن�شاط الوحدات
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اإىل برنامج  اأ�شيف  ال�شنوية للعام 2009،  ب�شبب ما  اإ�شافية وا�شتثنائية لإجناز كافة الن�شاطات املدرجة يف خطتها  القانونية جهودًا  بذلت وحدة امل�شاعدة 
الوحدة من مهام اأعقبت ما �شهده بداية العام من ا�شتمرار احلرب التي �شنتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي على قطاع غزة ، الذي كان له الأثر الوا�شح على 
ن�شاطات الوحدة.  وتعمل الوحدة على تقدمي امل�شاعدة القانونية ل�شحايا انتهاكات حقوق الإن�شان الفل�شطيني على الأجندتني الإ�شرائيلية والفل�شطينية.  وفيما 

يلي ا�شتعرا�ص جلميع ن�شاطات وحدة امل�شاعدة القانونية خالل عام 2009.

  اأوًل: الأجندة الإ�سرائيلية
�شنت قوات الحتالل الإ�شرائيلي بتاريخ 2008/12/27 عدوانا حربيا على قطاع غزة ا�شتمر ملدة 23 يومًا ، اعترب الأو�شع والأ�شر�ص يف تاريخ الحتالل �شد 
قطاع غزة.  ونظرًا لتلك التطورات، با�شرت الوحدة القانونية بالعمل وب�شكل قانوين ومكثف من اأجل تقدمي امل�شاعدة القانونية ل�شحايا انتهاكات حقوق الإن�شان 
من قبل قوات الحتالل الإ�شرائيلي، مبا يف ذلك، بناء ملفات قانونية من اأجل مالحقة جمرمي احلرب الإ�شرائيليني اأمام املحاكم الدولية.   وقد �شكلت تلك 
اإ�شافيًا على كاهل الوحدة، مما حدا بها اإىل ال�شتعانة بـ)7( من املتطوعني الذين عملوا مع طاقم الوحدة على تقدمي امل�شاعدة القانونية  التطورات عبئًا 
لل�شحايا وذويهم، غداة انتهاء العمليات احلربية.  وبالرغم من العبء الإ�شايف، اإل اأن الوحدة اأجنزت جميع ن�شاطاتها بح�شب ما ورد يف خطتها ال�شنوية، 

وهي على النحو التايل:

   خمرج رقم)1(
تقدمي امل�شاعدة القانونية للمعتقلني الفل�شطينيني يف ال�شجون الإ�شرائيلية

1( احلد من ظاهرة التعذيب
2( حتقيق ظروف اعتقال اأف�شل ، مبا يف ذلك، حت�شني الرعاية ال�شحية للمعتقلني

3( الإفراج عن املعتقلني
4( حتديد الو�شع القانوين و اأماكن اعتقال املعتقلني

الن�ساطات
وا�شلت الوحدة تقدمي خدمات قانونية للمعتقلني الفل�شطينيني يف �شجون الحتالل الإ�شرائيلي وذلك من خالل توفري حمامني لزيارتهم والدفاع عنهم، وتقدمي 
ال�شكاوى واللتما�شات للجهات املخت�شة.  بلغ عدد املعتقلني الذين ا�شتفادوا من اخلدمات القانونية التي تقدمها الوحدة خالل العام 2009، )150( معتقل 

فل�شطيني، وميكن اإجمال هذه اخلدمات على ال�شكل التايل:

متثيل املعتقلني يف املحاكم االإ�سرائيلية:
قامت الوحدة خالل العام 2009 بتقدمي امل�شاعدة القانونية لـ 150 معتقل فل�شطيني داخل �شجون الحتالل الإ�شرائيلي، وذلك عرب انتداب حمامي املركز من 

اأجل حتديد اأماكن اعتقالهم، وكذلك حتديد و�شعهم القانوين من خالل متثيلهم اأمام املحاكم الإ�شرائيلية.
كما بلغ عدد الزيارات التي قام بها حمامي الوحدة املنتدب )52( زيارة للمعتقلني يف اأماكن اعتقالهم من اأجل الطمئنان على و�شعهم ال�شحي والقانوين.  

جدير ذكره باأن كل معتقل يتلقى العديد من الزيارات من قبل املحامي.

وحدة امل�ساعدة القانونية

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009
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تقدمي ال�سكاوى و االلتما�سات
اأواًل ال�سكاوى: 

القانوين  امل�شت�شار  ال�شجون؛  القانوين مل�شلحة  امل�شت�شار  الإ�شرائيلية؛  ال�شجون  منها م�شلحة  متعددة وخمت�شة  ال�شكاوى جلهات  بعدد من  الوحدة  تقدمت 
الإ�شرائيلي؛ والنيابة العامة الإ�شرائيلية.  وميكن تو�شيح هذه ال�شكاوى على ال�شكل التايل:

تقدمت الوحدة ب�شكوى واحدة لوقف التعذيب.  قدمت هذه ال�شكوى للنيابة العامة الإ�شرائيلية من اأجل فتح حتقيق فيها، بالإ�شافة ملتابعة عدد من �شكاوي  •
التعذيب من �شنوات �شابقة.

تابعت الوحدة �شكوى اإىل امل�شت�شار القانوين لوزارة الداخلية الإ�شرائيلية بخ�شو�ص قرار اإبعاد معتقل فل�شطيني من �شكان قطاع غزة اإىل جمهورية م�شر  •
العربية.

تقدمت الوحدة ب�شكوى اإىل النيابة الإ�شرائيلية قيادة املنطقة اجلنوبية لتنفيذ قرار بالإفراج عن معتقل فل�شطيني واإلغاء قرار الإبعاد اإىل جمهورية م�شر  •
العربية.

 تقدمت الوحدة بـ16 كتاب اإىل م�شلحة ال�شجون من اأجل اتخاذ الإجراءات الطبية الالزمة لفح�ص اأحد املعتقلني الفل�شطينيني واملوجود يف �شجن ال�شبع،  •
من اأجل الطمئنان على و�شعه ال�شحي. 

تقدمت الوحدة بـ 3 �شكاوى لكل من م�شلحة ال�شجون، واللجنة ال�شعبية ملناه�شة التعذيب، ورابطة الأطباء بخ�شو�ص وفاة املعتقل ف�شل �شاهني يف ال�شجون  •
الإ�شرائيلية.

ثانياً: االلتما�سات: 
خالل  العام 2009 تقدمت الوحدة بالتما�شني، وهما كالتايل:

بتاريخ 2 يناير 2009، تقدمت الوحدة بالتما�ص للمحكمة العليا الإ�شرائيلية من اأجل معرفة م�شري املعتقلني الفل�شطينيني الذين مت اعتقالهم اأثناء العدوان  •
على قطاع غزة خالل الفرتة ما بني 27 دي�شمرب 2008 وحتى 18 يناير 2009.

بتاريخ 21 يوليو 2009، مت تقدمي التما�ص للمحكمة العليا الإ�شرائيلية بخ�شو�ص اإعادة معتقل فل�شطيني من �شكان قطاع غزة اإىل منطقة �شكناه وذلك ب�شبب  •
ا�شتمرار احتجازه بالرغم من �شدور قرار بالإفراج عنه ب�شهر اأغ�شط�ص 2008 واإعادته اإىل منطقة �شكناه. 

- توفري الرعاية ال�سحية للمعتقلني
تعمل الوحدة القانونية �شمن برنامج توفري الرعاية ال�شحية للمعتقلني يف ال�شجون الإ�شرائيلية من اأجل حتقيق ظروف اعتقال اأف�شل لهم وذلك عرب التن�شيق 
والتعاون مع موؤ�ش�شات �شحية اإ�شرائيلية، منها رابطة اأطباء حلقوق الإن�شان واللجنة ال�شعبية ملناه�شة التعذيب، من اأجل متابعة اأو�شاع املعتقلني ال�شحية يف 
ال�شجون الإ�شرائيلية الذين بحاجة لتوفري اأطباء لزيارتهم وامل�شاعدة فيما يخ�ص اأو�شاعهم ال�شحية.  وقد قامت الوحدة خالل العام 2009 بتقدمي مرا�شالت 
لكل من م�شلحة ال�شجون الإ�شرائيلية ورابطة اأطباء حلقوق الإن�شان و اللجنة ال�شعبية ملناه�شة التعذيب من اأجل زيارة 19 معتقل مري�ص يف اأماكن اعتقالهم 

لتقييم و�شعهم ال�شحي والعمل على حت�شينه.

- تقدمي اال�ست�سارات القانونية الأهايل املعتقلني
وتقدمي  املعتقلني  اأهايل  ا�شتقبال  الوحدة  وا�شلت 
يف  املحامني  خالل  من  وذلك  لهم  القانونية  ال�شت�شارات 
يون�ص  خان  مدينة  يف  وفرعيه  غزة  مبدينة  املركز  مقر 
لهم  املقدمة  ال�شت�شارات  عدد  بلغ  حيث  جباليا،  وخميم 
الوحدة  باأن  علمًا   ،2009 العام  خالل  ا�شت�شارة   )212(
كانت تعمل خالل فرتة العدوان على قطاع غزة يف الفرتة 
حتت   ،2009 يناير   18 وحتى   2008 دي�شمرب   27 بني  ما 
اأماكن  ملعرفة  املعتقلني  اأهايل  م�شاعدة  اجل  من  اخلطر 

اعتقالهم.

تقارير ن�شاط الوحدات

املحامي يف وحدة امل�شاعد 
القانونية، اإبراهيم 

ال�شوراين، خالل تلقيه 
اإحدى ال�شكاوى من مواطنني
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موؤ�شرات القيا�ص:
بلغ عدد املعتقلني الذين تابعتهم الوحدة 150 معتقل فل�شطيني. •
بلغ عدد املعتقلني املفرج عنهم بعد متابعة الوحدة مللفاتهم  72 معتقل، حيث مت الإفراج عنهم دون توجيه لوائح اتهام بحقهم. •
بلغ عدد الزيارات التي قام بها حمامي الوحدة املنتدب 52زيارة للمعتقلني يف اأماكن اعتقالهم ملعرفة ظروف اعتقالهم. •
تابعت الوحدة الو�شع ال�شحي لـ 19 معتقل مري�ص، وذلك من اأجل زيارتهم وحت�شني ظروفهم ال�شحية. •
تلقت الوحدة ردًا عدد )2( من امل�شت�شار القانوين لوزارة الداخلية الإ�شرائيلية بخ�شو�ص قرار اإبعاد معتقل فل�شطيني من �شكان قطاع غزة اإىل جمهورية  •

م�شر العربية.
تلقت الوحدة ردًا من النيابة الإ�شرائيلية -قيادة املنطقة اجلنوبية يفيد باأنهم بانتظار م�شادقة جهاز ال�شاباك )ال�شني بيت ( الإ�شرائيلي و�شرطة احلدود  •

الإ�شرائيلية على اإلغاء قرار اإبعاد معتقل فل�شطيني اإىل جمهورية م�شر العربية والإفراج عنه، واإعادته اإىل قطاع غزة منطقة �شكانه.
تلقت الوحدة ردًا ايجابيا من دائرة الهجرة الإ�شرائيلية بخ�شو�ص اإلغاء قرار اإبعاد معتقل فل�شطيني اإىل جمهورية م�شر العربية، يفيد بت�شديق �شرطة  •

احلدود الإ�شرائيلية على قرار الإفراج عن املعتقل واإعادته اإىل قطاع غزة منطقة �شكناه.
احل�شول على لوائح اتهام لـ 25 معتقلني، احل�شول على قرار حكم لـ 18 معتقل. •
اأ�شدرت الوحدة بيان خا�ص مبنا�شبة يوم الأ�شري الفل�شطيني يف �شجون الحتالل، مت التطرق فيه اإىل اأو�شاع املعتقلني داخل ال�شجون الإ�شرائيلية.  •
تقدمي 212  ا�شت�شارة لأهايل املعتقلني الذين زاروا الوحدة يف مقرات املركز. •
ايجابية  • النتيجة  وكانت  التما�شني،  الحتالل  �شجون  الفل�شطينيني يف  باملعتقلني  العام 2009 خا�شة  الوحدة خالل  بها  تقدمت  التي  اللتما�شات  بلغ عدد 

بخ�شو�ص قرار الإبعاد اخلا�ص باملعتقل الفل�شطيني.
زيادة عدد املراجعني يعك�ص مدى ارتياحهم للم�شاعدات القانونية التي تقدم لهم. •

و�سائل التحقق:
-ر�شدت الوحدة زيادة وا�شحة لعدد حالت العتقال من �شكان قطاع غزة. •
- ر�شدت الوحدة 14 قرار اعتقال ) مقاتل غري �شرعي( بحق معتقلني فل�شطينيني مت اعتقالهم اأثناء فرته احلرب على غزة. •
- ر�شدت الوحدة ا�شتخدام املعتقلني كدروع ب�شرية اأثناء احلرب على قطاع غزة واعتقالهم. •
- تلقت الوحدة ردًا ايجابيًا يف اللتما�ص املقدم بخ�شو�ص قرار الإبعاد اخلا�ص باملعتقل الفل�شطيني. •
- من خالل متابعة الوحدة لهذا امللف ال�شحي ر�شدت عددا من املعتقلني الذين يعانون من م�شاكل �شحية نتيجة لظروف الإن�شانية التي يعي�شونها داخل  •

ال�شجون.
- م�شاعدة الوحدة ملعتقلني �شابقني يف احل�شول على لوائح التهام بعد الإفراج عنهم. •
- م�شاعدة الوحدة لذوي املعتقلني وذلك لت�شهيل اإجراءات دفع كانتينا لأبنائهم املعتقلني داخل �شجون الحتالل الإ�شرائيلي. •
- ر�شد الوحدة �شدى وا�شع من املهتمني يف ب�شئون الأ�شرى بالبيان اخلا�ص الذي اأ�شدرته الوحدة مبنا�شبة يوم الأ�شري الفل�شطيني. •

   خمرج رقم)2(
تقدمي امل�شاعدة القانونية ل�شحايا انتهاكات حقوق الإن�شان وحقهم يف التعوي�شات

1( احل�شول على تعوي�شات لل�شحايا
2( مالحقة جمرمي احلرب 

3( تنظيم لقاءات وجل�شات ا�شت�شارية حول مو�شوع الولية الق�شائية العاملية

1( احل�سول على تعوي�سات لل�سحايا:
ولتنفيذ هذا املخرج مت التقيد بالن�ساطات املر�سودة يف اخلطة لعام 2009، وكانت على النحو التايل:

التوثيق القانوين
وا�شلت الوحدة القانونية عملها على م�شتوى التوثيق القانوين جلرائم احلرب الإ�شرائيلية.  وقد بلغ عدد ملفات اجلرائم التي مت توثيقها 1033 ملف، موزعة 

كما هو مبني يف اجلدول رقم )1(.
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املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان 135

جدول رقم )1(: امللفات القانونية اخلا�شة بجرائم احلرب الإ�شرائيلية التي اأعدتها الوحدة
عدد امللفاتنوع اجلرمية

411قتل
320اإ�شابة

302تدمري و�شلب ممتلكات
1033املجموع

تقدمي ال�سكاوى واملرا�سالت
بذلت وحدة امل�شاعدة القانونية جهودًا قوية وا�شتثنائية يف م�شاعدة املواطنني ال�شحايا الذين تعر�شوا لنتهاكات ج�شيمة و�شارخة من قبل قوات الحتالل الإ�شرائيلي، 
وخا�شة خالل العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة.  فقد عملت الوحدة حتت اخلطر  ووا�شلت العمل ب�شكل مكثف من اأجل م�شاعدة ال�شحايا، حيث ا�شتعانت بفريق من 
املتطوعني مكون من 7 حمامني، من اأجل اإجناز العمل يف مدة معينة، ل�شمان حق ال�شحايا يف التقا�شي اأمام املحاكم الإ�شرائيلية، خا�شة واأن التعديالت التي طراأت على 

قانون التعوي�شات بتاريخ 2002/7/24 قيدت مدة اإر�شال البالغ اخلطي لوزارة الدفاع الإ�شرائيلية بـ60 يومًا وهي فرتة ق�شرية جدًا هدفها اإ�شاعة حق ال�شحية.

فقد قامت الوحدة القانونية باإر�شال 955 �شكوى نيابة عن ال�شحايا النتهاكات الإ�شرائيلية، حيث مت توجيه ال�شكاوى اإىل كل من النيابة الع�شكرية الإ�شرائيلية و�شابط 
و�شلب  وتدمري  والإ�شابة  القتل  بجرائم  ال�شكاوى  تتعلق هذه  املت�شررين.  املواطنني  ال�شرر عن  فيها وجرب  للتحقيق  الإ�شرائيلية  الدفاع  وزارة  التعوي�شات يف  ركن 

املمتلكات، وهي موزعه كما هو مبني يف اجلدول رقم )2(.

جدول رقم ) 2 ( �شكاوى ب�شاأن جرائم القتل والإ�شابة وتدمري و�شلب املمتلكات
نتيجة املتابعةعدد ال�شكاوىمو�شوع ال�شكوى

قيد املتابعة392قتل
قيد املتابعة295اإ�شابة

قيد املتابعة268تدمري و �شلب ممتلكات
قيد املتابعة955املجموع

هذا بالإ�شافة اإىل اأن الوحدة القانونية خالل نف�ص الفرتة ال�شابقة قامت باإر�شال 1033 بالغًا خطيًا اإىل وزارة الدفاع الإ�شرائيلية، وهذا طبقًا للتعديالت التي طراأت 
على قانون التعوي�شات بتاريخ 2002/7/24.

-توجهت الوحدة بـ 2 �شكوى للنيابة الع�شكرية الإ�شرائيلية وللم�شت�شار القانوين لوزارة الدفاع الإ�شرائيلية بخ�شو�ص تدمري منازل مواطنني مدنيني يف منطقة  •
خزاعة – �شرق خان يون�ص، ومبنطقة حي ال�شجاعية – �شرق مدينة غزة من قبل قوات اجلي�ص الإ�شرائيلي، خالل فرتة العدوان على قطاع غزة.

-ناهيك عن متابعة الوحدة للعديد من ال�شكاوى التي قدمت يف العام املا�شي حيث وجهت الع�شرات من ر�شائل التذكري للنيابة الع�شكرية الإ�شرائيلية و�شابط ركن التعوي�شات. •

�سكاوى اعتداءات على ال�سيادين
تابعت الوحدة القانونية العديد من العتداءات الإ�شرائيلية على ال�شيادين يف قطاع غزة، والتي متثلت يف مطاردة واعرتا�ص قوارب ال�شيد؛ ا�شتهداف �شيادين 
باأعرية نارية يف عر�ص البحر؛ واحتجاز قوارب �شيد دون مربر.  وقد قامت الوحدة خالل العام 2009، مبتابعة)28( �شكوى بهذا اخل�شو�ص لكل من ال�شرطة البحرية 

والنيابة الإ�شرائيلية و وزراه الدفاع،5 منها متابع من العام املن�شرم، موزعه كما هو مبني يف اجلدول رقم )3(:

تقارير ن�شاط الوحدات
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جدول رقم ) 3 ( �شكاوى ال�شيادين ونتائج متابعتها

عدد ال�شكاوىمو�شوع ال�شكوى
نتيجة املتابعة

قيد املتابعة�شلبياإيجابي

24195م�شادرة قارب �شيد
211تدمري وحرق قوارب �شيد 
11ا�شطدام بقوارب ال�شيد

11مطاردة واعرتا�ص قوارب �شيد
282017املجموع

ناهيك عن تعر�ص ال�شيادين اأنف�شهم للخطر ال�شديد حيث تقوم ال�شرطة البحرية الإ�شرائيلية باعتقال جميع ال�شيادين الذين يتواجدون على منت قواربهم 
وتقوم بالعتداء عليهم باإطالق الأعرية النارية عليهم ب�شكل مبا�شر، اأو ب�شكل غري مبا�شر لإرهابهم، هذا بالإ�شافة اإىل اأنها تقوم باحتجازهم والتحقيق معهم 

من قبل جهاز املخابرات الإ�شرائيلية، ومن ثم تقوم بالإفراج عنهم عن طريق معرب بيت حانون- اإيرز. 

بالإ�شافة اإىل تعر�ص ال�شيادين اإىل اإطالق النريان فبتاريخ 17 يناير 2009 قامت الزوارق احلربية الإ�شرائيلية باإطالق الأعرية النارية على ثالثة �شيادين 
اأثناء قيامهم بال�شيد يف املنطقة امل�شموح بها لل�شيد قبالة �شاطئ منطقة ال�شودانية، الأمر الذي اأدى ملقتل اأحدهم واإ�شابة اثنني اآخرين.  بتاريخ 18 يناير 
2009، تقدمت الوحدة با�شتمارة اأ�شرار ل�شابط ركن التعوي�شات بوزارة الدفاع الإ�شرائيلية. وبتاريخ بتاريخ 21 يوليو 2009، تقدمنا ب�شكوى للنيابة الع�شكرية 

قيادة املنطقة اجلنوبية لفتح ملف حتقيق يف احلادث، وما زال املو�شوع قيد املتابعة.

ق�سايا وحماكم 
ل تزال الوحدة القانونية تتابع العديد من الق�شايا يف املحاكم الإ�شرائيلية �شد دولة اإ�شرائيل نيابًة عن �شحايا النتهاكات الإ�شرائيلية للمطالبة بالتعوي�ص 
عن الأ�شرار التي حلقت باملواطنني نتيجة اجلرائم التي ارتكبتها قوات اجلي�ص الإ�شرائيلي بحقهم، حيث وزعت هذه الق�شايا ما بني قتل، واإ�شابة، وتدمري 

ممتلكات، واعتداءات على معتقلني فل�شطينيني يف ال�شجون الإ�شرائيلية.
بتاريخ 21 اإبريل 2009 مت رفع ق�شية تعوي�ص اأمام املحاكم الإ�شرائيلية بخ�شو�ص مقتل 3 اأطفال من قبل قوات اجلي�ص الإ�شرائيلي.  .1

بتاريخ 01 يونيو 2009 مت تقدمي التما�ص للمحكمة الإدارية ببئر ال�شبع بخ�شو�ص الإفراج عن قارب �شيد .  .2
اإيرز  اأمام املحاكم الإ�شرائيلية بخ�شو�ص وفاة مري�ص نتيجة منع اجلهات املخت�شة الإ�شرائيلية بحاجز  بتاريخ 30 يونيو 2009 مت رفع ق�شية تعوي�ص   .3

ال�شماح له من ال�شفر لتلقي العالج يف امل�شت�شفيات الإ�شرائيلية.
بتاريخ 30 يونيو 2009 مت رفع ق�شية تعوي�ص اأمام املحاكم الإ�شرائيلية بخ�شو�ص اإ�شابة ال�شحفي عماد غامن بتاريخ 05 يوليو 2007 من قبل قوات اجلي�ص   .4

الإ�شرائيلي.

موؤ�سرات القيا�س
رفع 3 ق�شايا تعوي�ص اأمام املحاكم الإ�شرائيلية. •
رفع التما�ص للمحكمة الإدارية ببئر ال�شبع بخ�شو�ص الإفراج عن قارب �شيد. •
تلقت الوحدة رد ايجابي عدد 2 من النيابة الإ�شرائيلية بخ�شو�ص ا�شتعدادهم بدفع تعوي�ص مايل لثنني من ال�شيادين لفقدان قواربهم، و جاري حاليا  •

التفاو�ص على مبالغ التعوي�ص.
التعاون مع وحدة احلقوق القت�شادية والجتماعية يف املركز باإ�شدار تقرير خا�ص بالعتداءات على ال�شيادين، حيث مت تزويدهم  بالعديد من ال�شواهد  •

احلية حول العتداءات امل�شتمرة لل�شيادين من قبل ال�شرطة البحرية الإ�شرائيلية، ودور الوحدة يف امل�شاعدة القانونية املقدمة لهوؤلء ال�شيادين. 
تلق الوحدة ردا �شلبيا من النيابة الع�شكرية الإ�شرائيلية وللم�شت�شار القانوين لوزارة الدفاع الإ�شرائيلية بخ�شو�ص تدمري منازل مواطنني مدنيني يف منطقة  •

خزاعة – �شرق خان يون�ص، ومبنطقة حي ال�شجاعية – �شرق مدينة غزة من قبل قوات اجلي�ص الإ�شرائيلي، خالل فرتة العدوان على قطاع غزة.
-متكنت الوحدة من  ا�شتعادة مبلغ مايل �شرق من قبل جندي تابع لقوات اجلي�ص الإ�شرائيلي خالل عدوانها على املدنيني وممتلكاتهم من �شكان قطاع غزة  •

يف الفرتة ما بني 27 دي�شمرب 2008 وحتى 18 يناير 2009.
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تفنيد الوحدة القانونية لالدعاءات الزائفة لقوات الحتالل الإ�شرائيلي ب�شاأن اأعداد القتلى خالل العدوان على قطاع غزة، وقد اأكدت على الأعداد الكبرية  •
من القتلى بني �شفوف املدنيني والهجمات الع�شوائية والقتل العمد والتدمري ال�شامل  وا�شتخدام اأ�شلحة مثل الف�شفور الأبي�ص يف مناطق ماأهولة من قبل قوات 

الحتالل الإ�شرائيلي ما  ميثل ا�شتخدامًا مفرطًا للقوة وانتهاكًا وا�شع النطاق للقانون الإن�شاين الدويل.
ت�شميم الوحدة القانونية على فتح ملفات حتقيق يف جرائم احلرب الإ�شرائيلية التي ارتكبتها على قطاع غزة فيما ي�شمى بعملية الر�شا�ص امل�شبوب وذلك  •

من خالل اإر�شال �شكاوي ال�شحايا، بالرغم من قيام النائب العام الإ�شرائيلي باإغالق التحقيق يف تلك اجلرائم، وحماولة ال�شلطات الع�شكرية الإ�شرائيلية 
اإ�شفاء ال�شرعية على جرائم قوات الحتالل الإ�شرائيلي.

متابعة 89 ق�شية تعوي�ص مت رفعها اأمام املحاكم الإ�شرائيلية نيابة عن ال�شحايا. •
دفع ر�شوم ق�شايا وكفالت مالية للعديد من الق�شايا املرفوعة اأمام املحاكم الإ�شرائيلية واخلا�شة بالتعوي�ص. •

و�سائل التحقق
ر�شد لعدد امللفات: بلغ عدد امللفات التي مت اإر�شالها نيابة عن �شحايا انتهاكات حقوق الإن�شان 1033 ملفًا تتعلق بـجرائم القتل والإ�شابة والتدمري و�شلب  •

املمتلكات.
ر�شد عدد الردود: تلقت الوحدة القانونية العديد من الردود من جهات اإ�شرائيلية ر�شمية خمتلفة حول ال�شكاوى التي قامت الوحدة باإر�شالها، وهي موزعه  •

كما هو مبني يف اجلدول رقم )4( على ال�شكل التايل:

جدول رقم )4 ( 
الردود التي تلقتها الوحدة من اجلهات الإ�شرائيلية املخت�شة خالل العام 2009

املجموعقيد املتابعةرد �شلبيرد ايجابياجلهة ذات العالقة

�شابط ركن التعوي�شات
424890ل يوجدوزارة الدفاع

النيابة الع�شكرية الإ�شرائيلية - املنطقة 
4444-ل يوجداجلنوبية

118118ل يوجدال�شرطة الع�شكرية الإ�شرائيلية
42210252املجموع

*مالحظة:
1- من خالل الردود التي تلقتها الوحدة القانونية على �شكاوي ال�شحايا نتيجة العدوان احلربي الإ�شرائيلي على قطاع  تلقت ردا واحدًا من مكتب التعوي�شات 

يفيد باأن ال�شكاوى – ا�شتمارات الأ�شرار -  اخلا�شة ب�شحايا العدوان على غزة ما زالت قيد الفح�ص واملتابعة. 
2- بناًء على ال�شكاوي التي تقدمت بها الوحدة القانونية للنيابة الع�شكرية الإ�شرائيلية قامت النيابة بفتح ملفات حتقيق يف اجلرائم التي ارتكبتها القوات 
الإ�شرائيلية بحق ال�شحايا املدنني، وقد طلبت من الوحدة �شماع اأقوال بع�ص ال�شحايا، وعليه مت التن�شيق لهم  من اأجل التوجه اإىل معرب بيت حانون -ايرز 

برفقه حمامي الوحدة القانونية ل�شماع اأقوالهم من قبل ال�شرطة الع�شكرية الإ�شرائيلية حيث بلغ عددهم 35 �شاهد و�شحية.
 

ر�سد لعدد القرارات وال�سوابق الق�سائية
اأ�شدرت املحكمة الإدارية ببئر ال�شبع قرارًا ايجابيًا واحدًا،وذلك الإفراج عن قارب �شيد. •
�شادقت املحكمة الإ�شرائيلية حول ت�شوية ودية بدفع مبلغ 200 األف �شيكل لعائلة املواطن �شيد اأبو �شفرة، والذي  قتل من قبل اجلي�ص الإ�شرائيلي بتاريخ  •

.2003/11/28
�شد العديد من القرارات التع�شفية من املحاكم الإ�شرائيلية واخلا�شة يف ق�شايا التعوي�ص والقا�شية بدفع كفالت عالية جدًا، ل ي�شتطيع اأحد من ال�شحايا  •

دفعها، ل�شعوبة الأو�شاع القت�شادية.
�شد الوحدة حلالة من التهديد اخلطري واحلقيقي على العديد من الق�شايا التي مل تدفع كفالته ما يوؤدي اإىل اإ�شقاطها واإ�شاعة حق ال�شحايا من التعوي�ص. •

تقارير ن�شاط الوحدات
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2(  مالحقة جمرمي احلرب:
يعترب اللجوء اإىل الولية الق�شائية الدولية البديل القانوين ملتابعة ملف مالحقة جمرمي احلرب الإ�شرائيليني من اأهم امللفات التي تعمل عليها الوحدة القانونية 
وذلك لتقدمي املتورطني يف جرائم احلرب اإىل املحاكم املخت�شة، �شيما واأن ال�شلطات الإ�شرائيلية وخا�شة النائب العام الإ�شرائيلي يعمالن جاهدين من اأجل 

عدم التحقيق يف جرائم احلرب التي ارتكبت يف غزة و العمل على اإ�شفاء ال�شرعية على اجلرائم املرتكبة وحماية مرتكبيها من العدالة .
وعليه با�شرت الوحدة بالعمل ب�شكل قانوين ومهني خالل العام 2009 فيما يتعلق مبهام مالحقة جمرمي احلرب من قادة دولة اإ�شرائيل، حيث مت اإعداد وجتهيز 
ملفات خا�شة مبئات ال�شحايا بالتعاون مع حمامني دوليني من اجل رفعها اأمام املحاكم الدولية وحتديدا يف بريطانيا و ا�شبانيا، هذا بالإ�شافة ملتابعة الق�شايا 

التي مت رفعاها يف الفرتة ال�شابقة وميكن عر�ص هذا الن�شاط النحو التايل:

التوثيق القانوين وبناء امللفات:
عمل حمامو الوحدة القانونية خالل العام 2009 على العديد من الإجراءات القانونية من اأجل مالحقة جمرمي احلرب. وكان اأبرز تلك الإجراءات اأعمال 
التوثيق القانوين، الزيارات امليدانية ملكان اجلرمية، واأخذ الت�شاريح امل�شفوعة بالق�شم من ال�شحايا و�شهود العيان.  وقد بلغ عدد ملفات اجلرائم التي مت 

توثيقها قانونيًا من قبل الوحدة 1033 ملفًا، موزعة على النحو التايل:

جدول امللفات التي وثقتها الوحدة قانونيًا خالل العام 2009 موزعة ح�شب املو�شوع
عدد امللفاتنوع اجلرمية

411قتل
320اإ�شابة

302تدمري و�شلب ممتلكات
1033املجموع

توطيد العالقات مع خرباء وحمامني دوليني
وا�شلت وحدة امل�شاعدة القانونية جهودها احلثيثة وامل�شتمرة يف توطيد عالقاتها مع العديد من اخلرباء واملحاميني الدوليني من اأجل مالحقة وحما�شبة جمرمي 
احلرب من القادة ال�شيا�شيني والع�شكريني الإ�شرائيليني اأمام املحاكم الدولية يف اإطار م�شوؤوليتهم عما يقرتفونه من جرائم بحق املدنيني الفل�شطينيني، حيث 
مت جتهيز واإعداد الق�شايا نيابة عن ال�شحايا من اأجل رفعها اأمام املحاكم الوطنية يف الدول التي جتيز نظمها الق�شائية ا�شتخدام الولية الق�شائية الدولية 

وخا�شة يف بريطانيا وا�شبانيا. 
بتاريخ 30 يونيو 2009 ا�شتقبل املركز مديرة برنامج ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا يف املركز الدويل للعدالة النتقالية يف اأمريكا، يف اإطار زيارة هدفها  •

الأ�شا�شي توطيد وتوثيق عالقات التعاون بني كل من املركزين.

اأمام املحاكم الدولية فقد �شدرت عدة قرارات هامه بهذا  • هذا بالإ�شافة اإىل ا�شتمرار املتابعة يف الق�شايا املرفوعة �شد جمرمني احلرب الإ�شرائيليني 
اخل�شو�ص من املحاكم الدولية متثلت يف التايل:-  

بتاريخ 29 يناير 2009، قررت املحكمة الوطنية الأ�شبانية، وهي اأعلى هيئة ق�شائية با�شبانيا مثول �شبعة قادة ع�شكريني اإ�شرائيليني اأمام املحكمة يف اأ�شبانيا  •
خالل مدة 30 يومًا، واإل �شت�شدر بحقهم اأوامر اعتقال دولية، وامل�شتبه بهم ال�شبعة هم كل من: 1( بنيامني بن اإليعازر، وزير البنى التحتية الإ�شرائيلي 
الأركان  رئي�ص  يعالون،  مو�شيه   )3 حينه؛  يف  الدفاع  لوزير  الع�شكري  ال�شكرتري  هريت�شوغ،  مايكل   )2 الدفاع؛  وزير  من�شب   حينه  يف  �شغل  الذي  حاليًا، 
الإ�شرائيلي الأ�شبق؛ 4( دان حالوت�ص، قائد �شالح اجلو؛ 5( اأبراهام ديخرت، مدير املخابرات الإ�شرائيلية؛ 6( دورون اأملوغ، الذي كان ي�شغل من�شب قائد 

املنطقة اجلنوبية يف اجلي�ص الإ�شرائيلي؛ و7( غيورا ايالند، الذي �شغل من�شب رئي�ص جمل�ص الأمن الوطني.

وبالإ�شافة اإىل هذا القرار بالغ الأهمية، اأعلنت املحكمة اأنه اإذا ما ثبت توفر نية باإبادة ال�شكان الفل�شطينيني، فاإنه رمبا �شتوجه للم�شتبه بهم تهمة الإبادة 
اجلماعية، مع العلم بان الق�شية مرفوعة من العام املا�شي.

 بتاريخ 04 مايو 2009 اأعلن القا�شي فريناندو اأندريو من حمكمة اإ�شبانيا الوطنية، قراره مبوا�شلة التحقيق يف اأحداث الهجوم الذي �شنته قوات الحتالل  •
الإ�شرائيلي على حي الدرج يف يوليو من العام 2002، الذي نتج عنه مقتل 16 فل�شطينيًا، من بينهم 14 من املدنيني. وميثل هذا القرار خطوة هامة نحو 
حتقيق العدالة لل�شحايا، كما ميهد الطريق اأمام تطبيق مبداأ املحا�شبة، الذي قد يتم من خالله حتميل جمرمي حرب اإ�شرائيليني م�شتبه فيهم امل�شئولية عن 

املعاناة التي ت�شببوا بها لل�شكان املدنيني يف قطاع غزة.

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009



املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان 139

تقدمي ا�شتئناف اإىل املحكمة العليا الإ�شبانية �شد قرار حمكمة ال�شتئناف الإ�شبانية ، حيث انه وبتاريخ 30 يونيو 2009 �شوتت حمكمة ال�شتئناف الإ�شبانية  •
باأغلبية 14 �شوتًا مقابل اأربعة ل�شالح قرار باإغالق ملف حتقيق املحكمة الوطنية الإ�شبانية يف الهجوم على حي الدرج يف عام 2002.

متابعة الوحدة للق�شية التي مت رفعها اأمام هيئة ق�شائية هولندية يف �شهر مايو 2008 �شد اأحد القادة الع�شكريني الإ�شرائيليني بناء على ادعاء املواطن  •
خالد جمعة ال�شامي، الذي كان اأحد �شحايا التعذيب يف الفرتة من 1999- 2000.  وقد تقدم ال�شحية بطلب لل�شلطات الق�شائية الهولندية التي اأخفقت يف 
اعتقال مدير املخابرات الإ�شرائيلية يف حينه، عامي اأيلون، ب�شبب تاأخر جممع النواب العامني الهولنديني يف اإ�شدار قرار يق�شي باأن عامي اأيلون ل يتمتع 
باحل�شانة، الذي ي�شغل حاليًا من�شب وزير بال حقيبة يف احلكومة الإ�شرائيلية، بينما كان يف زيارة لهولندا وكان ي�شغل �شابقًا من�شب رئي�ص جهاز الأمن 

العام الإ�شرائيلي )ال�شني بيت( يف الفرتة املمتدة من 18 فرباير 1996 اإىل 14 مايو 2000.

 بتاريخ 6 اأكتوبر 2008، تقدم املواطن خالد ال�شامي من خالل حماميه بطلب اإىل حمكمة ال�شتئناف يف لهاي من اأجل اإ�شدار اأمر اإىل النيابة لفتح حتقيق  •
اآخر، يطالب ال�شيد ال�شامي على الأقل  اأية حماكمة، وكخيار  اأمر اعتقال دويل ل�شمان تواجده يف هولندا خالل  اأو  اأمر ت�شليم  اأيلون، واإ�شدار  جنائي مع 

باإ�شدار اأمر باإجراء “حتقيق ا�شتباقي” لكي يكون بالإمكان فتح ملف حتقيق جنائي. 

هذا بالإ�شافة لعالقة املركز مع العديد من املراكز احلقوقية منها مركز احلقوق الد�شتورية يف نيويورك و التي تعنى يف عملها مبالحقة جمرمي احلرب،  •
وكذلك موؤ�ش�شة هيكمان اأند روز يف لندن باململكة املتحدة، حيث مت التعاون معهم يف ق�شايا مماثلة، �شد جمرمني حرب اإ�شرائيليني من بينهم اللواء املتقاعد 
دورون اأملوج الذي كان ي�شغل من�شب قائد املنطقة اجلنوبية يف اجلي�ص الإ�شرائيلي ، حيث �شدر بتاريخ 10 �شبتمرب 2005  اأمر توقيف من رئي�ص حمكمة �شلح 

لندن، تيموثي ووركمان، بحقه وب�شبب فراره من العدالة مل يتم تنفيذ هذا القرار.

موؤ�سرات القيا�س
جللبهم  الأوروبية  الدول  بع�ص  يف  املحلي  الق�شاء  خالل  من  احلرب  جمرمي  مالحقة  يف  الدولية  الق�شائية  الولية  ا�شتخدام  يف  م�شتمرة  الوحدة  تزال  ل 
وحماكمتهم حيث تقت�شي الإجراءات القانونية اعتقال اأو توقيف ملجرمي احلرب للتحقيق معهم، ويف ذلك تقييد حلركة جمرمي احلرب الإ�شرائيليني على 

امل�شتوى الدويل وذلك ب�شبب وجود ق�شايا مودعة �شدهم وحت�شبًا من العتقال.
بلغ عدد القرارات التي �شدرت من املحكمة الوطنية الإ�شبانية قرار واحد يق�شي مبثول �شبعة قادة ع�شكريني اإ�شرائيليني �شابقني اأمام املحكمة يف اأ�شبانيا  •

خالل مدة 30 يومًا، واإل �شت�شدر بحقهم اأوامر اعتقال دولية، هذا بالإ�شافة اإىل اأن املحكمة اأعلنت اأنه اإذا ما ثبت توفر نية باإبادة ال�شكان الفل�شطينيني، 
فاإنه رمبا �شتوجه للم�شتبه بهم تهمة الإبادة اجلماعية.

بلغ عدد الدعاوي الق�شائية املتابعة �شد جمرمني حرب اإ�شرائيليني )2( ق�شية، حيث رفعت اأمام الق�شاء ال�شباين والق�شاء الهولندي، يف خالل العام  •
املن�شرم.

قبول املحكمة الوطنية ال�شبانية الدعوي الق�شائية املقدمة من قبل املركز و�شركائه �شد �شبعة من م�شئولني ع�شكريني �شابقني. •

قبول املحكمة الوطنية الهولندية الدعوى الق�شائية املقدمة �شد عامي ايالون الذي كان ي�شغل من�شب رئي�ص جهاز الأمن العام الإ�شرائيلي )ال�شني بيت(. •

متابعة الطلب الذي قدم ملحكمة ا�شتئناف لهاي من اأجل اإ�شدار اأمر اإىل النيابة لفتح حتقيق جنائي مع عامي اأيلون، واإ�شدار اأمر ت�شليم اأو اأمر اعتقال  •
دويل ل�شمان تواجده يف هولندا خالل اأية حماكمة. وكخيار اآخر، يطالب ال�شحية خالد ال�شامي الأقل باإ�شدار اأمر باإجراء “حتقيق ا�شتباقي” لكي يكون 

بالإمكان فتح ملف حتقيق جنائي.

بتاريخ 2009/10/26 واإنكارًا للعدالة رف�شت حمكمة ال�شتئناف يف هولندا ال�شتئناف املقدم يف ق�شية عامي اأيلون الرئي�ص ال�شابق جلهاز الأمن العام الإ�شرائيلي  •
)ال�شني بيت(، على الرغم من تقدمي املواطن خالد ال�شامي من خالل حماميه اأدله كافيه تتيح للمحكمة  اإدانة عامي اأيلون مبمار�شة التعذيب بحقه.

ال�شتمرار يف مالحقة جمرمي احلرب من خالل الق�شاء املحلي لبع�ص الدول الأوروبية جللبهم وحماكمتهم. •

تقييد حركة عدد من امل�شئولني الإ�شرائيليني املتورطني يف جرائم حرب �شد الفل�شطينيني على امل�شتوى الدويل ب�شبب رفع ق�شايا �شدهم. •

ل يزال اأمر التوقيف الذي �شدر بتاريخ 10 �شبتمرب 2005 من رئي�ص حمكمة �شلح لندن تيموثي ووركمان بحق  اللواء املتقاعد دورون اأملوج والذي كان ي�شغل  •
من�شب قائد املنطقة اجلنوبية يف اجلي�ص الإ�شرائيلي، �شاري املفعول.

- م�شادقه جمل�ص وزراء اخلارجية العرب الذي انعقد يف مقر جامعة الدول العربية يف العا�شمة امل�شرية القاهرة على التقرير الذي اأعدته جلنة تق�شي  •
احلقائق الدولية املنبثقــة عن جامعة الدول العربية حول اجلرائم والنتهاكات الإ�شرائيلية اأثناء العدوان الإ�شرائيلـي على ال�شعب الفل�شطيني يف قطاع غزة.

اإ�شدار بيانات �شحفية، حول قرارات املحكمة الوطنية الإ�شبانية، والتطورات التي ح�شلت يف الق�شاء ال�شباين.  •

تقارير ن�شاط الوحدات
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و�سائل التحقق
ر�شدت الوحدة قرار واحدًا �شدر من املحكمة الوطنية الإ�شبانية بخ�شو�ص مثول �شبعة قادة ع�شكريني اإ�شرائيليني �شابقني اأمام املحكمة يف اأ�شبانيا خالل  •

مدة 30 يومًا، واإل �شت�شدر بحقهم اأوامر اعتقال دولية.
ر�شد الوحدة اهتمامًا بالغًا بني الأو�شاط القانونية الفل�شطينية والإ�شرائيلية والدولية املهتمني بهذا املو�شوع. •
جمرد اإثارة هذا املو�شوع ي�شكل اأحد عوامل الردع للحيلولة دون اإقدام الكثريين على اقرتاف جرائم حرب خوفًا من املالحقة القانونية لهم كاأفراد اأمام  •

الق�شاء الدويل.
�شد الوحدة حلالة من اخلوف بني قادة الحتالل الإ�شرائيلي وتقيد حرية احلركة لديهم، على اثر الق�شايا املرفوعة اأمام املحاكم املخت�شة. •
تعميم وزارة اخلارجية الإ�شرائيلية على امل�شئولني الإ�شرائيليني، �شيا�شيني وع�شكريني ب�شرورة الرجوع للوزارة قبل توجه اأحدهم اإىل الدول املنوي ال�شفر لها  •

للتحقق فيما اإذا كان يف تلك الدولة ق�شية مودعة �شده وفق مبداأ الولية الق�شائية الدولية.

3( تنظيم اجتماعات خرباء و لقاءات وجل�سات ا�ست�سارية حول مو�سوع الوالية الق�سائية:

:)Malaga( العمل على االجتماعات املكملة ملوؤمتر ملجا
بتاريخ 22 – 24 يونيو 2009 نظم املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين الإ�شباين ومنظمات حقوق الإن�شان املحلية والدولية 
موؤمترين يف العا�شمة الإ�شبانية مدريد يف املركز الثقايف الإ�شباين والكونغر�ص دفاعًا عن الولية الق�شائية الدولية. وياأتي تنظيم هذين املوؤمترين يف اإطار 

الحتجاج على التعديالت املقرتحة على الت�شريع ال�شباين فيما يت�شل بالولية الق�شائية الدولية.

   خمرج رقم)3(
تقدمي امل�ساعدة القانونية للمحرومني من حرية احلركة:

وا�شلت الوحدة تقدمي خدماتها القانونية للمواطنني الذين منعتهم �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي من حرية احلركة والتنقل �شواء بغر�ص تلقي العالج، التعليم، 
ممار�شة ال�شعائر الدينية، العمل، التوا�شل الإن�شاين.  فقد �شهد العام 2009 ا�شتمرارًا لإغالق كافة معابر القطاع احلدودية وا�شتمرار �شلطات الحتالل اإحكام 
حالة احل�شار ال�شامل لنحو مليون ون�شف املليون فل�شطيني، بالإ�شافة اإىل تدهور خطري يف الأو�شاع ال�شحية ل�شكان قطاع غزة وزيادة اأعداد حالت الوفيات 
نتيجة عرقلة ال�شماح لهم من ال�شفر لتلقي العالج �شواء يف امل�شت�شفيات الإ�شرائيلية، م�شت�شفيات ال�شفة الغربية اأو يف م�شت�شفيات الدول العربية املجاورة. 
وا�شتثنى من ذلك فتح املعابر جزئيًا ولأيام معدودة، ولفئات حمددة جدًا. بالإ�شافة اإىل الدور واجلهد الإ�شايف الذي بذلته الوحدة القانونية وخا�شة يف ملف 
العالج بعد الأزمة التي �شهدتها دائرة العالج باخلارج التابعة لوزارة ال�شحة الفل�شطينية والتي ا�شتمرت قرابة ال�شهر، والتي كان لها الأثر الوا�شح على القطاع 

ال�شحي ملر�شي قطاع غزة،  حيث مت تنفيذ هذا املخرج مبوجب الن�شاطات املر�شودة يف اخلطة ال�شنوية، على النحو التايل:

�سكاوى واعرتا�سات
تابعت الوحدة القانونية 408 �شكوى خالل العام 2009، حيث قدمت فيها �شكاوى ملركز احلالت الإن�شاين بحاجز ايرز، اجلدول التايل يو�شح الن�شاط.   

                
جدول يو�شح تفا�شيل �شكاوى حرية احلركة

عدد ال�شكاوىمو�شوع ال�شكوى
نتيجة املتابعة

قيد املتابعة�شلبي اإيجابي
645572حرمان مر�شى من دخول اإ�شرائيل للعالج

13284444حرمان مواطنني من دخول ال�شفة الغربية للعالج

178124504منع مواطنني من مرافقة مر�شى للعالج
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منع مواطنني من حاملي الهوية الإ�شرائيلية من 
22العودة اإىل قطاع غزة لاللتحاق باأ�شرهم

منع مر�شى من ال�شفر للخارج لتلقي العالج، 
-201010والدرا�شة، واأ�شباب اأخرى

منع مواطنني من دخول اإ�شرائيل  وال�شفة الغربية 
9171لاللتحاق باأ�شرهم 

منع مواطنني من ال�شفر داخل اإ�شرائيل لإجراء 
-1-1مقابلة يف ال�شفارة الأمريكية لل�شفر للدرا�شة

1--1مل �شمل 
--11رف�ص جتديد ممغنط وجتديد ت�شريح

40827711912املجموع

نتيجة لعدم تلقي ردود وللردود ال�شلبية التي تلقتها الوحدة القانونية وحتديدًا يف املنوعني من احلرية والتنقل لتقلي العالج قامت الوحدة بالتوجه بـ )43(  •
اعرتا�شًا اإىل دائرة اللتما�شات التابعة لنيابة الدولة الإ�شرائيلية.  وكانت النتيجة 28 اإيجابي، 15 �شلبي.

ناهيك عن اإر�شال العديد من ر�شائل التذكري يف �شكاوى �شابقة مل يتم الرد فيها. •
تقدمي كتاب لبنك لوؤومي – فرع املجدل – باإ�شرائيل من اأجل احل�شول على ادخار ملواطن فل�شطيني منع من دخول اإ�شرائيل للتوجه اإىل البنك ل�شحب  •

ادخاره.

 ق�سايا والتما�سات
تابعت الوحدة اللتما�ص املقدم بتاريخ 13 مايو 2008، مع عدد من املوؤ�ش�شات احلقوقية اإىل املحكمة العليا الإ�شرائيلية بخ�شو�ص منع الوقود عن �شكان قطاع 

غزة، وذلك خرقًا لقرار املحكمة ال�شادر يف �شهر يناير من العام 2008.

 عالقات مع موؤ�س�سات �سحية وحقوق اإن�سان:
للمواطنني  والتنقل  ت�شهيل حرية احلركة  اأجل  الإن�شان من  املعنية بحقوق  واملوؤ�ش�شات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  العديد من  بن�شج عالقة مهنية مع  الوحدة  قامت 
للخارج،  واحلركة  التنقل  حرية  من  القطاع  �شكان  حرمان  نتيجة  وذلك  اإ�شرائيل،  يف  الإن�شان  حلقوق  اأطباء  رابطة  املوؤ�ش�شات  تلك  بني  ومن  الفل�شطينيني، 

واقت�شارها على فئات حمدودة جدًا من املر�شى الذين ي�شنفون كحالت حرجة جدًا وخطرية، وفق قيود م�شددة واإجراءات معقدة.
- توجيه عدد )36 ( خطابات لرابطة اأطباء حلقوق الإن�شان من اأجل حتديد موعد مع طبيب اأخ�شائي يف امل�شت�شفيات الإ�شرائيلية لعدد من مر�شى مل تتوفر  •

اإمكانية ت�شخي�ص حالتهم املر�شية يف قطاع غزة، وكانت النتيجة 33 اإيجابي، 3 �شلبي.
متابعة كتاب وجه خالل العام 2008 ملدير م�شت�شفى املقا�شد اخلريية الإ�شالمية بالقد�ص من اأجل اإعفاء طفلة مري�شة من امل�شتحقات املالية املرتتبة على  •

م�شاريف عالجها – وكانت النتيجة اإيجابية.

 موؤ�سرات القيا�س
- بلغ عدد ال�شكاوى التي تابعتها الوحدة 408 �شكاوى. •
- عدد الردود التي تلقتها الوحدة 396ردا حول ال�شكاوى التي قدمتها حول حرية احلركة، منهم 277 ايجابي، 119 �شلبي. •
- بلغ عدد العرتا�شات التي قدمت اإىل دائرة اللتما�شات التابعة لنيابة الدولة 43 اعرتا�شا. •
- بلغ عدد الردود على العرتا�شات املقدمة لدائرة اللتما�شات التابعة لنيابة الدولة 43 ردود، 28 اإيجابي، 15 �شلبي. •
- بلغ عدد الردود الإيجابية التي تلقتها الوحدة على اخلطابات املوجه لرابطة الأطباء 36 ردًا. •
تلق الوحدة ردا ايجابيا من بنك لوؤومي – فرع املجدل- ب�شرف ادخار مواطن فل�شطيني. •
بلغ عدد اللتما�شات املتابعة مع موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان التما�ص واحد وهو خا�ص مبنع تزويد قطاع غزة بالكهرباء والوقود. •

 و�سائل التحقق
- ر�شدت الوحدة من خالل متابعة ملف املحرومني من حرية احلركة عددًا من الردود املتنوعة. •

تقارير ن�شاط الوحدات
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داخل  • للعالج  بال�شفر  لهم  ال�شماح  بعدم  ومرافقيهم  املر�شى  الإ�شرائيلية بخ�شو�ص  املحاكم  ال�شادرة من  النوعية  القرارات  الوحدة عدد من  - ر�شدت 
اإ�شرائيل ولكن �شمحت لهم بال�شفر للعالج اإىل م�شر اأو الأردن.

- ر�شدت الوحدة عدد حلالت الوفيات جراء منعهم واإعاقة مرورهم عرب معرب بيت حانون –اإيرز. •

   خمرج رقم)4(
ح�شد التاأييد و امل�شاهمة يف جهود املركز يف ف�شح انتهاكات قوات الحتالل والتعريف بها على امل�شتوي الدويل وحث املجتمع الدويل على التدخل ملواجهتها

1( امل�شاهمة يف اإعداد مداخالت املركز اأمام الأج�شام الدولية )جلان الأمم املتحدة(.
2( الإدلء بال�شهادة اأمام جلنة الأمم املتحدة املعنية بالتحقيق يف انتهاكات حقوق الإن�شان يف الأرا�شي العربية املحتلة.

3( تقدمي امل�شاعدة والعون للجان التحقيق وغريها من اجلهات ذات العالقة التي تطلب م�شاعدة املركز.

1( امل�ساهمة يف اإعداد مداخالت املركز اأمام االأج�سام الدولية )جلان االأمم املتحدة(.
بتاريخ 15و 16 اأكتوبر 2009  قدم مدير املركز مداخلة �شفوية يف اجلل�شة ال�شتثنائية الثانية ع�شر ملجل�ص حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة يف جنيف، هذه 
اجلل�شة ال�شتثنائية عقدت ملناق�شة »اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأر�ص املحتلة والقد�ص ال�شرقية« ، وقد نوق�ص يف اجلل�شة ثالث ق�شايا منف�شلة تركز على �شم 
اإ�شرائيل غري القانوين للقد�ص ال�شرقية ونتائج وتو�شيات تقرير بعثة تق�شي احلقائق التابعة لالأمم املتحدة )تقرير غولد�شتون(، واحل�شار غري القانوين الذي 

توا�شل اإ�شرائيل فر�شه على قطاع غزة. 

2( تقدمي امل�ساعدة والعون للجان التحقيق وغريها من اجلهات ذات العالقة التي تطلب م�ساعدة املركز.
قدمت الوحدة القانونية امل�شاعدة والعون لعدد من املنظمات الدولية التي تتابع وحتقق يف انتهاكات حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، ومن اأبرز 

الن�شاطات ذات ال�شلة التي نفذتها الوحدة خالل العام 2009 كان:
من الفرتة ما بني 24 – 28 يناير 2009 عقد لقاءات ومرافقة جلنة تق�شي احلقائق التابعة للفدرالية الدولة، بخ�شو�ص التحقيق يف املجازر التي ارتكبتها قوات  •

الحتالل الإ�شرائيلي بحق املدنيني وممتلكاتهم خالل العدوان على قطاع غزة يف الفرتة ما بني )27 دي�شمرب 2008 وحتى تاريخ 18 يناير 2009(، حيث مت التن�شيق 
لهم يف العديد من اجلولت امليدانية يف خمتلف القطاع، زيارة عدد من �شحايا اجلرائم الإ�شرائيلية و�شهود العيان، وتزويدهم بامل�شتندات والوثاق القانونية.

بتاريخ 02 فرباير 2009 مت عقد اجتماع مع اللجنة املركزية لتوثيق ومالحقة جمرمي احلرب الإ�شرائيليني والتابعة للحكومة يف قطاع غزة. •
يف الفرتة ما بني 23 – 27 فرباير 2009 مرافقة جلنة تق�شي احلقائق املنبثقة عن جامعة الدول العربية حول جرائم احلرب الإ�شرائيلية خالل العدوان على  •

قطاع غزة يف الفرتة ما بني ) 27 دي�شمرب 2008 وحتى تاريخ 18 يناير 2009 (، والتي ت�شم �شتة من اخلرباء الدوليني يف جمال القانون الدويل والقانون 
الإن�شاين الدويل، هم:  جون دوغارد، املقرر اخلا�ص ال�شابق لالأمم املتحدة يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة؛ فن لني جيم، القا�شي واخلبري القانوين؛ بول 
ديفارت، اخلبري يف القانون الدويل؛ غونزالو بوي؛ رايلني �شارب، املحامية الدولية؛ فران�ش�شكو كورتي ريال، اخلبري يف الطب العديل.  كما �شم الوفد اأي�شًا 
ثالثة من اأع�شاء الأمانة العامة يف جامعة الدول العربية، هم: ر�شوان بن خ�شر، امل�شت�شار القانون لالمني العام؛ امل�شت�شار علياء الغ�شني، مدير اإدارة �شئون 
فل�شطني؛ واإلهام ال�شجني، �شكرتري اأول اإدارة ال�شيا�شات ال�شكانية والهجر حيث مت اإعداد برنامج متكامل لهم، حيث مت التن�شيق جلولتهم امليدانية، حيث 
قام اأع�شاء اللجنة بع�شرات الزيارات امليدانية لأنحاء خمتلفة يف القطاع، والتقوا مع الع�شرات من �شحايا اجلرائم الإ�شرائيلية واأقربائهم و�شهود العيان. 
كما التقوا اأي�شًا مع ممثلي منظمات املجتمع املدين، ممثلي منظمات حقوق الإن�شان؛ ممثلني عن منظمات دولية؛ �شخ�شيات ر�شمية؛ اأع�شاء يف املجل�ص 

الت�شريعي؛ و�شخ�شيات �شيا�شية، بالإ�شافة لتقدمي الدعم اللوج�شتي لهم. وتزيدهم بامل�شتندات والأوراق القانونية التي طلبوها.
م�شاعدة بعثة تق�شي احلقائق امل�شتقلة التي �شكلها جمل�ص حقوق الإن�شان اإىل قطاع غزة، و املفو�شة بـ “التحقيق يف كافة انتهاكات القانون الدويل حلقوق  •

الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل التي من املمكن اأن تكون قد ارتكبت يف �شياق العمليات الع�شكرية التي جرت خالل الفرتة املمتدة من 27 دي�شمرب 2008 
اإىل 18 يناير 2009، �شواء قبل اأو خالل اأو بعد تلك العمليات.” ويرتاأ�ص البعثة القا�شي ريت�شارد غولد�شتون، رئي�ص هيئة الدعاء يف املحكمتني اجلنائيتني 
لندن  جامعة  يف  الدويل  القانون  اأ�شتاذة  ت�شينكني،  كري�شتني  الربوفي�شور  من  اأي�شًا  البعثة  وتتاألف  ال�شابقة.   ويوغو�شالفيا  برواندا  املخت�شتني  الدوليتني 
لالقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية، وال�شيدة هينا جيالين، حمامية املحكمة العليا يف باك�شتان وممثلة الأمني العام ب�شاأن املدافعني عن حقوق الإن�شان، والعقيد 
)متقاعد من القوات امل�شلحة الأيرلندية( ديزموند ترافرز، ع�شو جمل�ص اإدارة معهد التحقيقات اجلنائية الدولية، حيث التن�شيق لهم يف العديد من اجلولت 

امليدانية يف خمتلف القطاع، زيارة عدد من �شحايا اجلرائم الإ�شرائيلية و�شهود العيان.
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بتاريخ 30 يونيو 2009 ا�شتقبل املركز مديرة برنامج ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا يف املركز الدويل للعدالة النتقالية يف اأمريكا، يف اإطار زيارة هدفها  •
الأ�شا�شي توطيد وتوثيق عالقات التعاون بني كل من املركزين.

بتاريخ 2009/7/02 اجتماع تليفوين مع املحامني الأ�شبان والربيطانيني، ملناق�شة الق�شايا املرفوعة اأمام الق�شاء الدويل. •
بتاريخ 2009/8/23 اجتماع مع وفد من وزارة الداخلية يراأ�شه الأ�شتاذ علي النابل�شية مدير العالقات العامة بالوزارة. •
• .Angela gaff بتاريخ 2009/8/30 اجتماع مع حمامية بريطانية
بتاريخ 2009/9/02 لقاء مع اأندريه مارتي مرا�شل القناة ال�شوي�شرية يف فل�شطني لعمل فلم وثائقي حول عائلة ال�شموين اإحدي �شحايا العدوان الإ�شرائيلي  •

على قطاع غزة.
بتاريخ 2009/9/29 لقاء مع وفد من مدافعي حقوق الإن�شان ل�شرح الأو�شاع الفل�شطينية يف الأر�ص الفل�شطينية املحلة. •
بتاريخ 26-2009/10/27 ا�شتقبل املركز وفدا ي�شم عددا من العاملني يف املجال الطبي، حيث مت تن�شيق لهم زيارة ميدانية ملناطق خمتلفة يف قطاع غزة  •

التي احلق بها العدوان الإ�شرائيلي الدمار.
بتاريخ 2009/10/26 لقاء مع وفد من منظمة Oxfam International حيث مت ا�شتعرا�ص التدهور يف حاله حقوق الإن�شان يف قطاع غزة يف ظل  •

ا�شتمرار جرائم احلرب التي تقرتفها قوات الحتالل الإ�شرائيلي بحق املدنيني الفل�شطينيني.
بتاريخ 2009/10/26 لقاء مع وفد منظمةChristian aid  حيث مت ا�شتعرا�ص التدهور يف حاله حقوق الإن�شان يف قطاع غزة والتدهور امل�شتمر على  •

م�شتوي احلقوق القت�شادية والجتماعية لل�شكان املدنني بفعل النتهاكات الإ�شرائيلية بحقهم.
بتاريخ 2009/11/04 لقاء مع وفد فرن�شي من املجل�ص العام ملقاطعة اإي�شون جنوب باري�ص، حيث مت ا�شتعرا�ص التدهور يف حاله حقوق الإن�شان يف قطاع غزة  •

يف ظل ا�شتمرار احل�شار املجحف املفرو�ص على القطاع . 
الفل�شطينية، حيث مت ا�شتعرا�ص حالة حقوق الإن�شان يف الأر�ص املحتلة  • ال�شلطة  بتاريخ 17 /2009/12 ا�شتقبل املركز وفدا من املمثلية الرنويجية لدي 

وخا�شة قطاع غزة، و الأو�شاع الداخلية الفل�شطينية، وا�شتعرا�ص الن�شاطات واخلطط و�شبل مواجهة حالة التدهور الغري م�شبوقة يف اأو�شاع حقوق الإن�شان 
على ال�شعيدين الداخلي واخلارجي.

بتاريخ 2009/12/22 اإجراء لقاء مع اأحد موظفي ال�شليب الأحمر بغزة من اجل التن�شيق والتعاون يف العديد من الق�شايا الإن�شانية املتمثلة يف املر�شي  •
واإعادة اجلثامني ومل ال�شمل وغريها من الق�شايا الإن�شانية.

تقارير ن�شاط الوحدات
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 موؤ�سرات القيا�س
بلغ عدد اللجان والوفود التي قامت الوحدة بتقدمي امل�شاعدة لهم  16 جلنة ووفد تابعني جلهات دولية. •
القيام مع جلان التحقيق يف انتهاكات حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية وغريها من اجلهات ذات العالقة بـاإجراء  زيارات ميدانية جلميع اأماكن قطاع  •

غزة التي وقع عليها العدوان.
اأ�شدرت الوحدة القانونية عددا من البيات ال�شحفية ذات العالقة حول مهام جلان التحقيق  والوفود ودور املركز معهم. •
تلقى املركز ر�شالة �شكر من رئي�ص مكتب الأمني العام جلامعة الدول العربية حول اجلهد الذي بذله املركز مع جلنة اخلرباء امل�شتقلني املوفده من اجلامعة العربية. •

 و�سائل التحقق
ر�شدت الوحدة حالة من الرتياح من قبل اللجان يف التعامل مع الوحدة. •
ر�شدت الوحدة اعتماد بع�ص اللجان واجلهات املعلومات القانونية من الوحدة من خالل الطالع على امللفات القانونية ل�شحايا انتهاكات حقوق الإن�شان يف  •

الأر�ص الفل�شطينية وخالل الزيارات امليدانية ملكان النتهاك، وت�شمينها يف تقاريرهم.

   خمرج رقم)5(
امل�ساهمة يف التوعية القانونية

ال�شت�شارات القانونية للمراجعني. •
امل�شاركة يف برامج التدريب التي ينفذها املركز. •

1( اال�ست�سارات القانونية للمراجعني:
تعترب ال�شت�شارة القانونية �شكاًل من اأ�شكال التوعية القانونية جلمهور املراجعني من املواطنني الذين يرتددون على الوحدة يف مقر املركز يف مدينة غزة وفرعيه 
العام 2009 )4844( مراجعًا، وبلغ عدد  القانونية خالل  الذين قدمت لهم امل�شاعدة  بلغ عدد املراجعني  يون�ص.  وقد  يف كل من خميم جباليا ومدينة خان 

ال�شت�شارات التي تقدم بها حمامو الوحدة 2876 ا�شت�شارة.

 موؤ�سرات القيا�س
زيادة عدد املراجعني، حيث بلغ عددهم 4844 مراجعًا. •
زيادة عدد ال�شت�شارات القانونية التي قدمت للمواطنني، حيث بلغت 2876 ا�شت�شارة متنوعة. •

 و�سائل التحقق
اآراء املراجعني: اأبدى املراجعون ارتياحهم للخدمات وال�شت�شارات القانونية املقدمة لهم من الوحدة.  •

2( امل�ساركة يف برامج التدريب التي ينفذها املركز:
ب�شبب ال�شغوط التي كانت على كاهل طاقم الوحدة القانونية من توثيق مللفات احلرب الإ�شرائيلية والتي ترتبت نتيجة احلرب الإ�شرائيلية على قطاع غزة، مل 

تتمكن الوحدة كعادتها من امل�شاركة بجميع الدورات التدريبية التي نفذها املركز خالل العام 2009.
لكنها �شاركت يف  5 دورات تدريبية فقط نظمتها وحدة التدريب يف املركز، وكانت تتمحور هذه املحا�شرات حول �شيادة حكم القانون وا�شتقالل الق�شاء.

 موؤ�سرات القيا�س
ر�شد اآراء املتدربني: مل�ص حمامو الوحدة تفاعاًل كبريًا من قبل املتدربني، الذين قيموا الدورة يف نهايتها باجليدة. •

 و�سائل التحقق
عدد اجلل�شات التدريبية التي نفذها حمامو الوحدة 5 جل�شات. •
عدد املتدربني الذين ا�شتفادوا من خالل الدورة التدريبية التي �شارك فيها حمامو الوحدة  117 متدربًا ومتدربة. •
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   خمرج رقم)6(
تقدمي امل�ساعدة القانونية الإعادة جثامني حمتجزة لدي اإ�سرائيل

�شكاوى لالإفراج عن جثامني قتلى حتتجزها قوات الحتالل. •
رفع ق�شايا. •

1( تقدمي �سكاوى لالإفراج عن جثامني قتلى حتتجزها قوات االحتالل:
تابعت الوحدة القانونية عدد من ال�شكاوى التي تتعلق باحتجاز قوات الحتالل الإ�شرائيلي جثامني �شهداء فل�شطينيني، منها جثامني م�شى على احتجازها عدة 
�شنوات.  وقد بلغت عدد ملفات جثامني ال�شهداء التي قامت الدائرة مبتابعتها 18 ملفًا من بينهم ملفات متابعة منذ �شنوات وما زالت قوات الحتالل حتتجز 

جثامني ال�شهداء الفل�شطينيني وترف�ص ت�شليمها اإىل ذويها، يف انتهاك �شارخ لالأعراف والتقاليد الإن�شانية.

2( رفع ق�سايا:
نتيجة لتعنت ال�شلطات الإ�شرائيلية واملماطلة يف الرد على الر�شائل املر�شلة لهم بخ�شو�ص ت�شليم جثث ال�شهداء املحتجزة لديهم، قامت الوحدة القانونية 

بتقدمي اعرتا�ص اإىل دائرة اللتما�شات التابعة لنيابة الع�شكرية الإ�شرائيلية. 

 موؤ�سرات القيا�س
تقدمت الوحدة القانونية باعرتا�ص اإىل دائرة اللتما�شات التابعة لنيابة الع�شكرية الإ�شرائيلية ي�شمل هذا العرتا�ص با�شتمرار احتجاز 18 جثمان �شهداء  •

فل�شطينيني ل تزال قوات الحتالل الإ�شرائيلي حتتجزها. 
تلقت الوحدة ردًا من دائرة اللتما�شات التابعة لنيابة الع�شكرية الإ�شرائيلية باأن املو�شوع قيد الفح�ص. •

 و�سائل التحقق
ر�شدت الوحدة 18 جثة مت حجزها لدى قوات الحتالل الإ�شرائيلي. •

   خمرج رقم)7(
توفري الرعاية ال�سحية لذوي احلاجة:

وا�شلت الوحدة تقدمي خدماتها القانونية للمواطنني املر�شى، حيث قامت بن�شج عالقة مهنية مع العديد من املوؤ�ش�شات ال�شحية واملعنية بحقوق الإن�شان من 
اأجل ت�شهيل حتديد مواعيد تلقي العالج داخل امل�شت�شفيات و�شمان توفري كفالة مالية لهم.  وقد كان من بني تلك املوؤ�ش�شات رابطة اأطباء حلقوق الإن�شان 
يف اإ�شرائيل، واملوؤ�ش�شات ال�شحية، ودائرة العالج باخلارج التابعة لوزارة ال�شحة الفل�شطينية، وذلك نتيجة حرمان �شكان القطاع من حرية احلركة والتنقل 
للخارج، واقت�شارها على فئات حمدودة جدًا من املر�شى الذين ي�شنفون كحالت حرجة جدًا وخطرية، وفق قيود م�شددة واإجراءات معقدة.  وقد نفذ هذا 

املخرج على النحو التايل:

قامت الوحدة مب�شاعدة عدد من املر�شى الذين هم بحاجة لرعاية �شحية وقد بلغ عددهم  735 مري�شًا من خالل ن�شج عالقة مهنية مع العديد من املوؤ�ش�شات 
املعنية بحقوق الإن�شان من اأجل ت�شهيل و توفري حجز طبي للمر�شى يف م�شت�شفيات داخل اإ�شرائيل وداخل ال�شفة الغربية و توفري كفالة مالية لهم، ومن بني تلك 

املوؤ�ش�شات رابطة اأطباء من اأجل حقوق الإن�شان يف اإ�شرائيل، ودائرة العالج باخلارج يف وزارة ال�شحة الفل�شطينية.
بالإ�شافة لتمكن الوحدة من توفري دواء ملولود من م�شت�شفي املقا�شد اخلريية الإ�شالمية بالقد�ص.

 موؤ�سرات القيا�س
بلغ عدد امللفات التي تابعتها الوحدة 735 ملف خا�شة باملر�شى الذين يحتاجون رعاية �شحية.  •

تقارير ن�شاط الوحدات



146 التقرير ال�شنوي 2009

 و�سائل التحقق
ر�شدت الوحدة من خالل املتابعة ارتياح املواطنني املر�شى من امل�شاعدة الطبية املقدمة لهم . •
جناح العالقات مع  املوؤ�ش�شات الطبية ويظهر ذلك من خالل العمل املتعاون معهم يف العديد من امللفات. •
توفري دواء لطفل مولود من م�شت�شفي املقا�شد اخلريية بالقد�ص. •

  ثانيًا: الأجندة الفل�سطينية
اأهمها العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة و الذي كان له الأثر الوا�شح على ن�شاط  �شهدت ال�شاحة الفل�شطينية خالل العام 2009 العديد من النتكا�شات 
الوحدة على الأجندة الفل�شطينية حيث مت ق�شف جميع املقار والوزارات احلكومية، ناهيك عن ا�شتمرار حالة الفتان الأمني والعتداء على �شيادة القانون 
امل�شت�شرية يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة؛ وا�شتمرار الف�شل بني ال�شفة الغربية وقطاع غزة جراء ا�شتمرار النزاع ال�شيا�شي بني حركتي فتح وحما�ص؛ جلوء 
احلكومتني يف رام اهلل وغزة لظاهرة العتقال ال�شيا�شي والعتداء على املوؤ�ش�شات واجلمعيات الأهلية.  هذه الظواهر اأثرت ب�شكل وا�شح على تنفيذ الأن�شطة 

التي وردت يف اخلطة ال�شنوية للوحدة القانونية، وفيما يلي ا�شتعرا�ص ملا مت تنفيذه من ن�شاطات الوحدة على هذا ال�شعيد.

   خمرج رقم)1(
تقدمي امل�ساعدة القانونية للمعتقلني الفل�سطينيني يف ال�سجون الفل�سطينية

1( وقف االعتقاالت ال�سيا�سية.
2( توفري �سمانات للمحاكمات العادلة.

2( حتقيق ظروف احتجاز اأف�سل للمعتقلني.
4( االإفراج عن املعتقلني ال�سيا�سيني.

 الن�ساطات
وا�شلت الوحدة القانونية تقدمي امل�شاعدة القانونية للمعتقلني الفل�شطينيني يف ال�شجون الفل�شطينية، وذلك من خالل زيارة حمامو الوحدة ملراكز التوقيف 
والعتقال، من اأجل الطمئنان على و�شعهم ال�شحي والقانوين، و�شمان حت�شني ظروف اعتقال اأف�شل لهم.  اأما فيما يتعلق مبلف العتقال ال�شيا�شي، فقد 
عملت الوحدة على �شمان الإفراج الفوري عن املعتقلني ال�شيا�شيني، واأجرت زيارات لهم لالطمئنان على و�شعهم ال�شحي، وحت�شني ظروف احتجازهم.  وميكن 

تف�شيل هذه اخلدمات على ال�شكل التايل:

1( �سكاوى وبيانات �سحفية و�سمان الزيارة:
تلقت الوحدة عدد 271 بالغ عن حمتجزين داخل مركز التوقيف امل�شتحدث )اأن�شار(، ومواقع جهاز الأمن الداخلي املجهولة املكان، منهم 19 معتقل على  •

خلفية انتمائهم ال�شيا�شي، و 3 معتقالت ن�شاء.
اإر�شال كتاب ملراقب عام وزارة الداخلية بخ�شو�ص منع حمامي الوحدة القانونية باملركز من زيارة املعتقلني لدى جهاز الأمن الداخلي، وعدم معرفة مكان  •

احتجازهم، وذلك بعد العدوان على قطاع غزة من قبل قوات اجلي�ص الإ�شرائيلي يف الفرتة ما بني 27 دي�شمرب 2008 وحتى 18 يناير 2009.
توجيه كتاب لرئي�ص جلنة الرقابة العامة وحقوق الإن�شان واحلريات العامة باملجل�ص الت�شريعي، بخ�شو�ص مراكز التوقيف التابعة لالأمن الداخلي. •
-تقدمي ثالث �شكاوى ملراقب عام ال�شرطة بخ�شو�ص اعتقال غري م�شروع واختطاف وتعذيب مواطنني على يد ال�شرطة و احتجازهم. •
توجيه كتاب عدد 2 للم�شت�شار القانوين لوزير الداخلية بغزة بخ�شو�ص معرفه مكان اعتقال مفقودين  كانا حمتجزين يف �شجن غزة املركزي “ال�شرايا” قبل  •

ق�شف ال�شرايا من قبل قوات الحتالل الإ�شرائيلي.
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2( رقابة املحاكم ون�سر التقارير:
ل يزال العمل يف حماكم ال�شلطة الفل�شطينية غري م�شتقر، ب�شبب حالة النق�شام ال�شيا�شي يف ال�شلطة الفل�شطينية، وما اأفرزته الإجراءات اتخذتها احلكومة يف 
غزة، وكان اأبرزها التعدي على مرفق الق�شاء واللجوء اإىل ا�شتخدام املحاكم اخلا�شة – الع�شكرية - وت�شكيل جمل�ص العدل الأعلى املوازي والبديل عن جمل�ص 

الق�شاء الأعلى.  وهذا يحد ب�شكل كبري من التمتع بحقوق الإن�شان وباحرتام مبداأ الف�شل بني ال�شلطات.
بلغ عدد اجلل�شات التي ح�شرها حمامو الوحدة 13 جل�شة يف املحكمة الع�شكرية. •
ح�شر حمامو الوحدة جل�شة واحدة يف املحكمة العليا بغزة بخ�شو�ص اعتقال غري م�شروع. •
 اأ�شدرت املحكمة الع�شكرية بغزة خالل عام 2009 اأحكاما بالإعدام حيث بلغت 16 حكما بالإعدام . •
اأ�شدرت الوحدة بالتعاون مع وحدة تطوير الدميقراطية بيانات �شحفية عدد 9 بخ�شو�ص منا�شده لرئي�ص بعدم م�شادقة على حكم الإعدام. •

3( ور�س عمل )لقاءات ومرا�سالت(:
وا�شح  ب�شكل  لوحظ  غزة،  قطاع  يف  الأعلى  العدل  جمل�ص  يف  العمل  با�شتمرار  الق�شاء  مرفق  على  والتعدي  ال�شيا�شي،  النق�شام  حالة  ا�شتمرار  ب�شبب   .1

اإ�شكالت ملف املعتقلني واجلهاز الق�شائي ب�شكل عام، ولالإطالع على تلك الإ�شكالت قام حمامو الوحدة :
بتاريخ 2 مار�س 2009، بعقد لقاء مع مدير عام مراكز االإ�سالح والتاأهيل وذلك حول اأو�ساع املعتقلني وحت�سني ظروف االعتقال، واالإفراج   .2

عن املعتقلني على خلفية االنتماء ال�سيا�سي.
بتاريخ 06 اإبريل 2009، بعقد لقاء مع مدير عام احلجز والتوقيف بجهاز االأمن الداخلي، وذلك حول اأو�ساع املعتقلني وحت�سني ظروف اعتقالهم.   .3

بتاريخ 4 مايو 2009، بعقد لقاء مع مدير احلجز والتوقيف بجهاز االأمن الداخلي،  وذلك حول اأو�ساع املعتقلني وحت�سني ظروف االعتقال.  .4
بتاريخ 8 يونيو 2009، عقد لقاء مع مدير احلجز والتوقيف بجهاز االأمن الداخلي، وذلك حول اأو�ساع املعتقلني وحت�سني ظروف احتجازهم.   .5

بتاريخ 18 يونيو 2009، عقد لقاء مع مراقب عام وزارة الداخلية وذلك حول منع حمامي املركز من زيارة املعتقلني لدى جهاز االأمن   .6
الداخلي، وعدم معرفة مكان احتجازهم.

بتاريخ 22 يونيو 2009، عقد لقاء مع امل�ست�سار القانوين لوزارة ال�سحة، بخ�سو�س �سبل حل ق�سايا االإهمال الطبي.  .7
ظروف  وحت�سني  املعتقلني  اأو�ساع  حول  وذلك  الداخلي،  االأمن  بجهاز  والتوقيف  احلجز  مدير  مع  لقاء  عقد   ،2009 يونيو   23 بتاريخ   .8

احتجازهم. 
بتاريخ 06 يوليو 2009، عقد لقاء مع مدير احلجز والتوقيف باالأمن الداخلي  وذلك حول اأو�ساع املعتقلني وحت�سني   ظروف االعتقال   .9

وا�ستعادة اأمانات للمعتقلني. 
بتاريخ 08 يوليو 2009،  عقد لقاء مدير احلجز والتوقيف باالأمن الداخلي  وذلك حول اأو�ساع املعتقلني وحت�سني ظروف االعتقال.  .10

بتاريخ 14 يوليو 2009، عقد لقاء مع مراقب عام وزارة الداخلية وذلك حول م�سادرة جوازات �سفر املواطنني واملر�سي بدعوى م�ساركتهم   .11
مبوؤمتر فتح ال�ساد�س بال�سفة .

لقاء بتاريخ 2009/9/15، اإجراء لقاء مدير �سجن غزة املركزي حول االإطالع على اأو�ساع ال�سجناء ومناق�سة اأو�ساعهم داخل مركز االحتجاز.   .12
عقد لقاء مع م�سئول العالقات العامة يف �سجن اأن�سار لل�سماح ملحامي املركز بزيارة املعتقلني املحتجزين لدي االأمن الداخلي.  .13

عقد لقاء مع امل�ست�سار القانوين لوزارة الداخلية لت�سهيل عملية زيارة املعتقلني.  .14
اأو�ساع  الداخلي لالطالع على  االأمن  والتوقيف يف جهاز  العامة ومدير احلجز  العالقات  مع م�سئول  بتاريخ 2009/10/12،  لقاء  عقد   .15

وظروف احتجاز املعتقلني.
املعتقلني وحت�سني ظروف اعتقالهم  اأو�ساع  الداخلي وذلك حول  بتاريخ 2009/10/21، عقد لقاء معد مدير احلجز والتوقيف باالأمن   .16

وت�سليم اأمانات للمعتقلني.
لقاء بتاريخ 2009/10/20، مع مدير مباحث غزة ال�سرتداد اأمانات وبطاقة هوية احد املواطنني املفرج عنهم.  .17

بتاريخ 2009/11/25 اإجراء لقاء مع مدير العالقات العامة باالأمن الداخلي بخ�سو�س مقابلة مواطن من طرف اللجنة االقت�سادية.  .18
بتاريخ 2009/12/30 مت عقد اجتماع مع النائب العام االأ�ستاذ حممد عابد ملناق�سة العديد من الق�سايا الهامة وكان على راأ�سها ظروف   .19
االحتجاز ملواطنني والتعذيب اخلا�س داخل مراكز التوقيف واإجراءات اإخالء لهم  التخوف من الق�سف االإ�سرائيلي للمواقع ، ناهيك عن 

ق�سية املر�سي واالإجراءات اخلا�سة بهم عرب معرب ايرز، واإغالق اجلمعيات االأهلية، وغريها من املوا�سيع الهامة.  
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 موؤ�سرات القيا�س
بلغ عدد املعتقلني الذين مت اإبالغ الوحدة عنهم 271 معتقل، من بينهم  معتقلني على خليفة انتمائه ال�شيا�شي، و 3 معتقالت. •
بلغ عدد املعتقلني الذين قام حمامو الوحدة بزيارتهم 306 معتقل. •
بلغ عدد الزيارات امليدانية التي قام بها حمامو الوحدة ملراكز التوقيف 10 زيارات،بالإ�شافة لعمل 4 زيارات �شاملة جلميع املعتقلني يف �شجن اأن�شار.  •
بلغ عدد املعتقلني الذين مت منع حمامي الوحدة من زيارتهم  اأكرث من 60 حمتجز لدى جهاز الأمن الداخلي. •
بلغ عدد املعتقلني املر�شي الذين متت م�شاعدتهم 2 معتقل وذلك بعر�شهم على طبيب خمت�ص، بالإ�شافة ملتابعة املعتقلني الذين تعر�شوا للتعذيب 2 معتقل. •
بلغ عدد ال�شكاوي التي تقدمت بها الوحدة 7 �شكاوى. •
تلقت الوحدة رد �شلبي من وزير الداخلية بخ�شو�ص ال�شكوى املقدمة حول معرفة م�شري اأحد املعتقلني املفقودين. •
م�شاعدة معتقل بح�شوله على اإجازة بيتيه وذلك ب�شبب زواج احد اأفراد اأ�شرته. •
ح�شول الوحدة على اإح�شائيات من مركز الإ�شالح والتاأهيل املهني بعدد النزلء بداخلة. •
بلغ عدد املعتقلني املفرج عنهم بعد تدخل الوحدة 15 معتقل. •
بلغ عدد اجلل�شات التي ح�شرها حمامو الوحدة يف الق�شاء الع�شكري واملدين  14 جل�شة. •
بلغ عدد اللقاءات التي اأجراها حمامون الوحدة 20 لقاء. •
ح�شور حمامي الوحدة ور�شة عمل بخ�شو�ص عر�ص املعتقلني املدنيني على املحاكم الع�شكرية. •
بلغ عدد القرارات ال�شادرة عن املحكمة الع�شكرية بغزة والتي وثقتها الوحدة 16 حكما بالإعدام. •
بلغ عدد البيانات ال�شحفية 9 بيانات وذلك بالتعاون مع وحده تطوير الدميقراطية. •

 و�سائل التحقق
ر�شدت الوحدة عددًا من قرارات الإعدام بحق مواطنني فل�شطينيني �شادرة عن املحكمة الع�شكرية الفل�شطينية. •
ر�شد الوحدة �شدي وا�شع  من قبل املخت�شني واملهتمني حول البيانات ال�شحفية ال�شادرة بخ�شو�ص قرارات الإعدام. •
ر�شدت الوحدة حالت منع حمامي الوحدة من زيارة معتقلني. •
ر�شدت الوحدة عدم وجود اأي �شيطرة من قبل امل�شئولني على جهاز الأمن الداخلي وا�شتمرار اإخفاء معلومات عن املعتقلني واأماكن احتجازهم. •
ر�شدت الوحدة عدد من املعتقلني الذين تعر�شوا للتعذيب داخل ال�شجون الفل�شطينية. •
توثيق الوحدة لعدد من الق�شايا املنظورة اأمام الق�شاء الع�شكري. •
لقي حمامو الوحدة جتاوب من خالل اللقاءات التي اأجروها مع ذوي الخت�شا�ص. •
م�شاعدة ذوي املعتقلني يف تو�شيل الحتياجات ال�شخ�شية للمعتقلني لدي الأمن الداخلي من خالل مندوبيهم. •

   خمرج رقم)2(
تقدمي امل�ساعدة القانونية ل�سحايا التع�سف با�ستخدام ال�سلطة

1( �سمان تطبيق قانون اخلدمة املدنية
2( �سمان احلق يف تكوين اجلمعيات

 الن�ساطات

1( �سمان تطبيق قانون اخلدمة املدنية:
ب�شبب ما اآلت اإليه الأو�شاع يف قطاع غزة وخا�شة بعد احلرب وتدمري املقار والوزارات احلكومية، ناهيك عن عدم وجود جهة قانونية خملاطبتها في ضوء حالة 
لبعض  الضرورة  وفي حاالت  ولقاءات محدودة  وزيارات   إجراء مداخالت  العمل على  القانونية  الوحدة  الفلسطينية، حاولت  الساحة  التي تشهدها  االنقسام 

اخملتصني، باإلضافة إلى توثيق بعض احلاالت في هذا النشاط. 
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تقدمي �سكاوى ورفع ق�سايا نيابة عن �سحايا �سوء ا�ستخدام ال�سلطة:  •
قامت الوحدة وخالل عام 2009 باإجراء بع�ص املداخالت واللقاءات املحدودة لبع�ص املخت�شني، من بينهم:

تقدمي كتاب للهيئة العامة للتاأمني واملعا�شات بخ�شو�ص املتقاعد �شليم �شراب. •
تقدمي كتاب لوزير الرتبية والتعليم بخ�شو�ص �شرف م�شتحقات مدر�ص. •
مداخلة مع مكتب وزارة ال�شئون الجتماعية بخان يون�ص ومكتب الوزارة برام اهلل بخ�شو�ص وقف �شرف �شيكات. •
زيارة خا�شة ملدير دائرة الأوقاف يف املنطقة الو�شطي بخ�شو�ص منزل عائلة اأبو عويلي بدير البلح. •
توجيه 6 ر�شائل لروؤ�شاء البلديات واملخت�شني يف قطاع غزة من اأجل احل�شول على خرائط للموؤ�ش�شات التعليمية والأماكن ال�شياحية والأثرية ودور العبادة  •

التي مت تدمريها خالل العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة.
عقد 10 لقاءات مع العديد من املخت�شني من اأجل امل�شاعدة يف احل�شول على خرائط للموؤ�ش�شات التعليمية والأماكن ال�شياحية والأثرية ودور العبادة التي  •

مت تدمريها خالل العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة.
توثيق ملف عدم �شرف الراتب التقاعدي ومكافئة نهاية اخلدمة من قبل احلكومة يف رام اهلل للموظف املرحوم عبد احلي مو�شى العجرمي •
اإر�شال كتاب تذكري لوزير الرتبية والتعليم بخ�شو�ص �شرف م�شتحقات مدر�ص.   •

ناهيك عن العديد من ال�شكاوى والق�شايا املتابعة منذ العام املا�شي و املعلقة واملتوقفة حاليًا ب�شبب عدم ا�شتقرار  العمل يف املحاكم واجلهات الوزارية، حيث 
يبلغ عدد ال�شكاوى املقدمة للجهات ذات العالقة 29 وهي متابعة منذ عام 2007،  وعدد الق�شايا املرفوعة اأمام املحاكم 17 ق�شية وهي متابعة منذ العام 2007. 

اجلداول التالية تو�شح ال�شكاوى والق�شايا املتوقفة واملعلقة منذ العام 2007.

 موؤ�سرات القيا�س
بلغ عدد الر�شائل التي اأر�شلتها الوحدة 7 ر�شائل لكل من الهيئة العامة للتاأمني واملعا�شات وروؤ�شاء البلديات يف قطاع غزة. •
اإجراء زيارة خا�شة ملدير الأوقاف يف املنطقة الو�شطي. •
بلغ عدد الردود التي تلقتها الوحدة 6 ردود ايجابية من روؤ�شاء البلديات وذلك بتزويدنا باخلرائط املطلوبة. •
تلقت الوحدة رد �شلبي من الهيئة العامة للتامني واملعا�شات. •
بلغ عدد اللقاءات التي اأجراها حمامو الوحدة مع بع�ص املخت�شني 10 لقاءات. •
اإجراء مداخلة مع وزارة ال�شئون الجتماعية بخ�شو�ص �شرف �شيكات. •
اأ�شدرت الوحدة القانونية بيانًا �شحفيًا حول قرار فر�ص احلجاب واجللباب على املحاميات يف قطاع غزة. •
بلغ عدد ال�شكاوى املعلقة واملتوقفة منذ عام 2007،  29 �شكوى مع جهات خمت�شة، وذلك نيابة عن �شحايا التع�شف يف ا�شتخدام ال�شلطة. •
بلغ عدد اللتما�شات املعلقة واملتوقفة منذ عام 2007 ،  17 التما�ص اأمام املحاكم الفل�شطينية املخت�شة. •

 و�سائل التحقق
ر�شدت الوحدة عددًا من الردود من اجلهات املخت�شة.  •
ر�شدت الوحدة �شدى وا�شع من قبل املهتمني حول البيان اخلا�ص بقرار فر�ص احلجاب واجللباب على املحاميات يف قطاع غزة. •
ر�شدت الوحدة حالة من عدم ال�شتقرار يف عمل املحاكم واجلهات املخت�شة. •

2( �سمان احلق يف تكوين اجلمعيات:
العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة خيم ب�شكل وا�شح على ال�شاحة الفل�شطينية، فال تزال حتى اللحظة جميع املقار والوزارات احلكومية واجلمعيات اخلا�شة 
والتي مت تدمريها خالل العدوان الإ�شرائيلي والذي يعترب الأ�شر�ص والأكرب منذ 1967 على قطاع غزة، ل تعمل بالكفاءة املطلوبة منها،  هذا كله اأرخي بظالله 

على احلق يف تكوين اجلمعيات وغريها من احلقوق املكفولة للمواطنني، ولكن قامت الوحدة بتنفيذ هذا الن�شاط من خالل:
بتاريخ 2009/6/17 توجيه �شكوى للمراقب العام لأجهزة امن الداخلية والأمن الوطني بخ�شو�ص اإغالق جمعية الإن�شان التنموية بالقرارة. •
بتاريخ 2009/8/10 توثيق قيام اأفراد من جهاز امن املوؤ�ش�شات بتفتي�ص مقر اجلمعية الوطنية للدميقراطية والقانون يف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.  •

تقارير ن�شاط الوحدات
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اإجراء لقاء مع مدير داخلية خان يون�ص بخ�شو�ص اإغالق جمعية الإن�شان التنموية بالقرارة. •
اإر�شال كتاب لوزير الداخلية بخ�شو�ص قرار الوزارة بحل جمعية الإن�شان التنموية بالقرارة. •
اإر�شال كتاب تذكري للمراقب العام لأجهزة امن الداخلية والأمن الوطني بخ�شو�ص اإغالق جمعية الإن�شان التنموية بالقرارة. •

 موؤ�سرات القيا�س
بلغ عدد ال�شكاوي التي تقدمت بها الوحدة 2 �شكوى لكل من  وزير الداخلية و مراقب عام اأجهزة الداخلية والأمن الوطني. •
اإ�شدار بيان �شحفي بالتعاون مع وحدة تطوير الدميقراطية حول احلادثة. •
مت لقاء واحد بخ�شو�ص اإغالق جمعية الإن�شان التنموية بالقرارة. •
تلقت الوحدة ردًا �شلبيًا من وزارة الداخلية بخ�شو�ص جمعية الإن�شان التنموية بالقرارة. •

 و�سائل التحقق
ر�شدت الوحدة حالة من الهتمام الوا�شع مبا ي�شدر عنها من قبل املهتمني واملتخ�ش�شني .  •

   خمرج رقم)3(
تقدمي امل�ساعدة القانونية ل�سحايا الفو�سى والفلتان االأمني:

1( الت�سدي لظاهرة فو�سي ال�سالح والفلتان االأمني، و�سمان حماكمة ومعاقبة مرتكبيها.
2( وقف االعتداء على اأمالك الدولة.

 الن�ساطات

1( الت�سدي لظاهرة فو�سي ال�سالح والفلتان االأمني، و�سمان حماكمة ومعاقبة مرتكبيها:
ال�شيا�شي يف هرم  ا�شتمرار حالة النق�شام  اأي جهة قانونية ملخاطبتها، وب�شبب  العامة عن عملها، وعدم وجود  ا�شتمرار توقف عمل املحاكم والنيابة  ب�شبب 
ال�شلطة الفل�شطينية، مل تتمكن الوحدة من تنفيذ جميع بنود هذا الن�شاط واقت�شر عملها على توثيق وجمع اإفادات من �شحايا الفلتان الأمني وظاهرة فو�شى 

ال�شالح بقطاع غزة،حيث مت توثيق:
مقتل املواطن حمزة ال�شوبكي، و�شمري عليان زيتونية علي اأيدي م�شلحني جمهولني بغزة. •
العتداء من قبل م�شلحني على ثالثة من عائلة دردونة باإطالق النار عليهم. •
العتداء من قبل ال�شرطة التابعة للحكومة يف غزة على حفل زفاف لعائلة املدهون. •
اإ�شدار عدد من البيانات ال�شحفية مع وحدة تطوير الدميقراطية باملركز حول العتداء على �شيادة القانون. •

 موؤ�سرات القيا�س
بلغ عدد امللفات التي مت توثيقها نتيجة العتداء من قبل م�شلحني جمهولني بغزة 2 ملف. •
بلغ عدد امللفات التي وثقتها الوحدة نتيجة اعتداء من ال�شرطة التابعة للحكومة يف غزة والأمن الداخلي 3 ملف.  •
اأ�شدرت الوحدة بالتعاون مع تطوير الدميقراطية العديد من عدد البيانات. •

 و�سائل التحقق
ر�شدت الوحدة لعدد من احلالت الذين تعر�شوا لنتهاكات ج�شمية من قبل جمهولني والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة يف غزة. •
ر�شد الوحدة ل�شدي وا�شع حول البيانات ال�شحفية التي �شدرت. •

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009



املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان 151

   خمرج رقم)4(
تقدمي امل�ساعدة القانونية من اأجل �سمان حماكمة وجرب ال�سرر عن �سحايا االإهمال الطبي

ولتنفيذ هذا املخرج مت تنفيذ الن�ساطات املر�سودة يف اخلطة ال�سنوية، على النحو التايل:

تقدمي ال�سكاوى.
تقدمت الوحدة القانونية ب�شكوى لوزير ال�شحة بخ�شو�ص التحقيق يف مالب�شات وفاه فتي نتيجة اإهمال وخطاأ طبي. •
تقدمت الوحدة القانونية ب�شكوى عدد 3 لوزير ال�شحة بخ�شو�ص التحقيق يف اإهمال اأوخطاأ طبي . •
ا�شتمرار الوحدة مبتابعة �شكوى �شابقة بخ�شو�ص وفاه مواطنة نتيجة اإهمال طبي، بالإ�شافة اإىل اإر�شال العديد من ر�شائل تذكري يف ال�شكاوي املقدمة. •

ق�سايا وطلبات تعوي�س.
ل تزال وب�شبب اأو�شاع املحاكم يف قطاع غزة ق�شية التعوي�ص و التي مت اإيداعها اأمام املحاكم الفل�شطينية عام 2006، موؤجلة اإداريا. 

 موؤ�سرات القيا�س
تلقت الوحدة ردًا �شلبيا من وزير ال�شحة بخ�شو�ص ت�شكيل جلنة للتحقيق يف ظروف وفاة فتي جراء اإهمال وخطاأ طبي. •
تلقت الوحدة ردًا �شلبيا من وزير ال�شحة بخ�شو�ص اإهمال طبي. •
بلغ عدد ال�شكاوي التي تقدمت بها الوحدة 3 �شكوى لوزير ال�شحة. •
عدد امل�شتفيدين من التعوي�ص: ب�شبب تاأجيل الق�شية تاأجيال عاما ملدة 6 �شهور مل يتم البت فيها ولكن يف حال دفع التعوي�ص فيبلغ عدد امل�شتفيدين )2(  •

وهما الأب والأم.

 و�سائل التحقق
ر�شدت الوحدة ردًا �شلبيًا من وزير ال�شحة بخ�شو�ص ت�شكيل جلنة للتحقيق يف ظروف وفاة فتي جراء اإهمال وخطاأ طبي. •
اأبدى املراجعون ارتياحهم للم�شاعدات القانونية التي قدمت لهم من خالل حمامي املركز.  •

ن�ساطات خارج اطار اخلطة

   خمرج رقم)1(
�سمان تعزيز احلق يف ال�سحة

نفذت الوحدة عدد من الن�ساطات:

1-متابعة عمل دائرة العالج باخلارج
 تابعت الوحدة القانونية منذ يناير 2009 م�شكلة دائرة العالج باخلارج والتي متثلت بقرار وزارة ال�شحة برام اهلل بوقف حتويل املر�شي للعالج يف امل�شايف 
الإ�شرائيلية ، وما تال هذا القرار من اإقدام وزارة ال�شحة يف حكومة غزة بتاريخ 2009/3/22 على و�شع يدها على مقر دائرة العالج يف اخلارج وكافة مكاتبها 

وطلبت من مديرها املكلف من حكومة رام اهلل ت�شليم كافة مكاتبها يف القطاع بجميع حمتوياتها.
حاله النق�شام اأثر ب�شكل وا�شح على اخلدمات ال�شحية املقدمة ملر�شي قطاع غزة. حيث مت الزج بهوؤلء املر�شي يف ال�شراع ال�شيا�شي احلا�شل.
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هذا كله وقع على كاهل الوحدة القانونية حيث مار�شت وقامت بالعديد من املهام الغري موكل لها من اأجل احلد من خماطر جمه على حياه املئات من املر�شي 
من �شكان قطاع غزة، والذين ل تتوافر اأيه اإمكانية لعالجهم داخل م�شت�شفيات القطاع.

 فقد حلت الدائرة القانونية حمل دائرة العالج باخلارج حيث �شعت جاهدًا و بالتعاون مع العديد من اجلهات من اجل احل�شول على تغطيات مالية لعدد من 
املر�شي والتن�شيق لهم بال�شفر، حيث متكنت الوحدة خالل الأزمة والتي امتدت منذ 22/ 2009/3  حتى 2009/4/27، بالتن�شيق لأكرث من 88 مري�ص من اجل 

تلق العالج داخل امل�شت�شفيات الإ�شرائيلية، و ال�شفة الغربية، وم�شت�شفيات الأردن.

2- عقد لقاءات واإ�سدار بيانات �سحفية
 منذ اللحظة الأويل لأزمة دائرة العالج باخلارج با�شرت الوحدة القانونية بالتعاون مع العديد من موؤ�ش�شات املجتمع املدين وال�شخ�شيات الوطنية ومنظمة 
القرار  ال�شغط لإلغاء  اأجل  ، من  اأو بقطاع غزة  امل�شئولني يف وزارة ال�شحة برام اهلل،  اللقاءات واملداخالت  مع كافة  العديد من  باإجراء  العاملية،  ال�شحة 
ال�شادرة من رام اهلل اخلا�شة بوقف قرار التغطية املالية للمر�شي املحولني اإىل امل�شت�شفيات الإ�شرائيلية، وكذلك القرار  ال�شادرة من غزة اخلا�ص بو�شع 
يدها على مقر دائرة العالج باخلارج بغزة. ولهذه الغر�ص مت  ت�شكيل جلنة من اجل متابعة ملف العالج يف اخلارج، وقد عقدت هذه اللجنة العديد من اللقاءات 
وبذلك جهودا ا�شتثنائية وحثيثة، بني طريف اخلالف يف رام اهلل وغزة،  �شيما واأنه يف تلك الفرتة ونتيجة لهذه امل�شكلة والتي مت الزج باملر�شي بداخلها تدهور 

الو�شع ال�شحي للمر�شي يف قطاع غزة ب�شكل ملحوظ  حيث �شجلت عدد من خالت الوفاة.
تكللت اجلهود احلثيثة لهذه اللجنة باتفاق بني الطرفني اإىل اإعادة العمل يف دائرة العالج باخلارج كما كان قبل 2009/3/22.

وعلى اإثر اإ�شدار وزارة الداخلية قرارًا بتاريخ 2009/11/25 يفر�ص فيه قيودا على �شفر مواطني القطاع مبا فيهم املر�شي املحولني اإىل م�شت�شفيات اخلارج، 
قامت الوحدة باإجراء مداخالت تلفونية و لقاءات مع ذوي الخت�شا�ص من اأجل و�شعهم يف خطورة املوقف �شيما للمر�شي الذين بحاجه اإىل عالج فوري خارج 

م�شت�شفيات القطاع .
حيث عقد اجتماع مع مدير معرب بيت حانون بوزارة الداخلية الفل�شطينية بغزة بخ�شو�ص ت�شريح ال�شفر اخلا�ص مبرور املر�شي عرب معرب ايرز، والعمل على 

ت�شهيل مرورهم.
خالل اأزمة العالج باخلارج اأ�شدرت الوحدة القانونية بالتعاون مع وحدات املركز العديد من البيانات ال�شحفية التي حتددت فيها موقف املركز ومطالبة يف 

وقف هذا  ال�شراع ال�شيا�شي، الذي له الأثر الوا�شح على الو�شع ال�شحي ملر�شي القطاع ومن بني هذه البيانات.
بتاريخ 2009/3/23 اأ�شدر املركز بيانًا  حدد فيه موقفه حول هذه الأزمة املركز حيث حذر فيه  من توقف عالج مر�شى القطاع يف اخلارج، وا�شتمرار الزج  •

بهم يف ال�شراع ال�شيا�شي احلا�شل.
بتاريخ 2009/3/25 اأ�شدر املركز بيانا نا�شد فيه اأطراف ال�شراع بتحمل م�شوؤوليتهم القانونية الأخالقية من اجل اإنقاذ مر�شي القطاع. •
بتاريخ 2009/4/7 اأ�شدر املركز بيانًا حمل فيه كال من حكومتي رام اهلل وغزة امل�شوؤولية الكاملة على حياة مر�شي القطاع .  •
بتاريخ 2009/4/19 اأ�شدر املركز بيانا نا�شد فيه الرئي�ص من اأجل التدخل الفوري حلل م�شكلة العالج باخلارج قبل فوات الأوان، حيث نوه املركز يف هذا  •

البيان عن وفاه ع�شرة من املر�شي نتيجة لنعدام امل�شوؤولية بني طريف ال�شراع .
بتاريخ 4/27/ 2009 اأ�شدر املركز بيانا رحب فيه بعوده العمل يف دائرة العالج باخلارج، كما كانت قبل 2009/3/22، وقد اأثني فيه على اجلهود احلثيثة  •

التي بذلك من اللجنة املكلفة مبتابعة ملف العالج باخلارج.
بتاريخ 2009/12/7 اأ�شدر املركز بيانا اأدان فيه الإجراءات التي فر�شتها وزارة الداخلية يف غزة،  تعرقل مبوجبها  �شفر املر�شى للعالج يف امل�شت�شفيات  •

خارج القطاع.  

 موؤ�سرات القيا�س
بلغ عدد املر�شي الذين مت التن�شيق لـهم لل�شفر للم�شت�شفيات الإ�شرائيلية؛ ال�شفة الغربية؛ الأردن، 88 مري�ص. •
م�شاركة الوحدة يف اللجنة املكلفة مبتابعة العالج باخلارج، وح�شور الجتماعات واللقاءات ذات ال�شلة. •
عقد اجتماع مع مدير معرب بيت حانون بوزارة الداخلية الفل�شطينية بغزة بخ�شو�ص ت�شريح ال�شفر اخلا�ص مبرور املر�شي عرب معرب ايرز، والعمل على  •

ت�شهيل مرورهم.
بلغ عدد البيانات التي اأ�شدرتها الوحدة بالتعاون مع وحدات املركز 5 بيانات �شحفية حول م�شكلة العالج يف اخلارج.  •

 و�سائل التحقق
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- ر�شدت الوحدة حلالة من التجاوب مع جهات الإ�شرائيلية وذلك بالتن�شيق لـ88 مري�ص ل�شفر عرب حاجز ايرز.  •
- ر�شدت الوحدة اهتماما كبريا من قبل و�شائل الإعالم بالبيانات التي �شدرت عن املركز . •
- الإ�شادة بدور املركز ومنظمات املجتمع املدين، حلل م�شكلة دائرة العالج يف اخلارج، وذلك من خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي اأعلن فيه نهاية الأزمة.  •
- تراجع وزارة الداخلية عن قرارها اخلا�ص ب�شفر املر�شى للعالج يف امل�شت�شفيات خارج القطاع.   •

تقارير ن�شاط الوحدات

   خمرج رقم)2(
ح�سور ور�سات واإجراء لقاءات:

بتاريخ 9 فرباير 2009 عقد حمامو الوحدة لقاء مع اأطباء وحقوقيني من اململكة املغربية ومت نقا�ص �شبل تطوير التعاون و�شبل مالحقه جمرمي احلرب والآثار  •
املرتبية عن احلرب.

بتاريخ 2009/6/23 م�شاركة يف ور�شة باملجل�ص الت�شريعي بخ�شو�ص نظام ال�شركات غري الربحية. •
عملت الوحدة على اإي�شاح الو�شع القانوين بخ�شو�ص القرار الوزاري رقم 8 ل�شنة 2009 ب�شاأن نظام ال�شركات غري الربحية، من خالل مذكرة قانونية. •
 اإجراء لقاء مع موؤ�ش�شة كريك اليطالية لإنهاء اخلالف والنزاع القائم بني املوؤ�ش�شة و املوظفني املف�شولني حول امل�شتحقات املالية التي يحق لهم املطالبة بها . •
لقاء مع املحامي نبيل اأبو زر بخ�شو�ص املوظفني املف�شولني ) وكيل املوظفني املف�شولني(. •
م�شاركة حمامي الوحدة القانونية دورة يف اللغة العربية لتطوير مهاراتهم. •
م�شاركة حمامي الوحدة القانونية يف دورة تدريبية على اأ�شول املحاكمات ال�شرعية املتبعة يف املحاكم الفل�شطينية •
عقد لقاءين مع مدير ق�شم الهند�شة و مدير برنامج م�شاعدة مت�شرري احلرب يف Undp مل�شاعدة �شحايا النتهاكات الإ�شرائيلية للح�شول على م�شاعدة  •

مالية. 
اجتماع مع اللجنة املركزية ملالحقة جمرمي احلرب الإ�شرائيليني حول مراجعه بع�ص امل�شتندات اخلا�شة ببع�ص امللفات التي تتابعها الوحدة القانونية،  •

ملالحقة ملجرمي احلرب الإ�شرائيليني.
عقد لقاء مع مدير ديوان وزير ال�شحة الفل�شطينية بخ�شو�ص التقارير الطبية اخلا�شة ب�شحايا احلرب الأخرية التي �شنتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي  •

على قطاع غزة.
بتاريخ 2009/11/22 امل�شاركة يف ور�شة عمل نظمتها ال�شئون القانونية يف وزارة ال�شحة حول اآلية عمل التقرير الطبي للحوادث الق�شائية . •
اجتماع مع مدير معرب بيت حانون بوزارة الداخلية الفل�شطينية بغزة من اأجل ت�شهيل مرور ال�شحايا لالإفادة باأقوالهم يف النيابة الع�شكرية ايرز. •
م�شاركة حمامي الوحدة يف يوم درا�شي مفتوح يف اجلامعة الإ�شالمية حول ديوان املظامل ودورة يف املجتمع الفل�شطيني.  •

لقاء مدير واأع�شاء الوحدة القانونية باملركز بوفد اطباء مغربي بتاريخ 3 فرباير
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 موؤ�سرات القيا�س
اإ�شدار مذكره قانونية حول القرار الوزاري رقم 8 ل�شنة 2009 ب�شاأن نظام ال�شركات غري الربحية. •
اإ�شدار موقف حول التحفظ على كل الت�شريعات ال�شادرة يف ظل النق�شام. •
عقد الوحدة لقاءات متعددة ومتنوعة. •

 و�سائل التحقق
ر�شد الوحدة ل�شدي وا�شع من قبل املهتمني والقانونني حول ما ن�شر عن الوحدة من مواقف ومذكرات قانونية متنوعة. •
 تطور مهارات املحامني يف اللغة العربية. •
ر�شد حلالة من الهتمام الوا�شع من خالل اللقاءات اخلا�شة التي اأجراها حمامو الوحدة بخ�شو�ص مو�شوع مالحقة جمرمني احلرب الإ�شرائيليني. •

   خمرج رقم)3(
توطيد عالقات مع منظمات حقوق اإن�سان عربية

من خالل ح�شور املركز ومتتعه بعالقات مهنية مع موؤ�ش�شات عربية تن�شط يف جمال حقوق الإن�شان قامت الوحدة القانونية بتوجيه عدد من الر�شائل لكل من:

االأمني العام للمنظمة العربية حلقوق االإن�سان يف جمهورية م�سر العربية وللمنظمة امل�سرية حلقوق االإن�سان من اأجل:
 معرفة الو�شع ال�شحي والقانوين لـ 8 مواطنني فل�شطينيني معتقلني لدى ال�شلطات امل�شرية. •
ر�شالة لل�شفارة ال�شربية يف تل اأبيب بخ�شو�ص املعتقل ال�شربي يف ال�شجون الفل�شطينية. •

 موؤ�سرات القيا�س
- بلغ عدد الر�شائل التي وجهتها الوحدة خالل العام 2009، اإىل جهات خمتلفة 9 ر�شائل . •

 و�سائل التحقق

1- التمتع بعالقات مهنية مع موؤ�س�سات عربية تن�سط يف جمال حقوق االإن�سان.
2- تلقي ردود اإيجابية بالرتحيب بالتعامل مع املركز.
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والثاين،  2008؛  العام  نهاية  غزة  قطاع  على  الحتالل  قوات  �شنته  الذي  العدوان  الأول،  بعاملني:   2009 العام  من  الأول  الن�شف  خالل  الوحدة  عمل  تاأثر 
ا�شتمرار حالة النق�شام الداخلي وتداعياتها.  وقد انخرطت الوحدة يف جهود املركز يف العمل على متابعة العدوان وتداعياته، وكلف مدير الوحدة بالإ�شراف 
على التقرير ال�شامل حول احلرب الذي قرر املركز اإ�شداره، اعتمادًا على ما قامت به وحدة البحث امليداين والوحدة القانونية من حتقيقات وتوثيق يف كافة 
اجلرائم التي اقرتفتها قوات الحتالل �شد املدنيني الفل�شطينيني وممتلكاتهم.  وقد قام بعمل هذا التقرير فريق من الباحثني يف وحدتي تطوير الدميقراطية 
واحلقوق القت�شادية والجتماعية والقت�شادية.  ويندرج عمل وحدة تطوير الدميقراطية املت�شل بالعدوان يف اإطار املخرج رقم )1( من خطتها للعام 2009.

من ناحية ثانية، ومن خالل الت�شالت املختلفة التي اأجراها طاقم الوحدة، وكذلك املركز، مع �شرائح خمتلفة من املجتمع الفل�شطيني يف قطاع غزة، كان 
مالحظًا وجود حالة من الإحباط والرتاجع يف القيم الدميقراطية وقيم حقوق الإن�شان عامة.  ويعود ذلك اإىل العوامل نف�شها التي �شاهمت يف تدهور حالة 
حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة خالل ال�شنوات الأخرية وهي ت�شعيد قوات الحتالل الإ�شرائيلي جلرائمها بحق املدنيني وممتلكاتهم، ا�شتمرار 
ال�شراع الداخلي وحالة انق�شام الفل�شطيني، واملوقف ال�شلبي للمجتمع الدويل من نتائج النتخابات الت�شريعية عام 2006 وا�شتمرار فر�ص عقوبات على املدنيني 
الفل�شطينيني.  ويف �شوء ذلك قررت الوحدة ا�شتحداث ن�شاطات جديدة ت�شتهدف فئات �شبابية خمتلفة يف كافة اأنحاء قطاع غزة من خالل تنظيم ور�ص عمل 
ولقاءات بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين ملناق�شة ق�شايا اأ�شا�شية تت�شل بالدميقراطية وبحق الإن�شان الأ�شا�شية التي ت�شكل دعامات للعملية الدميقراطية، 
مثل احلق يف حرية الراأي والتعبري، احلق يف التجمع ال�شلمي، احلق يف تكوين اجلمعيات، واحلق يف امل�شاركة ال�شيا�شية.  والهدف من هذه اللقاءات هو بث 
روح اإيجابية يف فئات ال�شباب والتاأكيد على اأهمية هذه احلقوق وعلى اأهمية الدميقراطية لي�ص باعتبارها مفتاحًا �شحريًا حلل م�شاكلنا بل لالتفاق على طرق 
ملواجهة هذه امل�شاكل واإيجاد حلول لها.  ومع اأن �شل�شلة اللقاءات هذه تدخل يف نطاق املخرجني رقمي )3( و)4( من اخلطة ال�شنوي للوحدة، فقد مت عر�شها 
تعقد  ور�ص عمل وحما�شرات  تنظيم  الأ�شا�شية من خالل  الدميقراطية واحلقوق واحلريات  بقيم  و�شابة  �شاب  توعية 500  اآخر جديد هو  كن�شاطات ملخرج 

بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين.   

ي�شمل التقرير التايل عر�شًا لكل ن�شاط من ن�شاطات الوحدة خالل الن�شف الأول من العام، وفقًا ملا ورد يف اخلطة ال�شنوية، و�شرحًا عن التقدم فيه �شمن 
موؤ�شرات قيا�ص الأثر املف�شلة يف اخلطة ال�شنوية، كما يتم التطرق اإىل و�شائل التحقق من املوؤ�شرات املذكورة.

   خمرج رقم)1(
زيادة الوعي لدى املجتمع الدويل واجلمهور املحلي بانتهاكات حقوق الإن�شان املدنية وال�شيا�شية وانتهاكات القانون الإن�شاين الدويل يف الأر�ص الفل�شطينية 

املحتلة

 الن�ساطات

1( التقرير ال�سنوي للمركز الفل�سطيني حلقوق االإن�سان للعام 2008.
�شدر التقرير عن املركز يف مايو 2009 باللغتني العربية والإجنليزية. •
كما �شدر ملخ�ص عن التقرير ب�شكل منف�شل. •
بتاريخ 25 مايو عقد مدير املركز موؤمترًا �شحفيًا يف مقر املركز مبدينة غزة ح�شره ممثلو و�شائل الإعالم املحلية والدولية.  •

تقارير ن�شاط الوحدات

وحدة تطوير الدميقراطية
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2( مدنيون م�ستهدفون: تقرير حول العدوان ال�سامل الذي �سنته قوات االحتالل االإ�سرائيلي على قطاع غزة خالل الفرتة 
بني 27 دي�سمرب 2008 وحتى 23 يناير 2009

مل يكن هذا التقرير مدرجًا يف اخلطة ال�شنوية للوحدة، وقد اأقره املركز �شمن الن�شاطات التي مت ا�شتحداثها على اخلطة العامة للعام 2009 وذلك يف �شوء  •
العدوان الذي �شنته قوات الحتالل الإ�شرائيلي على قطاع غزة.

اأ�شرف على التقرير مدير وحدة تطوير الدميقراطية ونفذه طاقم من الباحثني يف وحدة تطوير الدميقراطية ووحدة احلقوق القت�شادية والجتماعية، وهو  •
مبني على معلومات ونتائج حتقيقات وتوثيق كل من وحدة البحث امليداين والوحدة القانونية يف املركز.

�شدر التقرير عن املركز باللغة العربية مطلع �شبتمرب 2009 و�شدرت الرتجمة الإجنليزية يف اأكتوبر 2009. •
يعد التقرير الوثيقة الأكرث �شموًل وتوثيقًا للعدوان على قطاع غزة. •

3( تقرير خا�س حول تزايد انتهاكات حقوق االإن�سان باأيٍد فل�سطينية منذ بدء العدوان على قطاع غزة  
مل يكن هذا التقرير مدرجًا اأي�شًا يف اخلطة ال�شنوية للوحدة، ولكن قرر املركز العمل عليه يف �شوء النتهاكات الفل�شطينية الداخلية التي رافقت العدوان  •

على القطاع.
�شدر هذا التقرير يف  03 فرباير 2009. •

4( بيانات �سحفية ومواد اإعالمية اأخرى  
اأ�شدرت الوحدة 61 بياناً �سحفياً ت�شلط ال�شوء على انتهاكات حقوق الإن�شان.30 •
تناولت البيانات انتهاكات تت�شل باحلق يف حرية التعبري واحلق يف التجمع ال�شلمي وعقوبة الإعدام وغريها.31 •

34   اأنظر اأدناه اأي�شًا التطورات امليدانية حول حالة النفالت الأمني، وهي طريقة اأخرى للن�شر عن النتهاكات الفل�شطينية.
35  اأنظر اأدناه عناوين بع�ص البيانات ذات ال�شلة باملخرج الوارد يف اخلطة.  واأنظر اأي�شًا اجلدول التف�شيلي بكل البيانات ال�شادرة عن املركز، مع الإ�شارة اإىل الوحدة التي اأعدت كل بيان، �ص 223 من هذا التقرير.

املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده املركز لالإعالن عن 
التقرير ال�شنوي للعام  2008
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3( لقاءات وات�ساالت
1. مقابالت مع و�سائل االإعالم

اأجرى طاقم الوحدة 91 مقابلة مع و�شائل اإعالم حملية وعربية ودولية، �شملت �شحفًا وحمطات اإذاعة وتلفزة ومواقع اإخبارية.  تناولت املقابالت ق�شايا  •
حقوق الإن�شان والدميقراطية، مبا يف ذلك العدوان الذي �شنته قوات الحتالل على قطاع غزة، وكذلك الأو�شاع الداخلية الفل�شطينية.   

2. لقاءات ومرا�سالت مع �سخ�سيات ر�سمية وحزبية فل�سطينية
�شارك مدير الوحدة يف �شل�شلة من اللقاءات مع �شخ�شيات حكومية وبرملانية وقيادات حزبية فل�شطينية، تناولت اأو�شاع حقوق الإن�شان ب�شكل عام، وانعكا�شات 

حالة النق�شام على هذه الأو�شاع.36

3. لقاءات مع �سخ�سيات دولية
�شارك مدير الوحدة خالل العام 2009 يف عدد من اللقاءات مع �شخ�شيات دولية.37

4. امل�ساركة يف لقاءات وندوات تنظمها موؤ�س�سات املجتمع املدين
مت تلبية عدد من الدعوات حل�شور وامل�شاركة يف لقاءات نظمتها منظمات جمتمع مدين، وفيما يلي اللقاءات التي �شارك فيها اأع�شاء الوحدة باأوراق عمل:38

مبنا�شبة يوم الأمم املتحدة العاملي مل�شاندة �شحايا التعذيب، �شارك مدير الوحدة يف ور�شة عمل نظمها مكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان وبرنامج غزة  •
لل�شحة النف�شية بعنوان »الفل�شطينيون بني مطرقة الحتالل و�شندان النق�شام.«  عقدت الور�شة بتاريخ 25 يونيو 2009 يف فندق كومودور بغزة، وقدم مدير 

الوحدة يف جل�شتها الأوىل عر�شًا بعنوان »جتربة املنظمات الفل�شطينية يف مناه�شة التعذيب على امل�شتوى الدويل.«
بتاريخ 09/07، �شارك مدير الوحدة يف ندوة نظمها احتاد جلان العمل الن�شائي بعنوان “احلريات العامة يف املجتمع الفل�شطيني.”  عقدت الور�شة يف مقر  •

جمعية الهالل الأحمر لقطاع غزة، وقدم خاللها مدير الوحدة مداخلة حول احلريات العامة يف الأر�ص الفل�شطينية، خا�شة يف قطاع غزة يف �شوء ما يثار 
عن فر�ص زي مدر�شي للفتيات وك�شوة جديدة للمحاميات.

بتاريخ 10/11، �شارك مدير الوحدة يف موؤمتر اجلمعية الوطنية للدميقراطية والقانون يف رفح الذي عقد حتت عنوان “�شبل املالحقة الق�شائية ملجرمي  •
احلرب.”  عقد املوؤمتر يف مدينة رفح و�شارك فيه الع�شرات من ن�شطاء املجتمع املدين وممثلي القوى ال�شيا�شية يف املدينة، وقدم مدير الوحدة مداخلة 

بعنوان “دور املوؤ�ش�شات احلقوقية يف مالحقة جمرمي احلرب.”
غولد�شتون  • تقرير  حول  مف�شاًل  عر�شًا  الوحدة  مدير  قدم  الأهلية،  املنظمات  و�شبكة  الرنويجي  ال�شعب  م�شاعدات  برنامج  من  وبدعوة   ،10/22 بتاريخ 

وتداعياته لطاقم موظفي برنامج م�شاعدات ال�شعب الرنويجي، تخلله نقا�ص مع امل�شاركني.

5. ال�سهادة اأمام جلان حتقيق دولية
06/16: لقاء مع )Gill Kitley( ع�شو جلنة التحقيق الدولية برئا�شة  •

حلقوق  الفل�شطينية  النتهاكات  حول  غولد�شتون  ريت�شارد  القا�شي 
الإن�شان خالل العدوان على غزة.

املعنية  • املتحدة اخلا�شة  الأمم  اأمام جلنة  الهاتف  �شهادة عرب   :08/04
الفل�شطيني  ال�شعب  توؤثر على  التي  الإ�شرائيلية  املمار�شات  بالتحقيق يف 

وغريه من العرب الآخرين يف الأر�ص املحتلة.

6. امل�ساركة يف برامج وحدة التدريب باملركز
التدريب  وحدة  تنفذه  الذي  التدريب  برنامج  يف  الوحدة  اأع�شاء  �شارك 
خالل  الطاقم  اأع�شاء  نفذها  التي  التدريبية  اجلل�شات  عدد  بلغ  باملركز.  
تناولت  وقد  تدريبية.   �شاعة  بواقع 22  العام 11 جل�شة  الأول من  الن�شف 
ال�شيا�شية،  وامل�شاركة  الدميقراطية  مفهوم  التالية:  املوا�شيع  اجلل�شات 

وعقوبة الإعدام.  اجلدول التايل يو�شح تفا�شيل هذه اجلل�شات.

تقارير ن�شاط الوحدات

36 اأنظر اجلدول اأدناه �ص )166(.
37 اأنظر تفا�شيل اللقاءات �شمن قائمة لقاءات املركز، �ص)214( اأدناه.

38 هناك م�شاركات اأخرى �شيتم ا�شتعرا�شها يف بنود اأخرى من هذا التقرير ذات �شلة مبا�شرة مب�شمون امل�شاركة.

الباحث يف وحدة تطوير الدميقراطية، حممود الفرجني، خالل ور�شة عمل حول احلق يف حرية الراأي 
والتعبري -منتدى �شارك ال�شبابي برفح، 29 يوليو-2009
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 موؤ�سرات قيا�س الن�ساط
الوحدة يف �شحف  • اأع�شاء  مع  مقابالت  وبث  ن�شر  والدولية؛ مت  والإقليمية  املحلية  الإعالم  و�شائل  الن�شاطات يف  لهذه  مو�شعة  تغطية  الإعالمية:  التغطية 

وحمطات اإذاعية وتلفزيونية ومواقع اإخبارية حملية ودولية.
الطلب على املعلومات التي ين�شرها املركز: هناك طلبات عديدة على ما ين�شر حمليًا ودوليًا. •

 و�سائل التحقق
يحتفظ املركز بتوثيق ملا مت ن�شره يف و�شائل الإعالم. •
يحتفظ املركز بتوثيق لبع�ص ما ن�شرته املوؤ�ش�شات الدولية من تقارير واعتمدت فيه جزئيًا على ما ن�شره املركز. •

   خمرج رقم)2(
2( امل�ساهمة يف مكافحة االعتداءات على �سيادة القانون وظاهرة االنفالت االأمني من خالل الك�سف عنها ون�سرها 

 الن�ساطات

1( تطورات ميدانية
اآخر املعلومات حول انتهاكات تت�شل بحالة النفالت الأمني والعتداءات على �شيادة القانون.  وتغطي هذه  اإعالمية ت�شدر با�شتمرار وتت�شمن  وهي ن�شرة 
الن�شرة اأي�شًا انتهاكات احلق يف احلياة والعتداءات على الن�شاء املت�شلة بجرائم القتل على خلفية ال�شرف.  وخالل العام 2009، اأ�شدرت الوحدة 23 ن�شرة، 

بينها 6 ن�شرات حول ظاهرة القتل على خلفية ال�شرف .

2( بيانات �سحفية
عدد من البيانات املذكورة اأعاله يف خمرج رقم )1( تعالج ق�شايا النفالت الأمني. •

 موؤ�سرات القيا�س
تغطية مو�شعة للن�شاطات يف و�شائل الإعالم •
تغذية ا�شرتجاعية اإيجابية من امل�شتفيدين •

 و�سائل التحقق
حتتفظ الوحدة بتوثيق ملا ي�شدر يف و�شائل الإعالم. •

   خمرج رقم)3(
امل�شاهمة يف حماية احلق يف حرية التعبري واحلق يف التجمع ال�شلمي من خالل ن�شر النتهاكات، خا�شة النتهاكات �شد ال�شحفيني واجلماعات ال�شيا�شية، ومن 

خالل ن�شاطات ح�شد ومنا�شرة

 الن�ساطات

1. تقرير دوري حول احلق يف حرية التعبري واحلق يف التجمع ال�سلمي يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
يغطي هذا التقرير الفرتة من 2008/08/01 وحتى 2009/10/31، وهو التقرير الثامن يف �شل�شلة تقارير دورية داأبت الوحدة على اإ�شدارها منذ قيام  •

ال�شلطة الفل�شطينية عام 1994. 
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�شدر التقرير عن املركز يف دي�شمرب 2009. •
�شدر عن املركز خرب �شحفي حول التقرير مت توزيعه على و�شائل الإعالم. •

2. تقرير دوري حول اعتداءات قوات االحتالل على ال�سحفيني وو�سائل االإعالم – �سل�سلة تقارير اإخرا�س ال�سحافة
يغطي هذا التقرير الفرتة من 2007/11/01 وحتى 220/08/31، وهو التقرير الثامن يف هذه ال�شل�شلة. •
�شدر التقرير عن املركز يف �شبتمرب 2009. •

�شدر عن املركز اأي�شًا خرب �شحفي حول التقرير مت توزيعه على و�شائل الإعالم.

3. اإ�سدار بيانات �سحفية
اأ�شدرت الوحدة 11 بيانًا �شحفيًا تت�شل بانتهاكات احلق يف حرية التعبري واحلق يف التجمع ال�شلمي، منها اعتداءات على ال�شحفيني ومنع تنظيم م�شريات  •

�شلمية واجتماعات عامة، على اأيدي الأجهزة الأمنية واحلكومتني يف كل من ال�شفة الغربية وقطاع غزة.39

قائمة بالبيانات التي اأ�شدرتها الوحدة احلق يف حرية الراأي والتعبري واحلق يف التجمع ال�شلمي

مو�شوع البيان ال�شحفيالتاريخالرقم

اإطالق النار من قبل جمهولني على مبنى �شحيفة احلياة اجلديدة يف البرية، و�شيارة مدير داخلية نابل�ص 09 فرباير1

املركز يدين ا�شتمرار احتجاز �شحفيني لدى جهاز الأمن الوقائي يف ال�شفة الغربية12 فرباير2

املركز ي�شري بقلق اإىل اعتقال الدكتور عبد ال�شتار قا�شم من قبل ال�شرطة الفل�شطينية يف نابل�ص22 اإبريل3

ا�شتمرار احتجاز ال�شحفي م�شطفى �شربي لدى جهاز الأمن الوقائي يف قلقيلية منذ اأ�شبوعني04 مايو4

املركز يطالب بالتحقيق يف ظروف اإطالق النار من قبل اأفراد ال�شرطة واإ�شابة ثالثة م�شاركني يف م�شرية �شلمية15 يونيو5

املركز يدين اعتقال عنا�شر من حزب التحرير الإ�شالمي يف قطاع غزة30 يونيو6

املركز يدين منع حزب التحرير من تنظيم موؤمتر �شلمي يف مدينة رام اهلل05 يوليو7

املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يدين قرار تعليق عمل قناة اجلزيرة الف�شائية يف ال�شفة الغربية16 يوليو8

الأمن الوقائي لي�ص فوق القانون:اجلهاز يرف�ص تنفيذ قرار حمكمة العدل العليا القا�شي بالإفراج عن ال�شحفي م�شطفى �شربي20 يوليو9

املركز يدين منع عقد موؤمتر نظمه الإحتاد الدويل لل�شحفيني يف مدينة غزة10 نوفمرب10

املركز يدين اقتحام الأجهزة الأمنية ملقر وكالة رامتان يف غزة، ويعرب عن قلقه البالغ اإزاء الإجراءات التي اتخذتها ملنع اإحياء ذكرى وفاة 12 نوفمرب11
الرئي�ص الراحل يا�شر عرفات

4. امل�ساركة يف فعاليات ون�ساطات ح�سد ومنا�سرة لدعم احلريات ال�سحفية وحرية التعبري واحلق يف التجمع ال�سلمي
�شارك اأع�شاء الوحدة يف كافة الفعاليات التي تنظم لدعم احلريات ال�شحفية وحرية التعبري واحلق يف التجمع ال�شلمي.  وفيما يلي اللقاءات التي �شارك فيها 

اأع�شاء من الوحدة كمتحدثني: 
بتاريخ 10 يونيو، �شارك مدير الوحدة يف ندوة حلقة نقا�ص نظمها مركز هدف حلقوق الإن�شان حول حرية التعبري.  وقد قدم مدير الوحدة عر�شًا حول مكانة  •

احلق يف حرية التعبري كحق من حقوق الإن�شان ثم ا�شتعر�ص الواقع الفل�شطيني وما يتعر�ص له هذا احلق من انتهاك على اأيدي احلكومتني والأجهزة الأمنية 
التابعة لهما يف غزة وال�شفة. تال ذلك نقا�ص م�شتفي�ص مع جمهور من ال�شباب وال�شابات.

تقارير ن�شاط الوحدات

39  اأنظر اأدناه قائمة بالبيانات ال�شحفية التي اأ�شدرتها الوحدة.
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بتاريخ 6 مايو 2009، �شارك مدير الوحدة يف ندوة نظمتها كلية الإعالم يف جامعة الأق�شى مبنا�شبة اليوم العاملي حلرية ال�شحافة.  عقدت الندوة يف قاعة  •
املوؤمترات باجلامعة وقدم مدير الوحدة مداخلة حول الت�شريعات الفل�شطينية التي تنظم وتقيد حرية التعبري.

 موؤ�سرات القيا�س
تزايد  • يف  �شاهمت  قد  وحما�ص  فتح  بني  القائم  وال�شراع  النق�شام  حالة  فاإن  ال�شديد  لالأ�شف  الإعالم:   وو�شائل  ال�شحفيني  على  العتداءات  يف  تراجع 

العتداءات على حرية التعبري والتجمع ال�شلمي يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة كافة. 
تنظيم م�شريات واجتماعات عامة �شلمية ب�شورة اأكرث من ال�شابق:  �شجل تراجع يف هذه الن�شاطات لالأ�شباب املذكورة اآنفًا. •
تغطية اإعالمية للتقارير وغريها من الن�شاطات:  متت تغطية ن�شاطات الوحدة يف و�شائل الإعالم ب�شكل وا�شع. •

 و�سائل التحقق
ر�شد ومراقبة العتداءات من قبل طاقم املركز. •
توثيق ما ين�شر يف و�شائل الإعالم. •

   خمرج رقم)4(
امل�شاهمة يف حماية احلق يف تكوين اجلمعيات والحتادات من خالل الن�شر عن النتهاكات ذات ال�شلة ومن خالل احل�شد واملنا�شرة

 الن�ساطات
1. بيانات �سحفية

اأ�شدر املركز خالل هذه الفرتة 7 بيانات �شحفية حول انتهاكات احلق يف تكوين اجلمعيات. •

قائمة بالبيانات التي اأ�شدرتها الوحدة حول احلق يف تكوين اجلمعيات

مو�شوع البيان ال�شحفيالتاريخالرقم

ا�شتنكار �شيطرة وزارة الداخلية بغزة على جمعية اأ�شدقاء املري�ص اخلريية18 يونيو1

املركز ينظر بقلق اإىل تفتي�ص مقر اجلمعية الوطنية للدميقراطية والقانون على اأيدي اأفراد الأمن يف رفح12 اأغ�شط�ص2

املركز يعرب عن قلقه اإزاء الت�شريحات ال�شادرة عن م�شادر احلكومة يف غزة �شد الهيئة امل�شتقلة حلقوق 13 اأغ�شط�ص3
الإن�شان

املركز يدين احتجاز باحثه يف حمافظتي اخلليل وبيت حلم وتعر�شه لل�شرب على اأيدي قوات الحتالل25 اأكتوبر4

املركز يدين العتداء الذي تعر�شت له موؤ�ش�شة ال�شمري حلقوق الإن�شان بغزة16 نوفمرب5

املركز ينظر بقلق لالعتداء الذي تعر�ص له مقرا �شبكة املنظمات الأهلية وموؤ�ش�شة الإ�شكان التعاوين13 دي�شمرب6

املركز ينظر بقلق اإىل تزايد العتداءات على املنظمات الأهلية يف قطاع غزة16 دي�شمرب7

2. تقرير دوري حول احلق يف تكوين اجلمعيات
مت اإجناز التقرير و�شدر عن املركز بتاريخ 2009/11/09. •
اأ�شدرت الوحدة خربًا �شحفيًا مت تعميمه خا�شة على ال�شحفيني وو�شائل الإعالم. •
مت توزيع التقرير على نطاق وا�شع، من خالل الربيد الإلكرتوين. •
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3. ن�ساطات ح�سد ومنا�سرة
�شارك اأع�شاء من الوحدة، نيابة عن املركز، يف �شل�شلة من الن�شاطات التي نظمتها منظمات املجتمع املدين ملواجهة اعتداءات ال�شلطات التنفيذية على احلق 
يف تكوين اجلمعيات.  اأبرز تلك امل�شاركات كانت خالل �شهر يونيو، حيث �شارك كل من مدير الوحدة ومدير الوحدة القانونية يف املركز يف اجتماع دعت له 
�شبكة املنظمات الأهلية ملناق�شة تدخل وزارة الداخلية يف �شوؤون جمعية اأ�شدقاء املري�ص اخلريية وانبثق عن الجتماع اتفاق على اإجراء �شل�شلة من الت�شالت 
مع �شناع القرار يف احلكومة واملجل�ص الت�شريعي.  كما �شدر عن الجتماع خرب �شحفي اأدان فيه املجتمعون اإجراءات وزارة الداخلية وتدخلها غري القانوين يف 
�شوؤون جمعية اأ�شدقاء املري�ص وطالبوا باحلفاظ على ا�شتقالل منظمات املجتمع املدين واأكدوا على احلق يف تكوين اجلمعيات.  وبتاريخ 06/23، �شارك مدير 
الوحدة يف وفد �شم ممثلني عن �شبكة املنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإن�شان اجتمع بالدكتور اأحمد بحر، نائب رئي�ص املجل�ص الت�شريعي، يف مقر املجل�ص 

بغزة، حلثه على التدخل لوقف اإجراءات وزارة الداخلية وتدخلها �شد جمعية اأ�شدقاء املري�ص.

 موؤ�سرات القيا�س
التغطية الإعالمية: متت تغطية الن�شاطات يف و�شائل الإعالم املحلية  •
تراجع العتداءات على املوؤ�ش�شات: ما تزال العتداءات قائمة ومل يطراأ حت�شن على الو�شع يف ظل حالة النق�شام القائمة وتداعياتها. •

 و�سائل القيا�س
يحتفظ املركز بتوثيق ملا ي�شدر عن و�شائل الإعالم. •

   خمرج رقم)5(
اإلغاء عقوبة االإعدام اأو وقف العمل بها

نفذت الوحدة �شل�شلة من الن�شاطات من اأجل حتقيق هذا املخرج، �شملت ما يلي:

 الن�ساطات
1. عقد موؤمتر حول عقوبة االإعدام

بتاريخ 8 اأكتوبر، نظم املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان بالتعاون مع مكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان يف غزة موؤمترًا بعنوان »عقوبة الإعدام يف الأر�ص 
الفل�شطينية املحتلة«.  عقد املوؤمتر مبنا�شبة اليوم العاملي ملناه�شة عقوبة الإعدام الذي ي�شادف العا�شر من اأكتوبر، وهو ياأتي يف �شياق جهود املركز الرامية 

اإىل وقف العمل بعقوبة الإعدام واإلغائها يف الت�شريعات 
جرائم  على  ال�شوء  املوؤمتر  �شلط  كما  الفل�شطينية.  
القتل خارج اإطار القانون التي متار�شها قوات الحتالل 
تلك  باعتبار  الفل�شطينيني،  املواطنني  الإ�شرائيلي �شد 
تخللت  وقد  حماكمة.   بدون  لإعدام  جرائم  اجلرائم 
نقا�شات  واحد  ليوم  ا�شتمر  الذي  املوؤمتر  جل�شات 
اأ�شوات  تعالت  فيما  الإعدام،  عقوبة  حول  معمقة 
الت�شريعات  من  الإعدام  عقوبة  باإلغاء  مطالبة  عديدة 
الفل�شطينية.  �شارك يف املوؤمتر اأكرث من 100 �شخ�ص 
ال�شيا�شية  من ممثلي منظمات املجتمع املدين والقوى 

واأكادمييني واملهتمني.

40 اأنظر التفا�شيل الكاملة حول الدورات التي تنفذها وحدة التدريب يف تقريرها املف�شل الذي يرد اأدناه.

تقارير ن�شاط الوحدات

موؤمتر مناه�شة عقوبة الإعدام الذي نظمته وحدة تطوير الدميقراطية ومكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الن�شان مبنا�شبة اليوم العاملي ملناه�شة 
عقوبة الإعدام
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2. اإدماج جل�سات تدريبية حول عقوبة االإعدام �سمن برنامج التدريب يف املركز
مت تنفيذ جل�شتني تدريبيتني حول عقوبة الإعدام �شمن الدورات التدريبية التي تنفذها وحدة التدريب يف املركز.40  •

3. بيانات �سحفية
�شدر عن املركز 10 بيانات �شحفية اأعدتها الوحدة وتتعلق باإدانة اإ�شدار اأحكام بالإعدام يف قطاع غزة وال�شفة الغربية.

قائمة بالبيانات التي اأ�شدرتها الوحدة حول عقوبة الإعدام

مو�شوع البيان ال�شحفيالتاريخالرقم

املحكمة الع�شكرية يف اخلليل ت�شدر حكمًا بالإعدام على مواطن، املركز ينا�شد الرئي�ص بعدم امل�شادقة على احلكم، 101/26
ويطالب باإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الفل�شطيني

املحكمة الع�شكرية يف غزة ت�شدر حكمًا بالإعدام بحق مواطن، املركز ينا�شد الرئي�ص بعدم امل�شادقة على احلكم، 202/24
ويطالب باإلغاء عقوبة الإعدام القانون الفل�شطيني

املحكمة الع�شكرية يف غزة حتكم بالإعدام على ثالثة مواطنني، املركز ينا�شد الرئي�ص بعدم امل�شادقة على الأحكام 303/11
الثالثة، ويطالب باإلغاء عقوبة الإعدام 

املحكمة الع�شكرية يف غزة ت�شدر اأحكامًا بالإعدام غيابيًا بحق اأربعة مواطنني املركز ينا�شد الرئي�ص بعدم امل�شادقة 404/08
على الأحكام الأربعة

املحكمة الع�شكرية يف اخلليل ت�شدر حكمًا بالإعدام على مواطن واملركز ينا�شد الرئي�ص بعدم امل�شادقة على احلكم 504/29

املحكمة الع�شكرية يف غزة ت�شدر اأحكامًا بالإعدام بحق ثالثة مواطنني املركز ينا�شد الرئي�ص بعدم امل�شادقة على 605/24
الأحكام الثالثة

املحكمة الع�شكرية الدائمة يف غزة ت�شدر حكمًا بالإعدام على مواطن واملركز ينا�شد الرئي�ص بعدم امل�شادقة على 710/08
احلكم واإلغاء عقوبة الإعدام

املحكمة الع�شكرية الدائمة يف غزة ت�شدر حكمًا بالإعدام رميًا بالر�شا�ص على مواطن واملركز ينا�شد الرئي�ص بعدم 811/01
امل�شادقة على احلكم واإلغاء عقوبة الإعدام

املحكمة الع�شكرية العليا يف غزة ت�شدر حكمًا بالإعدام �شنقًا على مواطن واملركز ينا�شد الرئي�ص بعدم امل�شادقة 911/04
على احلكم واإلغاء عقوبة الإعدام

املحكمة الع�شكرية برام اهلل ت�شدر حكمًا بالإعدام على مواطن1012/10

4( امل�ساهمة يف ن�ساطات االئتالف الفل�سطيني ملناه�سة عقوبة االإعدام
املركز ع�شو يف الئتالف الفل�شطيني ملناه�شة عقوبة الإعدام.  وعلى مدار العام �شارك املركز بفعالية يف ن�شاطات هذا الئتالف والتي توجت بتنظيم املوؤمتر 
الفل�شطيني الثاين ملناه�شة عقوبة الإعدام يف تاريخ 16 دي�شمرب 2009 يف مدينة رام اهلل.  وقد تراأ�ص من�شق اأعمال املركز يف ال�شفة الغربية، الزميل �شميح 

حم�شن، جل�شة العمل الأوىل التي تناولت واقع وم�شتجدات عقوبة الإعدام على امل�شتويات املحلية والإقليمية والدولية.

 موؤ�سرات قيا�س الن�ساط
عدم اإ�شدار اأحكام اإعدام وعدم تنفيذ اأحكام �شادرة: مل ينفذ اأي حكم بالإعدام على الرغم من �شدور17 حكم اإعدام جديدة على مدار العام 2009. •
تعديالت ت�شريعية: مل يطراأ اأي تعديل على الت�شريعات القائمة التي ما تزال ت�شمح با�شتخدام عقوبة الإعدام •

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009
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ت�شريحات وبيانات من قبل ال�شلطة الوطنية: ر�شد املركز عدد من الت�شريحات الر�شمية التي ت�شدد على �شرورة تطبيق العقوبة. •
تغطية الن�شاطات يف و�شائل الإعالم: متت تغطية الن�شاطات والبيانات يف و�شائل الإعالم •
امل�شاهمة يف اإثارة جدل جمتمعي حول عقوبة الإعدام:  هذا كان جليًا، على �شبيل املثال، يف نقا�شات املوؤمتر الذي نظمه املركز ومكتب املفو�ص ال�شامي  •

حلقوق الإن�شان مبنا�شبة اليوم العاملي ملناه�شة عقوبة الإعدام.

 و�سائل التحقق
الر�شد واملراقبة للق�شاء وما ي�شدر من اأحكام. •
الر�شد واملراقبة لأعمال املجل�ص الت�شريعي. •
الر�شد والتوثيق ملا ي�شدر من ت�شريحات ر�شمية •
يتوفر يف الوحدة توثيق باملقابالت الإذاعية والتلفزيونية وال�شحفية التي نفذتها الوحدة ومت خاللها التطرق ملوقف املركز املناه�ص لعقوبة الإعدام •
تلقى املركز عدد من الردود املوؤيدة ملوقفه املناه�ص لعقوبة الإعدام. •

   خمرج رقم)6(
حت�شني اأداء املجل�ص الت�شريعي يف املجالت التالية: اأ( اللتزام بالقانون يف عملية الت�شريع؛ ب( التزام الأع�شاء بح�شور جل�شات املجل�ص؛ ج( وقف الزدواج 

الوظيفي لبع�ص الأع�شاء يف الوظائف العامة؛ ود( ا�شتخدام اأدوات املحا�شبة والرقابة على احلكومة.

 الن�ساطات
1( اجتماعات ولقاءات مع اأع�ساء املجل�س الت�سريعي

 مت اللتقاء بعدد من مع اأع�شاء املجل�ص )اأنظر اأي�شًا الن�شاطات يف خمرج رقم )1( •

2( ح�سور اجلل�سات ومراقبة الن�ساطات
يقوم الباحثون يف الوحدة مبتابعة وجمع املعلومات حول اجلل�شات التي تعقدها كتلة التغيري والإ�شالح وتقاطعها بقية الكتل الربملانية، وهي جل�شات �شبق واأن  •

انتقدها املركز يف �شوء ال�شرخ ال�شيا�شي القائم يف ال�شلطة الفل�شطينية والذي ان�شحب اأي�شًا على املجل�ص الت�شريعي.
جتري اأي�شًا متابعة الت�شريعات ال�شادرة عن املجل�ص يف ظل حالة النق�شام •

تقارير ن�شاط الوحدات

الأ�شتاذ �شميح حم�شن خالل م�شاركته يف املوؤمتر الثاين ملناه�شة عقوبة الإعدام
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3( ورقة موقف حول الت�سريعات ال�سادرة يف ظل حالة االنق�سام
الفل�شطينية يف ظل حالة  الوطنية  ال�شلطة  ت�شدر عن  التي  الت�شريعات  فيها حتفظه على  اأبدى  الوحدة  اأعدتها  ورقة موقف  املركز  اأ�شدر  يونيو،   23 بتاريخ 
التي ي�شدرها  القانون  بقوة  القرارات  اأو  الت�شريعي،  املجل�ص  با�شم  والإ�شالح يف غزة  التغيري  كتلة  التي ت�شدرها  الت�شريعات  تلك  �شواء  الراهنة،  النق�شام 
الرئي�ص الفل�شطيني حممود عبا�ص يف ال�شفة الغربية بدعوى غياب املجل�ص الت�شريعي.  وطالب املركز بالمتناع عن �شن ت�شريعات جديدة يف اأو�شاع النق�شام 
القائمة، معتربًا اأن مثل تلك الت�شريعات ل �شرورة لها، اإمنا هي جزء من حالة النق�شام وجتلياتها ول تخدم �شوى اأجندات و�شيا�شات حزبية من �شاأنها تعزيز 
النق�شام، وينبغي بالتايل و�شعها على اأجندة احلوار الوطني الفل�شطيني، بهدف اإلغائها جميعًا باعتبارها جزءًا من حالة النق�شام، اأو مراجعتها واإعادة النظر 
فيها من قبل ال�شلطة الت�شريعية حال التئامها.  كما اعترب املركز اأن الت�شريعات ال�شادرة عن كتلة التغيري والإ�شالح با�شم املجل�ص الت�شريعي يف غزة تنطوي 
على توجه بالتدرج يف اإدخال تعديالت وقوانني من منظار �شيا�شي حزبي تخدم روؤى واأهداف اأيديولوجية للكتلة التغيري والإ�شالح، وهو ما بدا وا�شحًا، على 

�شبيل املثال، يف التعديالت على قانون العقوبات.

4( بيانات �سحفية
- اأ�شدرت الوحدة 5 بيانات �شحفية تت�شل بعمل املجل�ص الت�شريعي اأو بانتهاكات تعر�ص لها النواب. •

قائمة بالبيانات التي اأ�شدرتها الوحدة حول املجل�ص الت�شريعي

مو�شوع البيان ال�شحفيالتاريخالرقم

املركز الفل�شطيني يدين اعتقال عدد من القادة ال�شيا�شيني ونواب حم�شوبني على حركة حما�ص، قوات الحتالل متعن يف 19 مار�ص1.
�شيا�شة القت�شا�ص من املدنيني الفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية

املركز يدين جرمية اإطالق النار على ع�شو املجل�ص الت�شريعي ال�شيخ البيتاوي ويطالب بفتح حتقيق جدي ومالحقة ال�شالعني 20 اإبريل2.
فيها وتقدميهم للعدالة

املركز يدين منع اأجهزة الأمن يف غزة نواب حركة فتح من التوجه لرام اهلل01 يونيو3.

املركز يدين منع �شتة نواب من حركة حما�ص من الدخول اإىل قلقيلية على اأيدي اأجهزة الأمن الفل�شطينية03 يونيو4.

املركز يهنئ رئي�ص املجل�ص الت�شريعي الفل�شطيني، د. عزيز الدويك بالإفراج عنه23 يونيو5.

5( امل�ساركة يف اعت�سام ت�سامني مع رئي�س املجل�س الت�سريعي
بتاريخ 09/16، �شارك مدير الوحدة يف اعت�شام نظمه املجل�ص الت�شريعي يف غزة ت�شامنًا مع د. عزيز الدويك وللمطالبة بتمكينه من اأداء مهام من�شبه كرئي�ص 
للمجل�ص الت�شريعي.  األقيت كلمات خالل العت�شام من قبل رئي�ص املجل�ص الت�شريعي د. عزيز الدويك )بوا�شطة الهاتف(، والنائب الأول لرئي�ص املجل�ص د. 

اأحمد بحر، ورئي�ص الوزراء يف غزة الأ�شتاذ اإ�شماعيل هنية، ومدير الوحدة حمدي �شقورة.

 موؤ�سرات قيا�س الن�ساط
تغطية الن�شاطات يف و�شائل الإعالم: متت تغطية الن�شاطات يف و�شائل الإعالم •
معرفة اأكرب باآليات عمل املجل�ص الت�شريعي واأهم النتقادات حول اأدائه: ت�شاهم ن�شاطات املركز يف ن�شر الوعي بني اجلمهور باآليات عمل املجل�ص الت�شريعي  •

والنتقادات على اأدائه.
التغذية ال�شرتجاعية الإيجابية من امل�شتفيدين: تفاوتت الردود بني دعم مواقف املركز ومعار�شته. •

 و�سائل التحقق
حتتفظ الوحدة اأي�شًا بتوثيق ما تن�شره و�شائل الإعالم حول الن�شاطات التي تنفذها. •

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009
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   خمرج رقم)7(
تقييم م�ستقل ومو�سوعي لالنتخابات العامة واملحلية التي جتريها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من اأجل ت�سجيع اإجراء انتخابات 

حرة ونزيهة ولزيادة ثقة اجلمهور يف االنتخابات

 الن�ساطات
ما زالت حالة النق�شام الداخلي على حالها، ومل تتوفر ال�شروط والظروف لإجراء انتخابات الت�شريعية والرئا�شية وفقًا ل�شتحقاقها القانوين يف 24 يناير 
2010، وبالتايل مل تقم الوحدة باأية ن�شاطات يف اإطار التح�شري للرقابة على النتخابات.  ولكن باملقابل تركزت اجلهود خالل هذا العام يف ن�شاطات احل�شد 
واملنا�شرة لدعم احلوار واإنهاء حالة النق�شام، مع حث الأطراف على الإ�شراع يف امل�شاحلة وعقد النتخابات يف موعدها، مع احلاجة لتعديل قانون النتخابات 

باجتاه تبني نظام التمثيل الن�شبي بالكامل.

1( ورقة موقف من الدعوة الإجراء انتخابات
بتاريخ 24 اأكتوبر 2009، اأ�شدر الرئي�ص حممود عبا�ص مر�شومًا رئا�شيًا يق�شي بالدعوة لنتخابات عامة رئا�شية وت�شريعية يف ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية يوم 
الأحد املوافق 24 يناير/ كانون الثاين 2010.  ويف �شوء ذلك اأ�شدر املركز بتاريخ 25 اأكتوبر ورقة موقف اعترب فيها اأن النتخابات مطلب لكافة القوى الوطنية 
اإىل موؤ�ش�شات احلكم الفل�شطيني الت�شريعية  اإىل م�شاحلة وطنية �شاملة تنهي النق�شام وتعيد العتبار  وللمجتمع املدين، ولكنها غري ممكنة بدون التو�شل 
والتنفيذية والق�شائية والتي انعك�شت عليها الأزمة وباتت هي عنوانًا لالنق�شام.  واأ�شاف املركز اأن اإجراء النتخابات يتطلب توفري اأجواء انتخابية منا�شبة، مبا 
يف ذلك اإطالق احلريات العامة، الإفراج عن املعتقلني ال�شيا�شيني، رفع احلظر عن الن�شاطات ال�شيا�شية )ن�شاطات حما�ص يف ال�شفة وفتح يف غزة(، اإعادة 

فتح مئات اجلمعيات واملوؤ�ش�شات املغلقة، احرتام احلريات ال�شحفية وحرية التعبري وال�شماح بحرية عمل كافة و�شائل الإعالم املقروءة وامل�شموعة واملرئية، 

2( ن�ساطات ح�سد ومنا�سرة
اأبرزها كان امل�شاركة يف ن�شاطات ح�شد ومنا�شرة لدعم تعديل قانون النتخابات، يف اإطار احلوار الداخلي الفل�شطيني ودعوة وفود القوى ال�شيا�شية للتوجه 
للقاهرة. منها، امل�شاركة يف اجتماع دعت له �شبكة املنظمات الأهلية بتاريخ 03/08، مب�شاركة عدد من وفود احلوار، حول النتخابات والقانون النتخابي.  
مدير الوحدة اأكد خالل الجتماع على: 1( �شرورة اعتماد مبداأ التمثيل الن�شبي الكامل؛ 2( �شرورة انعقاد املجل�ص الت�شريعي ل�شن قانون جديد واأن القرار 
بقانون ب�شاأن النتخابات ال�شادر عن الرئي�ص خالل فرتة النق�شام غري د�شتوري؛ و3( �شرورة اإعادة النظر يف ت�شكيل جلنة النتخابات املركزية بالت�شاور مع 

القوى ال�شيا�شية. 

 موؤ�سرات قيا�س الن�ساط
ن�شر النتائج املو�شوعية واملحايدة حول الرقابة على النتخابات: مل جتَر انتخابات خالل العام 2008. •
تلقى املركز ردود اإيجابية على موقفه من ربط اإجراء النتخابات بامل�شاحلة. •
كان هناك تغطية وا�شعة لورقة املوقف يف و�شائل الإعالم املحلية والعربية. •

 و�سائل التحقق
- التقارير واملواد ال�شادرة عن املركز: مل تتوفر لعدم اإجراء انتخابات. •
- اآراء املراقبني واملنظمات امل�شاركة يف الرقابة: مل تتوفر لعد اإجراء انتخابات. •
- توثيق ما ي�شدر يف و�شائل الإعالم. •
-الحتفاظ بقوائم امل�شاركني يف الن�شاطات. •
- توثيق ما ي�شدر من ردود فعل. •

تقارير ن�شاط الوحدات
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   خمرج رقم)8(
توعية 500 �ساب و�سابة بقيم الدميقراطية واحلقوق واحلريات االأ�سا�سية من خالل تنظيم ور�س عمل ولقاءات تعقد بالتعاون مع 

منظمات املجتمع املدين

 الن�ساطات
1( تنظيم ور�س عمل ولقاءات

مت تنظيم 29 ور�شة عمل ولقاءات بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين. •
�شارك يف تلك اللقاءات 652 �شخ�شًا، بينهم 378 �شابة. •
عقدت اللقاءات بالتعاون مع 17 موؤ�ش�شة اأهلية  •
بداأ تنفيذ هذا املخرج منذ منت�شف �شهر مايو. •

جدول يو�شح تفا�شيل اللقاءات
الن�شاء  امل�شاركنياملحافظةمكان اللقاءاجلمعية امل�شاركةمو�شوع اللقاء تاريخ اللقاءالرقم

3212خان يون�صمقر منتدى �شاركمنتدى �شارك ال�شبابيامل�شاركة ال�شيا�شية2009/05/17

احلق يف حرية التجمع 2009/05/18
ال�شلمي

اجلمعية الوطنية 
3710رفحمقر اجلمعية الوطنيةللدميقراطية والقانون

احلق يف حرية التجمع 2009/05/25
258خان يون�صمقر جمعية طالئع فل�شطنيجمعية طالئع فل�شطنيال�شلمي

احلق يف تكوين 2009/05/26
2712خان يون�ص مقر جمعية طالئع فل�شطنيجمعية طالئع فل�شطنياجلمعيات

مفهوم الدميقراطية 2009/06/01
2518خان يون�ص مقر جمعية طالئع فل�شطنيجمعية طالئع فل�شطني وامل�شاركة ال�شيا�شية 

احلق يف حرية الراأي 2009/06/01
2518خان يون�صمقر جمعية طالئع فل�شطنيجمعية طالئع فل�شطنيوالتعبري

مفهوم الدميقراطية 2009/06/03
املركز الفل�شطيني حلقوق مركز �شوؤون املراأةوامل�شاركة ال�شيا�شية 

1515غزة الإن�شان

احلق يف حرية الراأي 2009/06/30
والتعبري

جمعية طالئع مع 
جمموعة جمعيات

املركز الفل�شطيني حلقوق 
-21خان يون�صالإن�شان

مفهوم الدميقراطية 2009/07/01
وامل�شاركة ال�شيا�شية 

اجلمعية الوطنية 
2617رفحمقر اجلمعية الوطنيةللدميقراطية والقانون 

احلق يف حرية الراأي 2009/07/01
3535جباليامركز الن�شاط الن�شائيمركز الن�شاط الن�شائيوالتعبري

مفهوم الدميقراطية 2009/07/08
2121الو�شطىاملركز يف خميم املغازي مركز الن�شاط الن�شائي وامل�شاركة ال�شيا�شية 

احلق يف حرية الراأي 2007/07/14
2222الو�شطىاملركز يف خميم املغازيمركز الن�شاط الن�شائيوالتعبري

مفهوم الدميقراطية 2009/07/15
امللتقى التنموي الفل�شطيني منتدى �شارك ال�شبابي وامل�شاركة ال�شيا�شية

218غزة»مناء«. 

احلق يف حرية الراأي 2009/07/20
والتعبري

مركز هدف حلقوق 
2712غزةمركز هدف حلقوق الإن�شانالإن�شان
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احلق يف حرية التجمع 2009/07/22
املركز الفل�شطيني حلقوق منتدى �شارك ال�شبابيال�شلمي

177غزةالإن�شان

احلق يف حرية الراأي 2009/07/29
219غزةمقر منتدى �شاركمنتدى �شارك ال�شبابيوالتعبري

احلق يف حرية التجمع 2009/08/04
1818غزةمركز الن�شاط الن�شائي مركز الن�شاط الن�شائي ال�شلمي

مفهوم الدميقراطية 2009/08/05
املركز الفل�شطيني حلقوق منتدى �شارك ال�شبابي وامل�شاركة ال�شيا�شية 

147غزةالإن�شان

احلق يف حرية الراأي 2009/08/10
2010غزةمقر منتدى �شارك منتدى �شارك ال�شبابي والتعبري 

مفهوم الدميقراطية 2009/08/12
املركز الفل�شطيني حلقوق اجلامعة الإ�شالميةوامل�شاركة ال�شيا�شية 

73غزةالإن�شان

مفهوم الدميقراطية 2009/08/17
وامل�شاركة ال�شيا�شية 

حزب البعث العربي 
ال�شرتاكي

مكتب حزب البعث العربي 
258غزةال�شرتاكي

احلق يف حرية التجمع 2009/08/19
2012غزةمقر منتدى �شارك منتدى �شارك ال�شبابي ال�شلمي

مفهوم الدميقراطية 2009/10/22
وامل�شاركة ال�شيا�شية

اإحتاد �شباب الن�شال 
الفل�شطيني

املركز الفل�شطيني حلقوق 
215 خان يون�ص الإن�شان

احلق يف حرية الراأي  2009/10/27
والتعبري 

الهيئة الوطنية للتنمية 
/20غزةمقر الهيئة والتاأهيل املجتمعي 

مفهوم الدميقراطي 2009/10/28
3017غزةمقر اجلمعية جمعية املراأة املبدعةوامل�شاركة ال�شيا�شية 

احلق يف حرية الراأي 2009/10/29
والتعبري 

منتدى اإعالميات 
1715 رفح مقر املنتدى اجلنوب 

احلق يف حرية الراأي 2009/11/02
1616الو�شطى مقر مركز املغازيمركز   املغازي  الثقايف والتعبري 

مفهوم الدميقراطية 2009/11/04
وامل�شاركة ال�شيا�شية 

جمعية فتيات الغد 
25 25غزة مقر اجلمعيةالفل�شطينية

الدميقراطية وحقوق 2009/11/19
2218الو�شطى مركز املغازي الثقايف مركز املغازي الثقايف الطفل 

 موؤ�سرات قيا�س الن�ساط
حجم امل�شاركة: بلغ عدد امل�شاركني 652 �شخ�شًا.  وبلغ عدد امل�شاركات 378 فتاة وامراأة، اأي ما ن�شبته )58%( من جمموع امل�شاركني.   •
تغذية ا�شرتجاعية اإيجابية من امل�شاركني:  كانت الردود اإيجابية من امل�شاركني •
تعاون املوؤ�ش�شات ال�شريكة: اأبدت املوؤ�ش�شات امل�شيفة تعاونًا مع طاقم الوحدة •

 و�سائل التحقق
- توثيق اأ�شماء امل�شاركني واملوؤ�ش�شات امل�شيفة اأو امل�شاركة •
- النجاح يف تنظيم 29 لقاء، عقدت بالتعاون مع موؤ�ش�شات اأهلية. •

تقارير ن�شاط الوحدات
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جدول يو�شح تفا�شيل اللقاءات التي اأجراها مدير الوحدة مع �شخ�شيات ر�شمية وحزبية فل�شطينية
اللقاء التاريخ

 لقاء يف اإطار جلنة الوفاق وامل�شاحلة مع رئي�ص الوزراء اإ�شماعيل هنية، بح�شور م�شت�شاره د. يو�شف رزقة، ووكيل -
وزارة اخلارجية د. اأحمد يو�شف، واملتحدث با�شم احلكومة طاهر النونو. اأغ�شط�ص 12

 ر�شالة لرئي�ص الوزراء اإ�شماعيل هنية حول اأحداث رفح وال�شبهات بقتل جرحى اأثناء نقلهم اإىل امل�شت�شفى بوا�شطة -
�شيارات الإ�شعاف. 31 اأغ�شط�ص

 لقاء بني منظمات حقوق الإن�شان ود. حممود الزهار، القيادي يف حركة حما�ص، ووزير اخلارجية يف احلكومة -
 الفل�شطينية بغزة بتاريخ 10/07، النائب د. يحيى مو�شى؛ �شامي اأبو زهري؛ اأمين طه؛ والناطق با�شم احلكومة

 طاهر النونو.  تناول اللقاء اأو�شاع حقوق الإن�شان واحلوار وتداعيات تقرير غولد�شتون، ومت حث القيادة يف غزة
على �شرورة ت�شكيل جلنة حتقيق وفقًا ملا ورد يف تو�شيات التقرير.

7 اأكتوبر

 لقاء مع منظمات حقوق الإن�شان يف مقر وزارة العدل حول تقرير غولد�شتون والتو�شية بت�شكيل جلنة حتقيق. �شارك -
 يف الجتماع عن احلكومة كل من وزير العدل حممد فرج الغول، وكيل وزارة اخلارجية د. اأحمد يو�شف، وطاهر

 النونو املتحدث با�شم احلكومة.  ومثل املركز كل من مدير وحدة تطوير الدميقراطية حمدي �شقورة ومدير وحدة
 امل�شاعدة القانونية اإياد العلمي.  وقد �شدد ممثال املركز خالل الجتماع على �شرورة ت�شكيل جلنة ق�شائية للتحقيق
 يف ما ن�شب من جرائم خالل من قبل الفل�شطينيني خالل العدوان على غزة.  كما مت الت�شديد على ا�شتقاللية وحياد

ومهنية اأي جلنة يتم ت�شكيلها، مع التاأكيد على �شرورة اأن يراأ�شها قا�ٍص م�شهود له باملهنية والنزاهة واخلربة.

26 اأكتوبر
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تقارير ن�شاط الوحدات

وحدة حقوق املراأة والطفل

األقى العدوان الأخري على قطاع غزة مطلع هذا العام بظالله على جممل ن�شاطات وحدة املراأة خالل العام 2009.  وعلى الرغم من ذلك تابعت وحدة حقوق 
املراأة والطفل ن�شاطاتها وفق اخلطة ال�شنوية التي و�شعتها. وقد اأجنزت الوحدة معظم الن�شاطات املقررة، بالإ�شافة اإىل اجنازها لن�شاطات اإ�شافية مل تكن 

قد و�شعت يف اخلطة من قبل  ومل يتم تنفيذ بع�ص الن�شاطات وبالأخ�ص تلك املتعلقة بح�شد التاأييد. 

وقد كان اأبرز ما ميز عمل الوحدة خالل العام 2009 هو تكيف عمل الوحدة يف برنامج التوعية القانونية للن�شاء بعد انتهاء  العدوان على قطاع غزة وذلك 
من خالل قيامها بعمل اآلية عمل جديدة تتنا�شب مع م�شتجدات الواقع بعد احلرب وكانت اإحدى هذه الآليات تنظيم لقاءات مفتوحة للن�شاء وب�شكل خا�ص  يف 
املناطق التي تعر�شت للعدوان ب�شكل كبري وذلك للتعرف على احتياجات الن�شاء بعد احلرب  ومواءمتها مع ما تقوم بت الوحدة من برامج،  كما متيز العام 2009 
بالزيادة الوا�شحة يف عدد الق�شايا التي تابعتها الوحدة عن العام املا�شي ، ويرجع ذلك اإىل تعزيز التعاون والتن�شيق بني الوحدة واملحاكم ال�شرعية واملوؤ�ش�شات 

النا�شطة يف جمال تقدمي امل�شاعدة القانونية للن�شاء يف قطاع غزة.

   خمرج رقم)1(
امل�ساعدة القانونية للن�ساء 

1.1         متثيل 300 امراأة يف املحاكم ال�سرعية والنظامية
1.2         تقدمي اال�ست�سارات  القانونية لـ150 امراأة 

وا�شلت الوحدة عملها  يف تقدمي امل�شاعدة القانونية للن�شاء من خالل متثيل الن�شاء يف املحاكم  ال�شرعية وتقدمي ال�شت�شارات القانونية من خالل التن�شيق مع 
املحاكم ال�شرعية ، التن�شيق مع املوؤ�ش�شات الن�شوية.

1.1         متثيل 300 امراأة يف املحاكم ال�سرعية والنظامية
بلغ عدد الق�شايا التي تابعتها الوحدة اأمام  املحاكم ال�شرعية )1227( ق�شية ، بينها) 1141 ( ق�شية وردت اإىل الوحدة خالل العام 2009 ، بالإ�شافة اإىل 
)86( ق�شية �شرعية حولت من العام 2008،  وتو�شح اجلداول التالية الق�شايا التي تابعتها الوحدة اأمام املحكم ال�شرعية والنتائج املح�شلة على مدار العام :-

جدول رقم )1(: تنوع الق�شايا ال�شرعية التي تابعتها الوحدة خالل العام 2009

عف�ص نفقة
روؤية ح�شانةبيت

ابناء
م�شاريف 

ولدة
مهر 

اإثبات طاعةتفريقموؤجل
طالق

اأجرة ح�شانة 
ور�شاعة

اإثبات 
املجموعحجرن�شب

63226975322862837729211227

جدول رقم )2(: نتائج الق�شايا التي تابعتها وحدة املراأة اأمام املحاكم ال�شرعية خالل العام 2009

 ق�شايا مازالتق�شايا اأخذت احكام
يف املحاكم

 ق�شايا اأ�شقطت
ب�شبب الت�شالح

 ق�شايا اأوقفت لعدم متابعة
املدعية

 ق�شايا مرحلة للعام
املجموع2010

69361303148221227
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جدول رقم )3(: عدد الق�شايا الواردة اإىل فروع املركز
املجموعفرع خان يون�صفرع جبالياالفرع الرئي�شي

6702492981227

1.2         تقدمي اال�ست�سارات القانونية للن�ساء 

قامت الوحدة بتقدمي )451(  ا�شت�شارة قانونية خالل العام 2009، وذلك للن�شاء اللواتي قدمن اإىل طلب ال�شت�شارة اأو الن�شاء اللواتي قمن بالت�شال بالوحدة 
عرب الهاتف ، وقد بلغ عدد ال�شت�شارات التي مت تقدميها يف فرع جباليا )138( ا�شت�شارة ، اأما يف فرع خان يون�ص مت تقدمي )132( ا�شت�شارة ، ويف مقر املركز 

مبدينة غزة )181( ا�شت�شارة. 

 موؤ�سرات القيا�س
خالل العام 2009 كان هناك زيادة ملحوظة يف عدد الق�شايا الواردة لوحدة املراأة بن�شبة 18.5%عن العام 2008، كما كان هناك زيادة بن�شبة 14% يف جممل  •

عدد الق�شايا التي تابعتها الوحدة باملحاكم ال�شرعية يف العام املا�شي.  ويرجع ذلك اإىل عدة عوامل اأهمها:
زيادة عدد الق�شايا الواردة اإىل فروع املركز يف كل من خان يون�ص وجباليا، اإذ �شهدت هذه الفروع زيادة ملحوظة يف عدد الق�شايا الواردة لها.   -

تعزيز التعاون والتن�شيق بني الوحدة واملوؤ�ش�شات النا�شطة يف جمال تقدمي امل�شاعدة القانونية للن�شاء يف قطاع غزة من خالل حتويل العديد من الق�شايا   -
للوحدة ملتابعتها.

تردي الأو�شاع القت�شادية وب�شكل خا�ص بعد العدوان على القطاع وا�شتمرار فر�ص احل�شار على قطاع غزة.   -
ح�شلت الوحدة على اأحكام ل�شالح الن�شاء يف 56%  من الق�شايا التي تابعتها.  •
تابعت الوحدة العديد من الق�شايا املحولة من املوؤ�ش�شات الن�شوية •

 و�سائل التحقق
بلغ عدد الق�شايا التي وردت اإىل وحدة املراأة خالل هذا العام  )1141( ق�شية  •
بلغ عدد الأحكام التي ح�شلت عليها الوحدة ل�شالح الن�شاء )693( حكم. •
بلغ عدد ال�شت�شارات التي قدمتها الوحدة للن�شاء )451(  ا�شت�شارة.  •
بلغ عدد الق�شايا التي حولتها املحاكم ال�شرعية للوحدة ملتابعتها )125( ق�شية  •
بلغ عدد الق�شايا التي مت حتويلها من قبل املوؤ�ش�شات الن�شوية واملجتمعية )56( ق�شية. •

التن�سيق مع املحاكم ا ل�سرعية
ترجع الزيادة يف اإعداد الق�شايا التي تابعتها الوحدة خالل العام 2009 عن الأعوام املا�شية اإىل عدة عوامل اأهمها التعاون والتن�شيق مع املحاكم ال�شرعية 
، فاملحاكم ال�شرعية وعددها ع�شرة حماكم تقوم بتحويل الن�شاء اللواتي يحتجن اإىل امل�شاعدة للوحدة ليتوىل حمامو الوحدة الرتافع عنهن جمانا وتقدمي 

امل�شاعدة القانونية املطلوبة لهن، هذا بالإ�شافة اإىل ت�شهيل عمل املحامني العاملني يف الوحدة يف املحاكم ال�شرعية. 

التن�سيق مع املوؤ�س�سات الن�سوية 
قامت الوحدة مبتابعة العديد من الق�شايا املحولة من املوؤ�ش�شات الن�شوية ، وب�شكل خا�ص الق�شايا املحولة من مركز �شحة املراأة-جباليا ، الربيج ، املركز 

الفل�شطيني حلل النزاعات املجتمعية .

   خمرج رقم)2(
اإىل توعيتهن  التوعية القانونية للن�شاء، توعية 2000  امراأة يف احلقوق والقوانني املحلية والدولية مبا يف ذلك التوعية باحلقوق اخلا�شة بالطفل بالإ�شافة 

بق�شايا العنف �شد املراأة.
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2.1         تنظيم حما�سرات توعية قانونية )100(حما�سر ة بحقوق املراأة )20( منها يف حقوق الطفل بالتن�سيق مع موؤ�س�سات املجتمع 
املدين  ومراكز الن�ساط الن�سائي التابعة لوكالة الغوث 

2.2         تنظيم ن�ساطات خا�سة مبنا�سبة حملة )16( يوم من الن�ساط العاملي ملناه�سة العنف �سد املراأة والتي متتد يف الفرتة مابني 
25 نوفمرب وحتى 10 دي�سمرب من خالل :

تنظيم حما�شرات توعية خا�شة بالعنف  •
اإ�شدار تقرير عن الن�شاء �شحايا العنف  •
اإ�شدار بو�شرت خا�ص باليوم العاملي ملناه�شة العنف )25نوفمرب (   •
اإ�شدار بيان خا�ص باليوم العاملي ملناه�شة العنف  •
التعاون مع املوؤ�ش�شات الن�شوية واملحلية والدولية يف الفعاليات التي تنظم �شمن حملة 16 يوم  •

2.3         اإ�سدار كتيبات خا�سة بتوعية الن�ساء يف القوانني املحلية والدولية
2.4         اإ�سدار بو�سرت مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة  الثامن من اآذار

2.5         التعاون مع و�سائل االإعالم من خالل اال�سرتاك يف برامج تلفزيونية واإذاعية ومقابالت �سحفية
2.6         امل�ساركة يف الدورات التدريبية التي تنفذها الوحدة مع وحدة التدريب يف املركز يف املوا�سيع اخلا�سة باملراأة والطفل

  
2.1         تنظيم حما�سرات توعية قانونية للن�ساء

واجهت الوحدة العديد من املعيقات يف تنفيذها لربنامج التوعية القانونية منذ بداية العام 2009، ويرجع ذلك اإىل النعكا�شات التي تركتها احلرب على كل من 
الن�شاء واملوؤ�ش�شات الن�شوية واملجتمعية ، وللتغلب على هذه املعيقات قامت الوحدة بعمل خطة لتنفيذ حما�شرات التوعية وقد كانت على النحو التايل:

- اإعادة الت�شال باملوؤ�ش�شات التي تتعاون معها الوحدة. •
- ترتيب زيارات للموؤ�ش�شات لالطالع على اأن�شطتها بعد احلرب. •
- تنظيم لقاءات مفتوحة مع الن�شاء لالطالع على احتياجاتهن بعد احلرب.  •
- تنظيم حما�شرات توعية وفق احتياجات الن�شاء وقد تركزت هذه املحا�شرات يف موا�شيع تتعلق بحقوق املراأة الأرملة، املرياث، قانون الأحوال ال�شخ�شية. •

وقد نفذت الوحدة خالل العام 2009  )101( حما�شرة توعية قانونية تركزت يف قانون الأحوال ال�شخ�شية وحتديدا يف ق�شايا املرياث وحقوق الأرملة وذلك 
التوعية يف موا�شيع الزواج ،  اإىل  اإ�شافة  اللقاءات التي نفذتها الوحدة بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة،  الن�شاء التي ظهرت خالل  بناء على احتياجات 
الطالق، احلالت التي يحق فيها للمراأة طلب التفريق عن طريق الق�شاء( فقد نفذت الوحدة )35( حما�شرة يف جمال الأحوال ال�شخ�شية ، تنفيذ )35( 

حما�شرة خا�شة بالعنف �شد املراأة  
تنفيذ )11( حما�شرة خا�شة بحقوق الطفل ،تنفيذ )20( لقاء مفتوح مع الن�شاء. 

العمل مع موؤ�ش�شات جمتمعية ون�شوية لأول مرة بالإ�شافة اإىل العمل مع مدار�ص اإعدادية وثانوية 
تنفيذ العديد من حما�شرات التوعية بدعوة من موؤ�ش�شات جمتمعية ون�شوية.

 موؤ�سرات القيا�س
خالل العام 2009 تلقت الوحدة عدد من املرا�شالت من موؤ�ش�شات جمتمعية ون�شوية بالإ�شافة اإىل مدار�ص اإعدادية وثانوية   لتنفيذ حما�شرات توعية قانونية. 

- قامت الوحدة بعمل اأكرث من حما�شرة يف عدد من املوؤ�ش�شات التي تعاونت معها وذلك بناء على طلب الن�شاء.  •
- تعاونت الوحدة خالل هذا العام مع موؤ�ش�شات حمتمعية مل ي�شبق و اإن تعاونت معها من قبل يف مناطق مهم�شة من قطاع غزة مثل :مركز �شبايا اخلريي-  •

موا�شي رفح، جمعية الحتاد الن�شائي- عب�شان، جمعية اأ�شدقاء بال حدود- الربيج، اجلمعية الفل�شطينية للتنمية – بيت لهيا، جمعية ال�شفا اخلريية 
جمعية �شرق غزة ، مركز متكني املراأة الريفية الفخاري عب�شان، جمعية الن�شر الفخاري. لهيا،  الن�شائي-بيت  العمل  دائرة  يون�ص،  – خان 

تقارير ن�شاط الوحدات
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 و�سائل التحقق
نظمت الوحدة خالل العام 2009 )101(  حما�شرة توعية قانونية.  •
)35( حما�شرة  يف مو�شوع العنف �شد املراأة. •
)35( حما�شرة  يف قانون الأحوال ال�شخ�شية. •
)11( حما�شرة  يف اتفاقية حقوق الطفل. •
بلغ عدد  امل�شاركات يف املحا�شرات )2768( م�شاركة. •
بلغ عدد الن�شاء اللواتي توجهن اإىل الوحدة طلبا للم�شاعدة القانونية على اثر م�شاركتهن  يف املحا�شرات )56( امراأة.  •
بلغ عدد ال�شت�شارات التي قدمتها الوحدة للن�شاء اإثناء املحا�شرات )200( ا�شت�شارة  •
مت عقد هذه املحا�شرات بالتعاون مع )41( موؤ�ش�شة يف جميع اأنحاء قطاع غزة بالإ�شافة اإىل )8(  مدار�ص.  •
مت التعاون خالل هذا العام  مع )9( موؤ�ش�شات لأول مرة. •

2.2         تنظيم ن�ساطات خا�سة مبنا�سبة حملة )16( يوم من الن�ساط العاملي ملناه�سة العنف �سد املراأة والتي متتد يف الفرتة مابني 
25 نوفمرب وحتى 10 دي�سمرب من خالل :

نظمت الوحدة خالل الفرتة املمتدة من 25 نوفمرب وحتى 10 دي�شمرب ) 5 ( حما�شرات  خا�شة بالتوعية على مو�شوع العنف وفق الإعالن العاملي ملناه�شة 
العنف ال�شادر عن الأمم املتحدة يف دي�شمرب 1993 ، وكانت هذه املحا�شرات على النحو التايل:-

2009/12/2 حما�شرة مبركز الن�شاط الن�شائي يف الدرج  •
2009/12/6 حما�شرة يف جمعية املواطنة للتنمية يف خان يون�ص  •
2009/12/7 حما�شرة يف دائرة العمل الن�شائي ببيت لهيا  •
2009/12/8 حما�شرة يف جمعية �شرق غزة  •
2009/12/9 حما�شرة يف اجلمعية الفل�شطينية للتنمية  •

يف اختتام ن�شاطات الـ16 يومًا من حملة مناه�شة العنف �شد الن�شاء نظمت الوحدة ور�شة عمل حول حقوق الن�شاء الأرامل اأمام القانون واملجتمع تاأكيدا على 
الن�شوية واملجتمعية يف  املوؤ�ش�شات  الور�شة ) 48 ( م�شارك وم�شاركة ممثلني للعديد من  الن�شاء وقد �شارك يف  الن�شاء الأرامل بالنتهاكات �شد  ربط ق�شية 

املنطقة اجلنوبية  
وقد عقدت الور�شة يف مقر املركز يف خان يون�ص.

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009

ور�شة عمل حول حقوق الن�شاء والأرامل اأمام القانون واملجتمع نظمتها وحدة املراأة باملركز بتاريخ 10 دي�شمرب 2009
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اإ�سدار تقرير عن الن�ساء �سحايا العنف 
مل تقم الوحدة باإ�شدار تقرير عن الن�شاء �شحايا العنف وذلك نظرًا للتغيري الذي طراأ بعد العدوان على قطاع غزة فقد قرر املركز اإ�شدار تقرير خا�ص بتبعات 
العدوان على الن�شاء، وقد �شاركت الوحدة باإعداد تقرير« بعيون الن�شاء« وهو تقرير اأ�شدره املركز حول الآثار والتبعات املت�شلة بالنوع الجتماعي على عملية 
الر�شا�ص امل�شبوب وقد �شدر التقرير يف �شبتمرب 2009 باللغة الجنليزية ومت ترجمته لحقًا اإىل اللغة العربية وقد لقى التقرير �شدى وا�شع وب�شكل خا�ص 

لدى املجتمع الدويل .

امل�ساركة يف اإ�سدار بو�سرت مبنا�سبة اليوم العاملي ملناه�سة العنف �سد املراأة )25 نوفمرب( 
�شاركت الوحدة موؤ�ش�شات الأمم املتحدة �شركاء الألفية و�شركاوؤهم املحليني من موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف اإ�شدار بو�شرت خا�ص بهذه املنا�شبة �شمن الن�شاطات 

التي نفذتها موؤ�ش�شات الأمم املتحدة �شمن حملة الـ 16 يومًا من الن�شاط العاملي ملناه�شة العنف �شد الن�شاء.

اإ�سدار بيان مبنا�سبة اليوم العاملي ملناه�سة العنف �سد املراأة 
اأ�شدرت الوحدة بيانا خا�شا مبنا�شبة اليوم العاملي ملناه�شة العنف �شد املراأة الذي ي�شادف 25 نوفمرب من كل عام بعنوان »يف الذكرى العا�شرة لليوم العاملي 

ملناه�شة العنف �شد املراأة معاناة املراأة الفل�شطينية تتوا�شل    يف ال�شفة ويف غزة تت�شاعد. 

التعاون مع املوؤ�س�سات الن�سوية واملحلية والدولية يف الفعاليات التي تنظم �سمن حملة 16 يوم ملناه�سة العنف �سد املراأة
- 2009/12/7 �شارك طاقم الوحدة يف الحتفال الذي نظمه مركز �شوؤون املراأة )لن�شع حدًا للعنف(. •
- 2009/12/9 �شارك طاقم الوحدة يف مهرجان املراأة والرجل وطن الذي نظمه موؤ�ش�شات الأمم املتحدة �شركاء الألفية و�شركاوؤهم املحليني ومن �شمنهم  •

املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان .
- 2009/12/21 �شاركت مديرة الوحدة منى ال�شوا يف اليوم الدرا�شي الذي نظمه موؤ�ش�شات الأمم املتحدة �شركاء الألفية مبنا�شبة حملة 16 يوم من الن�شاط  •

العاملي ملناه�شة العنف وذلك بقيامها بعر�ص للتقرير الذي اأعده املركز )بعيون الن�شاء(.

2.3         اإ�سدار كتيبات خا�سة بتوعية الن�ساء يف القوانني املحلية والدولية
مل تقم الوحدة باإ�شدار كتيبات خا�شة بتوعية الن�شاء يف القوانني املحلية والدولية.

2.4         اإ�سدار بو�سرت مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة  الثامن من اآذار
اأ�شدرت الوحدة بيانا مبنا�شبة يوم املراأة العاملي الذي ي�شادف الثامن من اآذار من كل عام بعنوان »يف اليوم العاملي للمراأة معاناة املراأة الفل�شطينية م�شاعفة 

وغري م�شبوقة بفعل تبعات العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة ».

 موؤ�سرات القيا�س
قامت الوحدة بتوزيع البو�شرت اخلا�ص باليوم العاملي للمراأة على العديد من املوؤ�ش�شات احلكومية والغري احلكومية تلقت الوحدة ردود اأفعال ايجابية على البيان 

الذي اأ�شدرته مبنا�شبة اليوم املراأة العاملي. 

 و�سائل التحقق
- مت طباعة 1000 ن�شخة من البو�شرت اخلا�ص بيوم املراأة  العاملي.   •
- مت طباعة 500 ن�شخة من البو�شرت اخلا�ص باليوم العاملي ملناه�شة العنف �شد املراأة.  •
- مت و�شع البو�شرت اخلا�ص باليوم العاملي ملناه�شة العنف �شد املراأة على ال�شفحة اللكرتونية للمركز  •

2.5         التعاون مع و�سائل االإعالم من خالل اال�سرتاك يف برامج تلفزيونية واإذاعية ومقابالت �سحفية
اهتمت الوحدة بالتعاون مع و�شائل الإعالم �شواء املكتوبة اأو املرئية اأو امل�شموعة وت�شعى الوحدة من خالل ذلك اإىل توعية الن�شاء باحلقوق التي يكفلها القانون 
املحلي والدويل واإثارة الق�شايا ذات العالقة بحقوق املراأة.  وخالل العام 2009، عززت الوحدة تعاونها مع و�شائل الإعالم املحلية والإقليمية والدولية، حيث 
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اأجرت 19 مقابلة.  وتركزت العديد من تلك اللقاءات حول اأو�شاع الن�شاء يف قطاع غزة خالل وبعد احلرب الأخرية على غزة، والعنف �شد املراأة يف املجتمع 
الفل�شطيني.

 و�سائل التحقق
مت عقد )4( لقاءات �شحفية.  •
مت عقد )7( لقاءات  اإذاعية. •
مت عقد )8( لقاءات تلفزيونية.  •
مت ن�شر العديد من الأخبار ال�شحفية املتعلقة بن�شاطات الوحدة املختلفة يف ن�شرة املنطار التي ي�شدرها املركز. •

2.6         امل�ساركة يف الدورات التدريبية التي تنفذها الوحدة مع وحدة التدريب يف املركز يف املوا�سيع اخلا�سة باملراأة والطفل
�شاركت الوحدة يف )9( دورات تدريبية نظمتها وحدة التدريب يف املركز بينها دورات عامة يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�شان ، اإىل جانب )3(  دورات خا�شة 
بالنا�شطات الن�شويات خا�شة باتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة وثالث دورات تدريبية خا�شة بالرتافع اأمام املحاكم ال�شرعية  قامت الوحدة 

بتنفيذها بالتن�شيق مع وحدة التدريب وكان جممل جمموع اجلل�شات التدريبية التي �شاركت بها الوحدة يف جميع الدورات التدريبية )49( جل�شة تدريبية.

تنفيذ دورات تدريبية خا�سة بالرتافع اأمام املحاكم ال�سرعية 
مل ت�شع الوحدة يف خطتها اأن تقوم بتنظيم دورات تدريبية خا�شة باملحامني يف الرتافع اأمام املحاكم ال�شرعية لكن مت ا�شتحداث هذا الن�شاط بعد طلب من املحامني 

املتقدمني لمتحان مزاولة املحاماة ال�شرعية .
وقد قامت وحدة املراأة بالتن�شيق مع وحدة التدريب يف املركز بتنظيم دورتني تدريبيتني للمحامني بالتن�شيق مع نقابة املحامني يف قطاع غزة وتعترب هذه الدورات 

الأوىل من نوعها التي ينفذها املركز. 

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009
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   خمرج رقم)3(
ح�شد التاأييد: العمل من اجل ت�شمني املعايري الدولية اخلا�شة باملراأة والطفل يف القوانني وم�شاريع القوانني الفل�شطينية  

قانون الأحوال ال�شخ�شية •

3.1         العمل على رفع �سن الزواج اإىل 18 �سنة 

3. العمل على مراعاة امل�سلحة الف�سلى للطفل وااللتزامات اخلا�سة بح�سانة االأطفال 
و�شعت الوحدة يف خطتها ا�شتكمال العمل على  قانون الأحوال ال�شخ�شية، وحتديدا فيما يتعلق برفع �شن الزواج والعمل على مراعاة امل�شلحة الف�شلى للطفل 
واللتزامات اخلا�شة بح�شانة الأطفال اإل اأن ا�شتمرار حالة النق�شام ما بني ال�شفة الغربية وقطاع غزة وب�شكل خا�ص بعد �شيطرة حركة حما�ص على قطاع 

غزة وال�شلل الذي اأ�شاب عمل املجل�ص الت�شريعي حال دون تنفيذ الن�شاطات املتعلقة بح�شد التاأييد وال�شغط على �شناع القرار .

يف املقابل قامت الوحدة بتفعيل لقاءاتها مع ق�شاة املحاكم ال�شرعية ومت معهم بحث العديد من الق�شايا  املتعلقة بعمل املحاكم ال�شرعية والتدخل من اجل 
النهو�ص بعمل املحاكم ال�شرعية مبا يحقق م�شلحة للن�شاء من خالل  عقد عدة لقاءات مع قا�شي الق�شاة وق�شاة املحاكم ال�شرعية.

يف هذا الإطار قامت الوحدة  بتنظيم ور�شة عمل متخ�ش�شة حول م�شتجدات  العمل يف املحاكم ال�شرعية وذلك بتاريخ 4 نوفمرب 2009 وقد �شارك فيها كل من 
الدكتور ح�شن اجلوجو رئي�ص املحكمة العليا ال�شرعية وق�شاة املحكمة العليا ال�شرعية وحمكمتي ال�شتئناف اإ�شافة اإىل عدد من املحامني ال�شرعيني وممثلني عن 
عدد من املوؤ�ش�شات النا�شطة يف الدفاع عن حقوق املراأة.وتاأتي اأهمية هذه اللقاءات يف اأنها تفتح باب النقا�ص بني املحامني ال�شرعيني وق�شاة املحاكم ال�شرعية 

وتخرج بتو�شيات تهدف اإىل  حت�شني العمل يف املحاكم ال�شرعية مبا فيه م�شلحة للن�شاء وت�شكل �شكاًل من اأ�شكال الت�شبيك مع املحاكم ال�شرعية.

تقارير ن�شاط الوحدات

حلقة نقا�ص حول م�شتجدات العمل يف املحاكم ال�شرعية نظمتها وحدة املراأة باملركز بتاريخ 4 نوفمرب 2009
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   خمرج رقم)4(
توثيق حاالت العنف وانتهاكات حقوق املراأة

 الن�ساطات
تتعاون وحدة املراأة مع وحدة البحث امليداين ووحدة تطوير الدميقراطية يف توثيق انتهاكات حقوق املراأة وب�شكل خا�ص حالت القتل على خلفية ما ي�شمى 
بال�شرف، وقد كان من الوا�شح  ازدياد حالت القتل على خلفية ما ي�شمى بال�شرف خالل العام 2009 اإذ مت توثيق )9( حالت قتل على خلفية ال�شرف )6( يف 

قطاع غزة ، )3( يف ال�شفة الغربية .

 موؤ�سرات القيا�س
يتوفر لدى املركز توثيق حلالت القتل على خلفية ما ي�شمى بال�شرف خا�شة يف قطاع غزة من خالل وحدة البحث امليداين 

مت ا�شتخدام احلالت املوثقة لدى الوحدة يف املقابالت ال�شحفية والإذاعية اخلا�شة بالعنف. 
مت التنديد بجرائم قتل الن�شاء على خلفية ما ي�شمى بال�شرف يف البيانات ال�شادرة عن وحدة املراأة مبنا�شبة يوم املراأة العاملي )الثامن من اآذار( واليوم العاملي 

ملناه�شة العنف �شد الن�شاء )25 نوفمرب( 

   خمرج رقم)5(
العمل والتعاون مع املوؤ�س�سات الن�سوية وغريها من املوؤ�س�سات ذات العالقة باملراأة على امل�ستوى املحلي واالإقليمي والدويل 

القيام بزيارات للموؤ�س�سات املجتمعية والن�سوية
بعد انتهاء احلرب على قطاع غزة قامت وحدة املراأة بعمل العديد من اللقاءات التن�شيقية للموؤ�ش�شات الن�شوية، وذلك لالطالع على اأن�شطة هذه املوؤ�ش�شات 
وبراجمها بعد احلرب، كما هدفت الوحدة من خالل هذه الزيارات اإىل التن�شيق لعقد حما�شرات التوعية، وقد تركزت هذه الزيارات للموؤ�ش�شات التي تعمل يف 

املناطق التي تعر�شت لالعتداءات ب�شكل كبري خالل احلرب على قطاع غزة.

ويف هذا ال�شياق قامت الوحدة بزيارة  )24( موؤ�ش�شة ن�شوية وجمتمعية يف مناطق خمتلفة من قطاع غزة وب�شكل خا�ص تلك املتواجدة يف املناطق التي تعر�شت  
للعدوان ب�شكل اكرب.   

موؤ�س�سات حكومية:
بتاريخ 02/24، زارت منى ال�شوا وزارة �شوؤون املراأة لالطالع على برامج الوزارة بعد احلرب واجتمعت بكل من رحاب �شبري وكيل وزارة �شوؤون املراأة واأمرية  •

هارون واعتماد الطر�شاوي.

العالقة مع املوؤ�س�سات الدولية:

موؤ �س�سات دولية �سريكة: موؤ�س�سة ن�ساء لن�ساء )كفينا تل كفينا(
بتاريخ 10-03/12، زارت الوحدة Anna Levin  من موؤ�ش�شة ن�شاء لن�شاء ال�شويدية وقد قامت الوحدة بتنظيم زيارات ميدانية لها لطالعها على اآثار  •

احلرب وزيارة الأماكن التي تعر�شت لالعتداءات خالل فرتة احلرب على قطاع غزة.
بتاريخ 03/15، زارت املركز Lina AG ال�شكرتري العام ملوؤ�ش�شة كفينا تل كفينا  •
وقد جاءت زيارتها قبل  اإلقائها خطاب اأمام الربملان ال�شويدي حول الأو�شاع يف قطاع غزة بعد احلرب. •
وقد قامت الوحدة برتتيب زيارات ميدانية لها لكل من منطقة العطاطرة، ال�شالطني ، عزبة عبد ربه ، ال�شموين، م�شت�شفى الوفاء ، م�شت�شفى القد�ص . •
على  • وذلك لطالعها  الوحدة  مديرة  ال�شوا  منى  بح�شور  الأ�شتاذة حنان مطر  مع  ن�شاء  اجل  ن�شاء من  ملوؤ�ش�شة  العام  ال�شكرتري  اجتمعت  بتاريخ03/16، 

امل�شتجدات يف عمل الوحدة بعد احلرب و متابعة الوحدة لق�شايا الن�شاء.

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009



املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان 177

امل�ساركة يف اجتماع جلنة تق�سي احلقائق التابع جلامعة الدول العربية مع املوؤ�س�سات الن�سوية
بتاريخ  26 /2009/2 �شاركت منى ال�شوا يف لقاء جلنة تق�شي احلقائق التابع جلامعة الدول العربية مع املوؤ�ش�شات الن�شوية يف مقر مركز �شوؤون املراأة.  •

امل�ساركة يف اللقاءات وور�س العمل واملوؤمترات التي تنظمها املوؤ�س�سات:
بتاريخ 04/16، �شاركت منى ال�شوا يف ور�شة  العمل التي نظمتها الهيئة الفل�شطينية حلقوق املواطن حول ظاهرة القتل على خلفية ال�شرف  •
بتاريخ 04/26، �شاركت منى ال�شوا يف ور�شة العمل التي نظمتها اليونيفم اخلا�شة مبناق�شة درا�شة احتياجات  •
الن�شاء والرجال يف قطاع غزة بعد احلرب. •
بتاريخ 06/11، �شاركت منى ال�شوا يف الجتماع الذي نظمه مركز �شوؤون املراأة اخلا�ص بتحديد اأولويات ق�شايا الن�شاء يف قطاع غزة. •
بتاريخ 08/19، �شاركت منى ال�شوا مديرة وحدة املراأة يف ور�شة عمل حول خطة الطوارئ مت عقدها يف مقر الأونروا . •
بتاريخ 09/03، �شاركت منى ال�شوا يف ور�شة عمل نظمها كل من طاقم �شوؤون املراأة ومركز �شوؤون املراأة حول م�شروع بناء  •
بتاريخ 11/12، قامت منى ال�شوا باإعطاء حما�شرة حول القرار 1325 يف مركز اإعالم  ومعلومات املراأة الفل�شطينية •
2009/11/25 �شارك الأ�شتاذ �شمري ح�شنية يف ور�شة العمل التي نظمتها جمعية الوداد مبنا�شبة اليوم العاملي ملناه�شة العنف �شد املراأة وقدم ورقة عمل  •

بعنوان )الن�شاء املعلقات بني حكم املحكمة ورحمة الزوج(

مع  • واجتمعت    Anna Levin الوحدة  زارت   ،06/24-23 بتاريخ 
طاقم الوحدة كما زارت فرع املركز يف خان يون�ص واطلعت على ن�شاطات 

الوحدة يف املنطقة اجلنوبية .

موؤ�س�سات دولية اأخرى
بتاريخ 01/26، اجتمعت منى ال�شوا  مع هبة الزيان من�شقة اليونيفم يف  •

قطاع غزة وقد مت تقدمي خطة مل�شروع خا�ص بوحدة املراأة لليونيفم.
موؤ�ش�شة  • بوفد من  املراأة  ال�شوا مديرة وحدة  التقت منى  بتاريخ 08/18، 

اأو�شاع الن�شاء يف قطاع غزة بعد احلرب  DCA وقد مت اطالعهم على 
، وعمل وحدة املراأة. 

بتاريخ 01/21، اجتمعت منى ال�شوا  مع مها ال�شوا مديرة موؤ�ش�شة التعاون  •
وذلك لبحث تقدمي م�شروع بال�شراكة مع موؤ�ش�شة التعاون .

�شاركت منى ال�شوا يف التدريب الذي نظمته موؤ�ش�شة اأوك�شفام نوفب حول   •
بناء القدرات يف ح�شد التاأييد وال�شغط وذلك يومي 4-5 اكتوبر 2009و 

التي عقدت يف مقر موؤ�ش�شة معًا.
حول  • نوفب  اأوك�شفام  نظمتها  التي  العمل  ور�شة  يف  ال�شوا  منى  �شاركت 

املركز  والتي عقدت يف مقر  يومي 2009/12/10-9  وذلك  القوة  حتليل 
الفل�شطيني حلقوق الإن�شان. 

وفرن�شي�شكا  • روفريا  دونيتال  من  بكل  ال�شوا  منى  التقت   ،11/03 بتاريخ 
بعد  غزة  قطاع  يف  الن�شاء  اأو�شاع  حول  انرتنا�شونال  امن�شتي  من  بريك 

العدوان على قطاع غزة. 
بتاريخ 09/29، قامت وحدة املراأة بتنظيم لقاء لنا�شطات ومدافعات عن  •

التي  الزيارة  �شمن  وذلك   Front Line موؤ�ش�شة  وفد  مع  املراأة  حقوق 
الفل�شطيني  املركز  مقر  يف  اللقاء  عقد  وقد  غزة،  قطاع  اإىل  بها  قاموا 

حلقوق الإن�شان و�شاركت به مديرة الوحدة.

تقارير ن�شاط الوحدات

مديرة وحدة املراأة والطفل يف املركز،منى ال�شوا، تطلع ل�شيدة لينا اآج، ال�شكرتري العام ملوؤ�ش�شة ن�شاء من اأجل ن�شاء، على اآثار 
العدوان على جممع الوزارات
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امل�ساركة يف حتالف اأمل ملناه�سة العنف  املراأة
�شارك املركز يف ع�شوية اللجنة ال�شت�شارية لتحالف اأمل  ملناه�شة العنف �شد املراأة، وهو حتالف  جمموعة من املوؤ�ش�شات الن�شوية واحلقوقية ملناه�شة العنف 
�شد املراأة و هذه املوؤ�ش�شات هي: مركز �شوؤون املراأة-طاقم �شوؤون املراأة-املركز الفل�شطيني حلل النزاعات – مركز ال�شت�شارات والأبحاث القانونية للمراأة 

التحالف ممول من �شندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة )اليونيفم(.  هذا  اأن  يذكر  احلر.   والفكر  الثقافة  –موؤ�ش�شة 

ن�ساطات نفذتها الوحدة و مل تو�سع يف اخلطة
نفذت الوحدة عددا من الن�شاطات مل تكن قد و�شعتها يف خطتها وذلك مل�شتجدات العمل بعد العدوان على قطاع غزة من هذه الن�شاطات:

م�سروع تقدمي اخلدمات واالر�ساد القانوين امل�سرتك بني وحدة املراأة وموؤ�س�سة التعاون :
بداأت وحدة املراأة يف املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان بتنفيذ م�شروع اخلدمات والإر�شاد  القانوين املمول من قبل موؤ�ش�شة التعاون واملمتد من الفرتة ما بني 

2009/6/1 وينتهي بتاريخ 2010/5/31.  ويهدف امل�شروع اإىل:
1. حت�شني قدرة املحاميات العامالت  يف جمال الأحوال ال�شخ�شية ، املدنية وال�شرعية من خالل تدريب )3( حماميات من قطاع غزة يف وحدة املراأة. •
2. رفع م�شتوى الوعي لدى الن�شاء حول حقوقهن املكفولة يف قانون الأحوال ال�شخ�شية من خالل ا�شتهداف )1000( امراأة.  •

امل�ساهمة يف اإعداد تقرير خا�س باالأطفال 
�شاركت وحدة املراأة يف اإعداد تقرير جرائم حرب �شد الأطفال وهو تقرير �شدر باللغة الجنليزية حول انتهاكات حقوق الأطفال وجرائم احلرب التي ارتكبت  

�شدهم العدوان على قطاع غزة ومت ترجمته اإىل اللغة العربية. 

تقدمي امل�ساعدة الإحدى �سحايا احلرب )حالة منى االأ�سقر (
�شاهمت وحدة املراأة يف تقدمي امل�شاعدة لإحدى �شحايا احلرب وهي منى الأ�شقر التي اأ�شيبت خالل الق�شف ملدر�شة بيت لهيا اإثناء العدوان الأخري على قطاع 
غزة، مما اأدى اإىل فقدانها  ل�شاقها و�شلل يف يدها ،وقد متثلت امل�شاعدة يف تقدمي العون لها بعد تبني احد امل�شت�شفيات يف �شمال فرن�شا حلالتها لرتكيب طرف 
�شناعي لها ، فقد قامت منى ال�شوا مديرة الوحدة مبتابعة اإجراءات �شفرها مع ال�شحفية الفرن�شية التي عن طريقها مت تبني حالتها كما مت تقدمي م�شاعدة 
مالية لها من قبل املركز من خالل تغطية نفقات الفيزا اخلا�شة بها وبوالدها. ثم مت متابعة اإجراءات �شفرها عن طريق معرب ايريز بالتن�شيق مع الدائرة 

القانونية يف املركز وقد توجت هذه اجلهود ب�شفرها برفقة اأبيها اإىل فرن�شا بتاريخ 4 نوفمرب 2009.

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009
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األقت الأو�شاع ال�شتثنائية الناجمة عن العدوان وتداعياته بظاللها على جممل اأن�شطة وفعاليات الوحدة، وبحيث تركزت معظم تلك الفعاليات والن�شاطات على 
متابعة ور�شد احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية لل�شكان املدنيني يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة ب�شكل عام، ويف قطاع غزة على نحو خا�ص.  وعملت 
الوحدة يف هذا ال�شياق، وتلك الظروف على تكييف خطتها ال�شنوية، وبالتايل فعالياتها واأن�شطتها، مبا يتالءم مع حجم النتهاكات التي تعر�شت لها حقوق ال�شكان 
القت�شادية والجتماعية والثقافية.  وا�شطرت الوحدة على تركيز ال�شهور اخلم�شة الأوىل من عملها على اإعداد التقرير ال�شامل الذي اأ�شدره املركز بعنوان » مدنيون 
م�شتهدفون«، حيث �شاهمت الوحدة يف اإعداد كافة اجلوانب املتعلقة بـ: هدم وتدمري املمتلكات والأعيان املدنية، تدمري البنية الأ�شا�شية، املرافق احلكومية، تدمري 
القطاعات القت�شادية، مبا فيها قطاعات ال�شناعة، الزراعة وال�شيد البحري، املن�شاآت التعليمية والدينية، املباين الثقافية والأثرية واملن�شاآت الدينية، املوؤ�ش�شات 
التعليمية، املن�شاآت الطبية، اجلرائم اخلا�شة با�شتهداف الطواقم الطبية وتدهور الأو�شاع الإن�شانية.  كما تركزت معظم ن�شاطات الوحدة ب�شكل خا�ص على متابعة 
التطورات اخلطرية التي جنمت عن التدهور الكارثي لالأو�شاع القت�شادية والجتماعية ل�شكان القطاع املدنيني، ب�شبب النتهاكات اجل�شيمة التي تعر�شوا لها وتفاقم 
اأو�شاعهم الإن�شانية خالل فرتة العدوان احلربي وجراء ت�شديد ال�شلطات املحتلة احل�شار والإغالق ال�شامل لكافة املعابر املخ�ش�شة حلركة الأفراد والب�شائع.  كما 
عملت الوحدة على اإعداد التقارير اخلا�شة بنتائج العدوان احلربي الإ�شرائيلي على القطاع على جملة من احلقوق القت�شادية والجتماعية، كاحلق يف ال�شكن 
املالئم، احلق يف ال�شحة، احلق يف التعليم، احلق يف العمل) ال�شيادين يف قطاع غزة(، احلق يف م�شتوى معي�شي لئق واحلق يف التنمية واإعادة الإعمار.  كما تابعت 
الوحدة عملها على اأجندة ال�شلطة الفل�شطينية يف ميدان تعزيز وحماية احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية يف املجتمع الفل�شطيني، مبا يف ذلك متابعة حقوق 

ال�شكان يف ال�شحة، التعليم، العمل، م�شتوى املعي�شة الالئق وحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.  

واأجنزت الوحدة العديد من التقارير الدورية والتقارير اخلا�شة، و�شاهمت الوحدة يف اإجناز العديد من الن�شاطات الأخرى على م�شتوى املركز، خا�شة اأن�شطة وحدة 
التدريب.  و�شجلت الوحدة ح�شورًا مميزًا على م�شتوى تعزيز ال�شراكة والتن�شيق والت�شبيك مع املنظمات الأهلية املحلية واملنظمات الدولية، حيث نظمت و�شاركت يف 
العديد من الن�شاطات والفعاليات معها.  و�شاركت الوحدة خالل العام 2009 يف العديد من الن�شاطات التي قامت بها العديد من موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف قطاع 
غزة، فيما ات�شع الن�شاط الإعالمي مع و�شائل الإعالم املرئية وامل�شموعة واملكتوبة، املحلية والدولية، وخا�شة خالل فرتة العدوان احلربي على القطاع.  وفيما يلي 

عر�شًا لإجنازات الوحدة ون�شاطاتها، وذلك وفقًا خلطة الوحدة للعام 2009:

   خمرج رقم)1(
رفع م�شتوى الوعي املحلي والدويل بانتهاكات احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، وخا�شة قطاع غزة.

 الن�ساطات
بناء قاعدة معلومات حول واقع احلقوق القت�شادية والجتماعية يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة.  .1

لقاءات مع ممثلي املوؤ�ش�شات احلكومية وغري احلكومية املحلية والدولية.  .2
تقارير حول �شيا�شة الإغالق واأثرها على احلقوق القت�شادية والجتماعية وحالة املعابر احلدودية يف قطاع غزة.  .3

عقد ور�شات عمل حول احلقوق القت�شادية والجتماعية.  .4
البيانات والأخبار ال�شحفية والن�شاطات الإعالمية.  .5

عملت الوحدة على تنفيذ واإجناز كافة الن�شاطات الواردة �شمن هذا املخرج خالل العام 2009، وقد كر�شت الوحدة جزًء اأ�شا�شيًا من عملها لر�شد ومراقبة الأو�شاع 
الإن�شانية املتدهورة يف قطاع غزة، وتداعيات واآثار احل�شار ال�شامل الذي تفر�شه قوات الحتالل الإ�شرائيلي على القطاع.  وقد ا�شطرت الوحدة اإىل اإجراء بع�ص 
التعديالت على هذه الن�شاطات، حيث مثلت تلك الن�شاطات اجلانب الأكرب من عملها طيلة العام.  وقد عملت الوحدة على ت�شليط ال�شوء على اآثار تلك ال�شيا�شات 

على حقوق الفل�شطينيني القت�شادية والجتماعية، وفيما يلي عر�شًا لتلك الن�شاطات:

تقارير ن�شاط الوحدات

وحدة احلقوق القت�سادية 
والجتماعية والثقافية
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1( بناء قاعدة معلومات حول واقع احلقوق االقت�سادية واالجتماعية يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة 
ا�شتمرت الوحدة خالل العام 2009 يف بناء قاعدة معلومات حول واقع احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، ويف قطاع غزة 
ب�شكل خا�ص.  وقد ركزت الوحدة خالل العام 2009 على بناء قاعدة معلومات اأ�شا�شية  حول اأثر العدوان احلربي الإ�شرائيلي على جممل احلقوق القت�شادية 
والجتماعية والثقافية.  ومثلت تلك املعلومات  م�شدرًا اأ�شا�شيًا حلجم انتهاكاتها خالل العدوان الأخري على قطاع غزة.  ووثقت الوحدة انتهاكات احلق يف ال�شكن 
املالئم، مبا فيها هدم وتدمري املنازل والأعيان املدنية، احلق يف العمل، ال�شيادين، املن�شاآت ال�شناعية، الإغالق، تدمري م�شاريع البنية التحتية، قتلى وجرحى 
الطواقم الطبية، العتداءات على املن�شاآت الطبية، وفيات املر�شى على املعابر احلدودية، املعاقني، انتهاكات احلق يف ال�شحة، انتهاكات احلق يف التعليم ، الفقر 
والبطالة والتنمية.  وقد اأ�شرفت الوحدة على اإعداد كافة البيانات والإح�شاءات اخلا�شة بهدم وتدمري املمتلكات والأعيان املدنية خالل فرتة العدوان احلربي 
على القطاع، وقد �شملت تلك البيانات والإح�شاءات ما يلي: املنازل املدمرة كليًا وجزئيًا، املن�شاآت القت�شادية املدمرة كليًا وجزئيًا، مبا يف ذلك املن�شاآت الزراعية 
وم�شادر املياه، امل�شانع وور�ص الأعمال املختلفة، املن�شاآت ال�شياحية، املن�شاآت الدينية، املرافق العمومية، مبا فيها الوزارات ومرافق الهيئات املحلية، املرافق ال�شحية 

والتعليمية، املرافق ال�شياحية، املباين التاريخية والآثار.

2( لقاءات مع ممثلي املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية املحلية والدولية
التقى باحثو الوحدة يف العديد من اللقاءات والجتماعات مع الوفود الدولية، مبا فيها الدبلوما�شية، خالل العام 2009.  وقد تركزت تلك اللقاءات على ت�شليط ال�شوء 
على اآثار العدوان احلربي الإ�شرائيلي على القطاع، وحجم النتهاكات ال�شارخة التي تعر�شت لها حقوق ال�شكان املدنيني القت�شادية والجتماعية والثقافية.  وقد 
�شمت هذه اللقاءات وفودًا دبلوما�شية دولية، اأع�شاء برملان و�شيا�شيني، ممثلو موؤ�ش�شات دولية، جلان تق�شي حقائق، وفود ت�شامن ومندوبي و�شائل الإعالم الدولية.  

وكانت اأبرز تلك اللقاءات كما يلي:

اجتماعات ولقاءات مع وفود دولية متثل املوؤ�ش�شات غري احلكومية، مبا فيها منظمات الإغاثة الدولية، واأع�شاء الوفود الدبلوما�شية الأوروبية، وفود حركات  •
الت�شامن الدولية.

اجتماعات ولقاءات مع ممثلي هيئات ووكالت الأمم املتحدة، مبن فيها الأونروا، منظمة ال�شحة العاملية، مكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية،  •
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان.

اجتماعات ولقاءات مع وزراء يف حكومة غزة، اأع�شاء يف املجل�ص الت�شريعي وممثلي املوؤ�ش�شات الأهلية. •
متابعات ميدانية: و�شملت ما يلي: •

تابعت الوحدة النتهاكات التي تعر�ص لها ال�شيادين الفل�شطينيني يف قطاع غزة، ويف هذا الإطار التقى باحثو الوحدة نحو 25 �شيادا ونقابيا ، كما وثقت   -
الوحدة 82 اعتداء عليهم يف عر�ص البحر وعلى قطاع ال�شيد البحري، �شملت هذه العتداءات مقتل �شياد واإ�شابة 8 �شيادين اآخرين بجروح خمتلفة، 

واعتقال القوات البحرية املحتلة لـ 55 �شياد، بالإ�شافة اإىل 3 مت�شامنني اأجانب يف عر�ص بحر قطاع غزة، و31 قارب �شيد، وعدد من �شباك ال�شيد.
اأو�شاع طلبة قطاع غزة الدار�شني يف اخلارج.  ويف هذا الإطار التقى باحثو الوحدة نحو 40 من الطالب اجلامعيني الذين مل يتمكنوا  تابعت الوحدة   -
بفعل احل�شار من الو�شول اإىل مقاعدهم الدرا�شية خارج قطاع غزة �شواء يف دول العامل، اأو يف جامعات ال�شفة الغربية، واطلعوا على م�شكالتهم التي 
يواجهونها والتي تهدد م�شتقبلهم الأكادميي، وقد اأ�شدرت الوحدة يف اأعقاب ذلك تقريرا تناول اثر اإغالق املعابر على طلبة قطاع غزة الدار�شني يف 

جامعات اخلارج.
 ، UNRWA ال�شامي، الونروا  تابعة لالأمم املتحدة. ومنها: مكتب املفو�ص  التن�شيق مع عدة منظمات دولية، ومنظمات  و  الوحدة بالت�شال  قامت   -
 ISM ، CA، MAP UK، AMNESTY INTERNATIONAL، OXFAM، حركة الت�شامن الدولية ،MERCY CORPS موؤ�ش�شة

 .UNDP ومكتب HRW.MSF، MDM، OCHA
كما قامت الوحدة بالت�شال والتن�شيق مع منظمات املجتمع املدين يف قطاع غزة، ومنها: �شبكة املنظمات الأهلية الفل�شطينية PNGO، الهيئة امل�شتقلة   -
حلقوق الإن�شان ، موؤ�ش�شة ال�شمري حلقوق الإن�شان، الهيئة الفل�شطينية للتنمية الب�شرية، جبهة العمل الطالبي موؤ�ش�شة مناء للتنمية والتطوير، ومركز 

�شوا�شية حلقوق الإن�شان يف جباليا.

3( تقارير حول �سيا�سة االإغالق واأثرها على احلقوق االقت�سادية واالجتماعية يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة.
مع ا�شتمرار تدهور الأو�شاع املعي�شية وحقوق الفل�شطينيني القت�شادية والجتماعية والثقافية ا�شطرت الوحدة اإىل تركيز العمل على هذا املحور، و�شكل العنوان 
الأ�شا�شي لعملها.  وقد اأجنزت الوحدة عددًا من التقارير التي تتناول حالة املعابر احلدودية واأثر احل�شار ال�شامل املفرو�ص على القطاع على احلقوق القت�شادية 

والجتماعية لل�شكان املدنيني.  وفيما يلي عر�شًا لتلك التقارير:  

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009
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تقارير حول اآثار احل�شار ال�شامل املفرو�ص على قطاع غزة  •
اأجنزت الوحدة، ويف �شوء ت�شعيد اإجراءات احل�شار ال�شامل واإغالق املعابر احلدودية لقطاع غزة، عدة تقارير ت�شلط ال�شوء على اآثار احل�شار ال�شامل على احلقوق 
القت�شادية والجتماعية لل�شكان املدنيني يف القطاع.  ومتيزت تلك التقارير بتغطية كاملة لالأو�شاع الإن�شانية وتدهورها يف القطاع، ف�شاًل عن ر�شدها حلالة املعابر 
احلدودية.  وقد اأ�شدرت الوحدة تقريرين �شمن �شل�شلة حالة املعابر احلدودية لقطاع غزة، تناولت توثيقًا �شاماًل لأو�شاع املعابر احلدودية للقطاع.  وفيما يلي عر�شًا 

للتقارير التي اأجنزتها الوحدة خالل العام 2009:

بتاريخ 2009/3/16 ، اأ�شدرت الوحدة تقريرا خا�شا بعنوان “ اأثر �شيا�شة احل�شار ال�شامل املفرو�ص على قطاع غزة ».  تناول التقرير اأثر �شيا�شة احل�شار   .1
ال�شامل الذي مت اإحكامه وت�شديده على قطاع غزة قبل بدء العدوان احلربي الإ�شرائيلي عليه.  كما عر�ص التقرير حالة معابر قطاع غزة، خالل الفرتة من 
2008/12/25 وحتى 2009/3/10، وهي الفرتة التي �شهدت حالة غري م�شبوقة من الإغالق املحكم وال�شامل لكافة املعابر احلدودية ملعابر القطاع بالتزامن 
مع العدوان احلربي الإ�شرائيلي على قطاع غزة.  ر�شد التقرير النتائج الكارثية لالأو�شاع الإن�شانية لل�شكان املدنيني يف القطاع، وخا�شة ا�شتمرار تقنني 
اإمدادات ور�شالت الأدوية والأغذية واملنع الكلي املفرو�ص على املواد الأولية الالزمة لإعادة بناء واإ�شالح نتائج الدمار ال�شامل للمنازل واملن�شاآت والبنية 

الأ�شا�شية للطرق واخلدمات الأ�شا�شية.
ال�شنوي  التقرير  التقرير �شمن  ن�شر  وقد     .2008 للعام  ال�شنوي  للتقرير  ال�شامل على قطاع غزة، وذلك  اأثار احل�شار  تقريرًا حول  الوحدة  اأعدت   .2

للمركز للعام 2008.

تقارير متخ�ش�شة حول اأثر ح�شار القطاع على احلقوق القت�شادية والجتماعية لل�شكان •
وقد �شلطت ال�شوء على اأثر �شيا�شة احل�شار ال�شامل على حقوق حمددة خالل العام 2009، و�شكلت انتهاكًا �شارخًا لتلك احلقوق.  وفيما يلي عر�شًا لتلك التقارير:  
بتاريخ 2009/1/4 اأ�شدرت الوحدة تقريرا خا�شًا بعنوان “ الأزمة الإن�شانية تتفاقم مع ا�شتمرار العدوان على قطاع غزة«، ر�شدت من خالله تدهور   .1
الأو�شاع الإن�شانية يف قطاع غزة بعد مرور الأ�شبوع الأول من العدوان احلربي ال�شامل على قطاع غزة، والذي تزامن مع ح�شار وعزل القطاع ب�شكل 

�شامل عن العامل اخلارجي.  
بتاريخ 2009/7/14، اأ�شدرت الوحدة تقريرًا بعنوان » اأثر العدوان احلربي الإ�شرائيلي على قطاعي املياه وال�شرف ال�شحي يف قطاع غزة«.  ر�شد   .2
هذا التقرير النتائج املدمرة التي خلفها العدوان احلربي الإ�شرائيلي على قطاعي املياه وال�شرف ال�شحي، وذلك خالل فرتة العدوان التي امتدت 
حلياة  احليويني  القطاعني  هذين  وترميم  تاأهيل  اإعادة  على  القطاع  على  املفرو�ص  احل�شار  اأثر  تناول  كما    .2009/1/18 –  2008/12/27 من 

ال�شكان املدنيني.  كما تطرق التقرير اإىل عراقيل اإعادة اإ�شالح وترميم قطاعي املياه وال�شرف ال�شحي يف �شوء اإعادة اإعمار قطاع غزة. 
التقرير  تناول  الفل�شطينيني يف قطاع غزة«.   ال�شيادين  على  الإ�شرائيلية  »العتداءات  بعنوان  تقريرًا خا�شًا  الوحدة  اأ�شدرت   ،2009/9/9 بتاريخ   .3
ال�شيد فيها، وذلك  لهم  امل�شموح  ال�شيد  تقلي�ص م�شاحة  البحر، مبا يف ذلك فر�ص  العمل وركوب  القطاع يف  الإ�شرائيلية حلق �شيادي  النتهاكات 

خالل الفرتة من 2008/6/1 وحتى 2009/6/30.  وركز التقرير على اآثار العدوان احلربي على القطاع على ال�شيد البحري وال�شيادين. 
قطاع غزة  على طلبة  للقطاع  املعابر احلدودية  اإغالق  اثر  تناول  التعليم«،  من  » ممنوعون  بعنوان  تقريرًا  الوحدة  اأ�شدرت   ،2009/11/22 بتاريخ   .4
الدار�شني يف جامعات اخلارج.  �شلط التقرير ال�شوء على اأثر �شيا�شة احل�شار ال�شامل والإغالق التي تفر�شها قوات الحتالل الإ�شرائيلي على قطاع 
غزة، على مئات الطالب اجلامعيني الذين مل يتمكنوا بفعل احل�شار من الو�شول اإىل مقاعدهم الدرا�شية خارج قطاع غزة، �شواء يف دول العامل، اأو 

يف جامعات ال�شفة الغربية.   
اأعدت الوحدة تقريرًا حول اأثار احل�شار ال�شامل على الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، مع الرتكيز على قطاع غزة، وذلك للتقرير ال�شنوي للعام 2009.     .5

ومن املتوقع اأن ين�شر التقرير �شمن التقرير ال�شنوي للمركز للعام 2009. 
اآليات عمل  اأعدت الوحدة تقريرًا بعنوان »ال�شيادون يف قطاع غزة يف �شلب اأجندة وحدة احلقوق القت�شادية والجتماعية«.  تناول التقرير تطور   .6
التقرير يف جملة  ن�شر  ال�شيادين.  وقد  اإىل زيادة معاناة  اأدت  التي  النتهاكات  ازدياد حدة  الناجمة عن  التطورات  لتتنا�شب مع  با�شتمرار  الوحدة 

املنطار، العدد 105، اأغ�شط�ص 2009.

تقارير حالة املعابر احلدودية لقطاع غزة •
وهي تقارير تعر�ص حالة املعابر احلدودية لقطاع غزة، واأثرها على احلقوق القت�شادية والجتماعية لل�شكان املدنيني يف القطاع.  وت�شلط ال�شوء على ا�شتمرار تدهور 
الأو�شاع الإن�شانية، رغم ما تروجه ال�شلطات احلربية املحتلة بال�شماح مبرور ر�شالت الأدوية والأغذية والحتياجات الالزمة ل�شكان املدنيني.  وقد اأ�شدرت الوحدة 

خالل العام 2009 التقارير التالية:
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حالة املعابر احلدودية لقطاع غزة، وقد غطى الفرتة من 11/26 وحتى 2008/12/24.  
حالة املعابر احلدودية لقطاع غزة، وقد غطى الفرتة من 3/11 وحتى 2009/5/31.  

حالة املعابر احلدودية لقطاع غزة، ويغطى الفرتة من 6/1 وحتى 2009/12/31.

4( عقد ور�سات عمل حول احلقوق االقت�سادية واالجتماعية.
عقدت الوحدة ور�شتي عمل، اإحداها بالتن�شيق والتعاون مع عدد من املوؤ�ش�شات الدولية والأهلية العاملة يف قطاع غزة.  وقد تناولت الور�شة الأوىل تداعيات حوادث 

الطرق الناجمة عن الدراجات النارية على �شحة وحياة واملواطنني.  وتناولت الور�شة الثانية معاناة �شكان املناطق احلدودية.  وفيما يلي عر�شًا لذلك:

ور�شة عمل بعنوان: حوادث الطرق الناجمة عن الدراجات النارية واأثرها على حياة و�شحة �شكان القطاع •
بتاريخ 2009/6/2 عقدت الوحدة ور�شة عمل بعنوان “ حوادث الطرق الناجمة عن الدراجات النارية واأثرها على حياة و�شحة �شكان القطاع “، وذلك يف مقر املركز 

يف مدينة خان يون�ص.  

ور�شتا عمل حول حتديد احتياجات اأهايل املناطق احلدودية يف بيت حانون ودير البلح •
قامت الوحدة، وبالتن�شيق مع كل من مكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية، جلان الإغاثة الزراعية، برنامج الغذاء العاملي ومنظمة الفاو، بالتفاق على 
تنظيم 4 ور�شات عمل تركز على ت�شخي�ص واقع املناطق احلدودية  يف حمافظة �شمال غزة، املنطقة الو�شطى، املنطقة اجلنوبية وقطاع ال�شيادين، وذلك بهدف 

حتديد اأولويات واحتياجات ال�شكان يف تلك املناطق.  وقد جرى عقد ور�شتي عمل منها، وهي كما يلي:

1( بتاريخ 2009/12/10 �شاركت الوحدة يف عقد ور�شة عمل بعنوان: » املناطق احلدودية، احتياجات واأولويات«، وذلك يف مقر جمعية التوفري والت�شليف يف مدينة 
بيت حانون.  �شارك يف الور�شة نحو 70 م�شاركة وم�شارك، ن�شفهم من الن�شاء، و�شملت قطاعات املزارعني، ال�شباب واملراأة.  

2( بتاريخ 2009/12/23 �شاركت الوحدة يف عقد ور�شة عمل بعنوان: » املناطق احلدودية، احتياجات واأولويات«، وذلك يف مقر جمعية تنمية ال�شباب يف مدينة دير 
البلح.  �شارك يف الور�شة نحو 35 م�شاركة وم�شارك، و�شملت قطاعات املزارعني، ال�شباب واملراأة.  ومن املقرر اأن يتم تنظيم ور�شتي عمل اأخريني، منها ور�شة خا�شة 

باحتياجات ال�شيادين، وور�شة اأخرى يف املنطقة اجلنوبية.  
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ن�ساطات اأخرى
حملة دعم �سيادي القطاع:

يف اأعقاب ت�شاعد العتداءات الإ�شرائيلية �شد ال�شيادين بادرت الوحدة، بامل�شاركة مع عدد من املنظمات الأهلية والدولية اإىل تنظيم حملة للت�شامن مع 
ال�شيادين.  وقد انطلقت احلملة يف �شهر مار�ص 2009 بهدف تنفيذ فعاليات اإ�شافية تف�شح املمار�شات الإ�شرائيلية التع�شفية �شد ال�شيادين، وال�شغط على 

املجتمع الدويل لل�شغط على القوات املحتلة بالتوقف عن مثل هذه املمار�شات.  وقد �شملت جملة من الفعاليات والن�شاطات، وفيما يلي اأبرز تلك الن�شاطات:

�شارك ف�شل املزيني، الباحث يف الوحدة، يف عدة اجتماعات، من بينها الجتماع التاأ�شي�شي لإعالن حملة الت�شامن مع ال�شيادين، وذلك يف مقر �شبكة  •
املنظمات الأهلية، بح�شور عدد من املنظمات الأهلية وال�شيادين، وذلك بتاريخ 3/23.  وقد تال ذلك العديد من الجتماعات التي مت فيها التفاق على 

اإطالق حملة دعم ال�شيادين، وتنفيذ العديد من الفعاليات والأن�شطة.  
وبتاريخ 2009/3/25 اأ�شدر امل�شاركون يف احلملة بيانًا �شحفيًا تناول النتهاكات الإ�شرائيلية التي تعر�ص لها ال�شيادون.  •
وبتاريخ 4/13 عقد موؤمتر �شحفي يف ميناء ال�شيادين بغزة، وقدم خالله الباحث ف�شل املزيني مداخلة حول اأو�شاع ال�شيادين القت�شادية والجتماعية  •

الناجمة عن النتهاكات الإ�شرائيلية.  
وبتاريخ 5/20، ويف حتدي لقرارات الحتالل الإ�شرائيلي واإجراءاته التع�شفية بحق ال�شيادين، نظم امل�شاركون يف احلملة تظاهرة قوارب بحرية، ت�شامنا  •

مع ال�شيادين.  �شارك يف التظاهرة ع�شرات قوارب ال�شيد يف بحر قطاع غزة، وجالت يف عر�ص بحر غزة وعلى متنها عدد كبري من ال�شيادين وذويهم.  
 وبتاريخ 2009/7/1، عقدت الوحدة اجتماعا حلملة الت�شامن مع ال�شيادين يف مقر املركز مب�شاركة نقابة ال�شيادين، جمعية التوفيق وحركة الت�شامن  •

ل�شلكية  باأجهزة  تزويدهم  وم�شالة  ال�شيادين،  لها  تعر�ص  التي  امل�شتجدات  اآخر  مناق�شة  الوحدة،  مدير  اأداره  الذي  الجتماع،  وتناول    .ISM الدولية 
))SPOT – LOCATORS التي ت�شاعد يف توثيق النتهاكات التي يتعر�شون لها داخل البحر ب�شكل دقيق.

وبتاريخ 2009/7/6، عقدت الوحدة اجتماعا حلملة الت�شامن مع ال�شيادين يف مقر املركز، وقد �شارك يف الجتماع عددا كبريا من ال�شيادين، اإ�شافة اإىل  •
 SPOT –( وقد ناق�ص املجتمعون م�شاألة تدريب ال�شيادين على الأجهزة الال�شلكية  .ISM نقابة ال�شيادين، جمعية التوفيق وحركة الت�شامن الدولية

LOCATORS على ال�شيادين، وت�شجيل الأجهزة با�شم نقابة ال�شيادين كونها اجل�شم التمثيلي لكافة ال�شيادين، حيث مت تبني القرتاح.

5( البيانات واالأخبار ال�سحفية والن�ساطات االإعالمية.
اأ�شدرت الوحدة البيانات والأخبار ال�شحفية التي غطت ن�شاطاتها، وعدد من النتهاكات، كما قام مدير الوحدة باإجراء ع�شرات املقابالت ال�شحفية املحلية 

والدولية حول تدهور حالة احلقوق القت�شادية والجتماعية يف الأر�ص املحتلة عامة، وقطاع غزة بعد العدوان وا�شتمرار احل�شار ال�شامل.

 و�سائل التحقق
اأ�شدرت الوحدة 11 تقريرًا خمتلفًا حول اآثار احل�شار ال�شامل والإغالق املفرو�ص على قطاع غزة. •
اأ�شدرت الوحدة عددًا من التقارير اخلا�شة الأخرى تناولت اآثار احل�شار القت�شادية والجتماعية جممل نواحي حياة ال�شكان املدنيني يف قطاع غزة. •
اأ�شدرت الوحدة اأخبارًا �شحفية حول �شدور التقارير، متت تغطيتها يف ال�شحف املحلية ويف و�شائل الإعالم اللكرتوين. •
وزعت التقارير على نطاق وا�شع، �شمل كافة املوؤ�ش�شات وال�شخ�شيات املوجودة على قائمة مرا�شالت املركز. •
ن�شرت التقارير اأو اأجزاء منها يف العديد من املواقع اللكرتونية املحلية والعربية. •
اأجرى طاقم الوحدة العديد من املقابالت ال�شحفية امل�شموعة واملرئية واملكتوبة حول املو�شوعات التي عاجلتها التقارير. •
اعتمدت العديد من الدوائر احلكومية، كالوزارات واملوؤ�ش�شات الأهلية املحلية على معلومات التقارير. •
ا�شتخدم التقارير عدد من الطالبات والطالب اجلامعيني يف اإعداد اأبحاث ذات عالقة مبو�شوعاتها. •
زاد اهتمام املوؤ�ش�شات املحلية والدولية بالتقارير الدورية، وذلك عرب الت�شالت امل�شتمرة مع الوحدة. •
�شكلت الإح�شاءات اخلا�شة باإغالق املعابر اهتمامًا لدى العديد من املوؤ�ش�شات احلكومية والأهلية املحلية والدولية. •
وفرت التقارير قاعدة معلومات اأ�شا�شية لر�شد اأو�شاع احلقوق القت�شادية والجتماعية يف الأر�ص الفل�شطينية              املحتلة، خا�شة قطاع غزة، للعديد  •

من الباحثني والأكادمييني والإعالميني.

تقارير ن�شاط الوحدات
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   خمرج رقم)2(
تطبيق قانون حقوق املعاق الفل�سطيني رقم 4 ل�سنة 1999

نفذت الوحدة جمموعة من الن�شاطات يف اإطار ال�شغط من اأجل اإعمال قانون حقوق املعاق، واإ�شدار بطاقة املعوق التي ين�ص عليها القانون.  وعملت الوحدة، 
وبالتن�شيق مع قطاع التاأهيل يف �شبكة املنظمات الأهلية ومكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان، على تو�شيع جلنة دعم وتعزيز حقوق املعوقني، حيث بلغ عدد 
املوؤ�ش�شات الأع�شاء فيها 55 موؤ�ش�شة.  وقد �شاركت الوحدة يف اأ�شبوع فعاليات تعزيز حقوق املعوقني، مبا يف ذلك �شياغة وثيقة حقوق املعوقني. وقد �شملت هذه 

الن�شاطات ما يلي:

امل�شاهمة يف عمل جلنة دعم حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.  .1
ر�شد واقع حقوق املعاقني.  .2

لقاءات مع موؤ�ش�شات املعاقني.  .3
ور�شة عمل حول تعزيز وحماية حقوق املعاقني الفل�شطينيني.  .4

اإ�شدار البيانات ال�شحفية والن�شاطات الإعالمية.  .5

1( امل�ساهمة يف عمل جلنة دعم حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.
ا�شتمرت طاقم الوحدة يف ح�شور اجتماعات جلنة دعم حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، والتي �شاهمت الوحدة يف تاأ�شي�شها يف العام املا�شي، وذلك مببادرة 
كل من املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، قطاع التاأهيل يف �شبكة املنظمات الأهلية ومكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان.  وقد متيز العام بتو�شيع ع�شوية 
الأ�شخا�ص املعوقني يف قطاع غزة.  وقد �شاهم طاقم الوحدة يف الإعداد والتح�شري  تاأهيل ورعاية  اإىل 55 موؤ�ش�شة تعمل يف ميدان  اللجنة من 18 موؤ�ش�شة 
لفعاليات واأن�شطة اأ�شبوع تعزيز حقوق املعوقني، وذلك مبنا�شبة اليوم العاملي للمعاق، والذي �شادف 2009/12/3.  وقد �شاهم مدير الوحدة يف �شياغة وثيقة 

حقوق املعاقني باعتبارها الأ�شا�ص خلطة منا�شرة و�شغط لتعزيز حقوق املعوقني للعام القادم.

2( مراقبة ور�سد واقع حقوق املعاقني
وا�شلت الوحدة عملها خالل العام 2009 اخلا�ص ببناء قاعدة معلومات حول واقع حقوق املعاقني، و�شملت ذلك ر�شد انتهاك حقوق املعوقني يف ميدان احلق يف 
العمل والتعليم وال�شحة وال�شمان الجتماعي.  كما �شمل ذلك اإعداد جداول اإح�شائية حول القتلى واجلرحى من املعاقني، وتدمري من�شاآت رعايتهم وتاأهيلهم.  
وقد اأعدت تلك الإح�شاءات والبيانات عرب مقابالت اأجريت مع ال�شحايا اأو اأفراد اأ�شرهم، ومقابلة العاملني يف املوؤ�ش�شات التي تعر�شت لالأ�شرار اأو التدمري.  

كما اأجرت الوحدة حتديثًا للم�شح اخلا�ص باملوؤ�ش�شات الأهلية العاملة يف ميدان رعاية وتاأهيل املعاقني، وطبيعة اخلدمات التي تقدمها.

3( لقاءات مع موؤ�س�سات املعاقني
التقى باحثو الوحدة مع العديد من موؤ�ش�شات رعاية وتاأهيل املعوقني ملناق�شة واقع موؤ�ش�شات رعاية وتاأهيل املعوقني، وال�شعوبات التي تواجهها العديد منها.  
كما اجتمع طاقم الوحدة مع العديد من ممثلي اجلمعيات العاملة يف ميدان رعاية وتاأهيل املعوقني، وناق�شت الآليات التي ينبغي العمل عربها لالرتقاء بواقع 
حقوق املعوقني، ومن بينها تو�شيع نطاق عمل جلنة دعم حقوق املعوقني، و�شع خطة منا�شرة للعام القادم، امل�شاركة يف الإعداد لفعاليات اليوم العاملي للمعوق. 
كما وطدت الوحدة عالقاتها مع اإذاعة فر�شان الإرادة، والناطقة با�شم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، حيث اأجرت مع مدير الوحدة العديد من املقابالت الإذاعية. 

4( ور�سة عمل حول احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة
بتاريخ 2009/11/26 �شاركت الوحدة يف عقد ور�شة عمل بعنوان: احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، وذلك يف مقر جمعية 
عن  املنبثقة  املعوقني  حقوق  دعم  جلنة  عليه  ت�شرف  والذي  املعوقني،  الأ�شخا�ص  حقوق  تعزيز  اأ�شبوع  فعاليات  اإطار  يف  الور�شة  جاءت  للتاأهيل.   البلح  دير 
�شبكة املنظمات الأهلية، املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان ومكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة.  وقد ح�شر الور�شة نحو 
60 م�شاركة وم�شارك، وتركزت مداخالتها على تناول حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املعايري الدولية حلقوق الإن�شان، وخا�شة التفاقية الدولية حلقوق 
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، وحقوق املعوقني يف قانون رقم 4 لعام 1999.  وقد ركزت املداخالت والنقا�شات التي اأعقبت الور�شة على تبني خطة عمل واأن�شطة 
منا�شرة و�شغط لإ�شدار بطاقة املعوق التي ين�ص عليها القانون.  جدير بالذكر اأن الوحدة �شاركت يف اجتماعات اللجنة امل�شرفة على اأ�شبوع تعزيز احلقوق 

القت�شادية والجتماعية للمعوقني، والذي ت�شمن جملة من الفعاليات، بالإ�شافة اإىل توقيع وثيقة احلقوق ال�شادرة عن اللجنة.
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5( اإ�سدار البيانات ال�سحفية والن�ساطات االإعالمية.
بتاريخ 2009/12/3 اأ�شدرت الوحدة بيانًا �شحفيًا مبنا�شبة اليوم العاملي للمعوق، تناول قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة باعتماد هذا اليوم كيوم عاملي  •

للمعوق.  و�شلط البيان ال�شحفي ال�شوء على واقع حقوق املعوقني الفل�شطينيني يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، والقتلى واجلرحى يف �شفوفهم.  كما ركز 
البيان ال�شحفي على النتهاكات الإ�شرائيلية �شد املعوقني الفل�شطينيني وموؤ�ش�شات تاأهيلهم ورعايتهم.  ودعا البيان اإىل الرتقاء بحقوق الأ�شخا�ص ذوي 

الإعاقة يف فل�شطني، وتعزيز وحماية حقوقهم القت�شادية والجتماعية والثقافية وفقًا لقانون حقوق املعاق الفل�شطيني لعام 1999.
وبتاريخ 2009/12/4 اأجرت اإذاعة فر�شان الإرادة حلقة اإذاعية مع مدير الوحدة، اأذيعت على الهواء مبا�شرة، وبثت عرب 11 اإذاعة حملية عاملة يف مدن  •

ال�شفة الغربية وقطاع غزة.  وقد تناولت احللقة واقع حقوق املعوقني الفل�شطينيني يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، وو�شائل ال�شغط واملنا�شرة من اأجل حماية 
حقوقهم. و�شرورة العمل اجلماعي وتوحيد اجلهود من اأجل ال�شغط لإ�شدار بطاقة املعوق وفقًا للقانون الفل�شطيني.

 اأجرى مدير الوحدة عدة مقابالت �شحفية مع و�شائل الإعالم امل�شموعة املكتوبة واملرئية حول واقع حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة. •

6( تقرير بعنوان: االعتداءات االإ�سرائيلية على املعوقني الفل�سطينيني)خارج اخلطة(
بتاريخ 2009/12/23 اأ�شدرت الوحدة تقريرًا بعنوان: العتداءات الإ�شرائيلية على املعوقني الفل�شطينيني.  وت�شمن التقرير توثيقًا جلرائم الحتالل احلربي 
الإ�شرائيلي التي ارتكبها بحق املعاقني، وذلك خالل الفرتة من2003/9/1 – وحتى 2009/11/30.  وقد �شمل التقرير اإح�شاءات وبيانات عن عدد القتلى 

واجلرحى بني �شفوف املعوقني، واأثر احل�شار والعدوان احلربي على قطاع غزة على املعوقني وموؤ�ش�شات رعايتهم وتاأهيلهم.

 و�سائل التحقق
�شجل زيادة يف الطلب على املعلومات والإح�شاءات اخلا�شة بحقوق املعاقني من قبل املوؤ�ش�شات الأهلية العاملة يف جمال رعاية وتاأهيل املعاقني. •
ن�شرت ال�شحف املحلية واملواقع اللكرتونية العديد من املقابالت ال�شحفية التي اأجراها مدير الوحدة حول حقوق املعاقني. •
�شاركت الوحدة يف فعاليات خمتلفة نظمتها موؤ�ش�شات تعمل يف ميدان رعاية وتاأهيل املعاقني مبنا�شبة اليوم العاملي للمعاق للمطالبة بحقوقهم. •

   خمرج رقم)3(
تعزيز احلق يف ال�سحة

طراأ تعديل على جممل ن�شاطات هذا املخرج، بناء على قرار جلنة الربنامج يف املركز، ونفذت الوحدة العديد من الن�شاطات يف هذا ال�شاأن، �شملت ما يلي:

لقاءات مع الأطراف املقدمة للخدمات ال�شحية.  .1
متابعة ور�شد عمل دائرة العالج يف اخلارج.  .2

تقرير حول واقع اخلدمات ال�شحية يف قطاع غزة يف ظل احل�شار.  .3
اإ�شدار البيانات ال�شحفية  .4

الن�شاطات الإعالمية.  .5

1( لقاءات مع االأطراف املقدمة للخدمات ال�سحية.
تلك  • �شملت  وقد  املانحة.   الدولية  املوؤ�ش�شات  فيها  ال�شحية، مبا  للخدمات  املقدمة  الأطراف  كافة  بتوثيق عالقاتها مع  العام 2009  الوحدة خالل  قامت 

يف  ال�شديد  النق�ص  ا�شتمرار  ظل  يف  وخا�شة  غزة،  قطاع  يف  ال�شحية  اخلدمات  واقع  عن  �شاملة  واإح�شاءات  مبعلومات  املوؤ�ش�شات  تلك  تزويد  اللقاءات 
اإمدادات القطاع من الأدوية وامل�شتلزمات الطبية والأغذية، ويف ظل ا�شتمرار حرمان مر�شى القطاع من ال�شفر خارجه للح�شول على العالج املعدوم يف 
املر�شى  العديد من  �شملت مقابلة  اأو�شاعها، كما  امل�شت�شفيات لالطالع على  للعديد من  زيارات ميدانية  اللقاءات  تلك  �شملت  وقد  القطاع.   م�شت�شفيات 

و�شحايا انتهاك احلق يف ال�شحة.
 و�شكلت الوحدة اأحد اأهم م�شادر املعلومات، وخا�شة يف جمال ر�شد وتوثيق نق�ص الأدوية يف م�شايف القطاع ور�شد حالت وفيات مر�شى القطاع ب�شبب منع  •

اأو عرقلة و�شولهم اإىل العالج الالزم لهم خارج القطاع، اأو ب�شبب نق�ص الدواء يف م�شايف القطاع.
الالجئني  • وت�شغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  هيئة  لوكالة  احل�شار  ب�شبب  القطاع  ملر�شى  الوفيات  حالت  حول  معلومات  قاعدة  توفري  مبتابعة  الوحدة  قامت 

الفل�شطينيني يف قطاع غزة) الأنروا (، منظمة ال�شحة العاملية، مكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، مكتب الأمم املتحدة 

تقارير ن�شاط الوحدات
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لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية والعديد من املوؤ�ش�شات الدولية الإن�شانية العاملة يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة.
 قدمت الوحدة بيانات واإح�شاءات حول اآثار احل�شار املفرو�ص على اخلدمات ال�شحية يف قطاع غزة ملوؤ�ش�شة MAP الربيطانية، حيث جرى تزويدها  •

بالتطورات اخلا�شة بالأو�شاع ال�شحية يف القطاع ب�شكل �شبه دوري.

2( متابعة ور�سد عمل دائرة العالج يف اخلارج
تابعت الوحدة، ومنذ بداية العام، اآليات عمل دائرة العالج يف اخلارج، ور�شدت املعوقات التي تعرت�ص عملها.  ور�شدت الوحدة، وبالتن�شيق مع مدير هذه 
الدائرة، متابعة كافة احلالت املر�شية التي توفيت ب�شبب منعها من ال�شفر للعالج يف امل�شت�شفيات الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية و/ اأو امل�شت�شفيات الإ�شرائيلية، 
مبا يف ذلك حالت الوفيات من املر�شى جراء احل�شار املفرو�ص على القطاع.  كما تابعت الوحدة تداعيات النق�شام ال�شيا�شي واأثره على اخلدمات ال�شحية 
املقدمة ملر�شى القطاع، عرب هذه الدائرة.  وقد فر�شت الأزمة التي جنمت عن توقف هذه الدائرة لأكرث من �شهر نف�شها على اأجندة الوحدة، فبادرت اإىل 

تنظيم حملة منا�شرة لتعزيز احلق يف ال�شحة، واإعادة العمل يف الدائرة.

املركز ينظم حملة منا�سرة لتعزيز احلق يف ال�سحة
با�شرت الوحدة، ومنذ اليوم الأول لأزمة دائرة العالج يف اخلارج، اإىل اإعداد حملة �شغط ومنا�شرة لإعادة العمل يف الدائرة، واإلغاء قرار وقف التغطية املالية 
للمر�شى املحولني للم�شت�شفيات الإ�شرائيلية.  وقد �شملت احلملة جملة من الفعاليات والأن�شطة، اأهمها متابعة كافة التطورات امليدانية، مبا يف ذلك اإ�شدار 
البيانات ال�شحفية، عقد موؤمتر �شحفي لكافة و�شائل الإعالم املحلية والدولية، حلقات اإذاعية على حمطات الإذاعة املحلية وت�شكيل اللجنة املكلفة مبتابعة 
العالج يف اخلارج من كل من املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، القطاع ال�شحي يف �شبكة املنظمات الأهلية وال�شخ�شيات الوطنية، وبدعم منظمة ال�شحة 

العاملية.

3( تقرير حول واقع اخلدمات ال�سحية يف قطاع غزة يف ظل احل�سار
مل ت�شدر الوحدة التقرير وفقًا للخطة، غري اأنها تناولت واقع اخلدمات ال�شحية يف ظل احل�شار ب�شكل تف�شيلي يف 6 تقارير خمتلفة على مدار العام 2009.  

4( البيانات واالأخبار ال�سحفية
اأ�شدرت الوحدة 5 بيانات �شحفية يف اإطار حملتها لل�شغط على طريف ال�شراع ال�شيا�شي من اأجل عودة العمل يف دائرة العالج يف اخلارج، ووقف �شيا�شة الزج 
باملواطنني يف اأتون ال�شراع ال�شيا�شي.  كما اأ�شدرت بيانًا اآخرًا حول فر�ص وزارة الداخلية بغزة قيودًا على �شفر مواطني القطاع للخارج، مبا يف ذلك املر�شى 
املحولني للعالج خارج م�شايف القطاع.  وكان لتك البيانات، مبا فيها من تفا�شيل ومتابعة لتداعيات الأزمة، اأثرًا كبريًا يف ال�شغط على طريف الأزمة من اأجل 

اإنهاء هذه الأزمة. وفيما يلي عر�شًا تلك البيانات:
بتاريخ 2009/3/23، اأ�شدرت الوحدة بيانا �شحفيا بعنوان » ا�شتمرار الزج باملواطنني يف اأتون ال�شراع ال�شيا�شي: املركز يحذر من توقف عالج مر�شى  •

القطاع يف اخلارج«
بتاريخ 2009/3/25، اأ�شدرت الوحدة بيانًا �شحفيًا بعنوان “ نداء عاجل:اأنقذوا مر�شى القطاع من املوت قبل فوات الأوان«. •
بتاريخ 2009/4/7، اأ�شدرت الوحدة بيان بعنوان “ رغم حماولته احلثيثة حلل م�شكلة عالج مر�شى القطاع يف اخلارج: املركز يدعو حكومتي رام اهلل وغزة  •

اإىل اإنقاذ حياة املر�شى قبل فوات الأوان«، 
بتاريخ 2009/4/19، اأ�شدرت الوحدة بيانا بعنوان: “ تداعيات اأزمة عالج مر�شى القطاع يف اخلارج: انعدام امل�شوؤولية يف�شي اإىل وفاة 10 منهم«، نا�شد  •

املركز فيه الرئي�ص بالتدخل الفوري لوقف املزيد من الوفيات قبل فوات الأوان.
بتاريخ 2009/4/27، اأ�شدرت الوحدة بيانا بعنوان: » املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يرحب بعودة العمل يف دائرة العالج يف اخلارج ». •
كما اأ�شدرت الوحدة بيانًا �شحفيًا، بتاريخ 2009/12/7، اأدانت فيه الإجراءات التي فر�شتها وزارة الداخية يف غزة، والتي تقيد �شفر وتنقل �شكان القطاع  •

اإىل ال�شفة الغربية اأو للخارج، مبا يف ذلك مر�شى القطاع الذين يعانون من حالت حرجة تتطلب حتويلهم الفوري للعالج خارج م�شت�شفيات القطاع.  

5( الن�ساطات االإعالمية
اأجرت الوحدة العديد من املقابالت الإعالمية مع العديد من و�شائل الإعالم املحلية والدولية، وقد �شمل ذلك و�شائل الإعالم املرئية، املكتوبة وامل�شموعة، 
وغطت تلك املقابالت تدهور اخلدمات ال�شحية يف قطاع غزة، مبا يف ذلك اأثر احل�شار ال�شامل على مر�شى القطاع املحولني للعالج خارج م�شايف القطاع، 
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هدم وتدمري املن�شاآت ال�شحية خالل العدوان، العتداء على الطواقم الطبية خالل العدوان الأخري على القطاع، اأثر احل�شار والعدوان على ال�شحة البيئية 
وتداعيات اأزمة العالج يف اخلارج امل�شار اإليها اأعاله.

تقرير حول الطواقم الطبية الفل�سطينية بني نريان قوات االحتالل ومهمة نقل واإ�سعاف القتلى واجلرحى واملر�سى
نظرًا لت�شاعد جرائم احلرب الإ�شرائيلية �شد اأفراد املهمات الطبية خالل العدوان الأخري على القطاع، وتدهور الو�شع ال�شحي الناجم عن العدوان واحل�شار 
ارتاأت الوحدة اإ�شدار تقرير ير�شد انتهاكات ال�شلطات احلربية املحتلة اجل�شيمة خالل العدوان وتداعيات احل�شار على اخلدمات ال�شحية ل�شكان القطاع املدنيني.  
وقد �شدر التقرير يف 13 يناير، وتناول جرائم احلرب الإ�شرائيلية �شد اأفراد املهمات الطبية وموظفي الإغاثة الإن�شانية.  كما عر�ص التقرير ا�شتهداف قوات 
الحتالل الإ�شرائيلي للمن�شاآت الطبية وو�شائط نقل واإ�شعاف امل�شابني واملر�شى، وعربات الدفاع املدين.  كما �شلط التقرير ال�شوء على النق�ص ال�شديد يف ر�شالت 
الأدوية والأغذية يف ظل �شقوط الآلف من ال�شحايا، وتعذر قيام رجال املهمات الطبية عن الو�شول اإىل اأماكن العمليات الع�شكرية لإجالء ونقل القتلى واجلرحى 

واملر�شى.  جدير بالذكر اأن هذا التقرير هو اخلام�ص من نوعه الذي ت�شدره الوحدة منذ بدء انتفا�شة الأق�شى يف 29 �شبتمرب من العام 2000.

امل�ساهمة يف اإعداد التقرير ال�سنوي للمركز
تقوم الوحدة باعداد بع�ص املوا�شيع التي يتناولها التقرير ال�شنوي للمركز الفل�شطيني.  وخالل هذا العام اأعدت الوحدة املوا�شيع التالية: 

1( احل�شار على غزة.
2( اثر النق�شام على حالة احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، ال�شحة منوذجًا.

3( تدمري املمتلكات واملنازل من قبل قوات الحتالل الإ�شرائيلي.

 و�سائل التحقق
- �شجل زيادة يف الطلب على املعلومات والإح�شاءات اخلا�شة باحلق يف ال�شحة يف قطاع غزة على ال�شعيد املحلي. •
- ن�شرت ال�شحف املحلية واملواقع اللكرتونية العديد من املقابالت ال�شحفية التي اأجراها مدير الوحدة حول تدهور الأو�شاع ال�شحية يف قطاع غزة ب�شبب  •

نق�ص الأدوية وتدهور اخلدمات ال�شحية يف امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية يف قطاع غزة.
-  �شاركت الوحدة يف فعاليات خمتلفة نظمتها موؤ�ش�شات تعمل يف ميدان حقوق الإن�شان وتقدمي اخلدمات ال�شحية. •
- مثلت الوحدة املرجعية الأ�شا�شية للموؤ�ش�شات الدولية فيما يتعلق بالبيانات والإح�شاءات اخلا�شة بعدد املر�شى الذين توفوا ب�شبب منعهم من احل�شول  •

على ت�شاريح مرور عرب معرب بيت حانون)اإيريز( للعالج يف امل�شت�شفيات الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية و/ اأو امل�شت�شفيات الإ�شرائيلية، اأو ب�شبب عرقلة 
مرورهم اأو ب�شبب نق�ص العالج يف م�شت�شفيات القطاع.

واقع اخلدمات  • واملحلية يف ر�شد  الدولية  املوؤ�ش�شات  للعديد من  اأ�شا�شيًا  العام، مرجعًا  الوحدة خالل  اأ�شدرتها  والتي  املعابر،  تقارير حالة  �شكلت  كما   -
ال�شحية يف قطاع غزة، مبا يف ذلك ال�شحة البيئية. 

   خمرج رقم)4(
تعزيز احلق يف ال�سكن املالئم

عملت الوحدة على تنفيذ عدد من الن�شاطات �شمن هذا املخرج، وكانت كما يلي:
ر�شد ومراقبة انتهاكات احلق يف ال�شكن.  .1

تقرير بعنوان: اأثر احل�شار الإ�شرائيلي على واقع احلق يف ال�شكن املالئم.  .2
الن�شاطات الإعالمية.  .3

1( ر�سد ومراقبة انتهاكات احلق يف ال�سكن.
متيز العام 2009 بت�شاعد حجم النتهاكات اخلا�شة باحلق يف ال�شكن، حيث ات�شع نطاقها ب�شكل وا�شع خالل العدوان احلربي على القطاع.  وقد عملت الوحدة 
على ر�شد وتوثيق تلك النتهاكات املتعلقة باحلق يف ال�شكن والأر�ص يف قطاع غزة، حيث �شمل ذلك ر�شد وتوثيق عدد املنازل التي دمرت كليًا وجزئيًا يف قطاع غزة، 
توثيق الأرا�شي الزراعية دمرتها اأو جرفتها القوات املحتلة وكافة املمتلكات الزراعية يف قطاع غزة، مبا يف ذلك البيوت البال�شتيكية، �شبكات الري، اآبار املياه، مزارع 

احليوانات والطيور وبرك املياه.
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2( تقرير بعنوان: اأثر احل�سار االإ�سرائيلي على واقع احلق يف ال�سكن املالئم.
مت تغطية اجلانب املتعلق بالنتهاكات اخلا�شة باحلق يف ال�شكن والأر�ص يف التقرير الذي اأعده املركز عن العدوان احلربي الإ�شرائيلي على قطاع غزة، والذي �شدر 
بعنوان: » مدنيون م�شتهدفون«.  وقد اأعدت الوحدة اجلزء املتعلق بهدم وتدمري امل�شاكن وجتريف الأرا�شي الزراعية خالل العدوان احلربي على القطاع.  وقد ا�شتمل 
هذا اجلزء على اإح�شاءات وبيانات دقيقة حول حجم الأرا�شي واملمتلكات الزراعية التي جرفت اأو دمرت، وكذلك املنازل ال�شكنية التي تعر�شت لعمليات تدمري 

�شامل اأو جزئي، واأعداد ال�شكان املنتفعني بها. 

3(الن�ساطات االإعالمية 
قام مدير الوحدة مبرافقة العديد من الوفود الدولية التي زارت املركز خالل العام 2009 يف جولت ميدانية، حيث اأطلع اأع�شاءها على حجم الدمار وا�شع النطاق 
يف كافة اأنحاء القطاع، وكافة جرائم احلرب التي نفذتها قوات الحتالل، والتي ا�شتهدفت فيها املمتلكات والأعيان املدنية، وخا�شة خالل العدوان احلربي على 
القطاع، مبا يف ذلك مقابلة �شحايا تلك اجلرائم.  كما اأجرى مدير الوحدة ع�شرات املقابالت الإعالمية، مبا فيها الإذاعية والتلفزيونية مع العديد من مندوبي 
وكالت الإعالم الدولية والوطنية.  وتركزت تلك املقابالت على نتائج العدوان احلربي على القطاع، مبا يف ذلك حجم الدمار الهائل يف البنية الأ�شا�شية واملمتلكات 

وا�شتمرار تدهور الأو�شاع الإن�شانية. 

الدورات التدريبية واملداخالت:
�شاركت الوحدة يف معظم الدورات التدريبية التي نظمتها وحدة التدريب يف املركز للعديد من ال�شرائح املختلفة يف قطاع غزة.  وتركزت امل�شاركة على تقدمي جل�شات 
تدريبية �شمن هذه الدورات حول مفهوم واأهمية احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، باعتبارها جزءًا من منظومة حقوق الإن�شان.  كما �شاركت الوحدة يف 
عدد من ور�شات العمل والدورات التي نظمتها منظمات املجتمع املدين حول اأو�شاع احلقوق القت�شادية يف قطاع غزة، واأثرها على ال�شكان املدنيني يف ظل حالة 

احل�شار املفرو�ص عليهم.  وفيما يلي عر�شًا لتلك الفعاليات:

بتاريخ  2009/1/14 �شارك الباحث خليل �شاهني، مدير الوحدة، يف ور�شة عمل نظمها مركز التنمية والدرا�شات العمالية بغزة، بعنوان: اآثار احل�شار على  •
قطاع غزة.  وقدم خاللها مداخلة بعنوان: اأثر احل�شار ال�شامل على احلقوق القت�شادية والجتماعية ل�شكان القطاع.  وقد �شارك يف الندوة ما يزيد عن 

املائة م�شاركة وم�شارك من ممثلي منظمات املجتمع املدين والباحثني والإعالميني.
بتاريخ 3/24 �شارك الباحث خليل �شاهني، مدير الوحدة، يف ور�شة عمل، نظمتها موؤ�ش�شة ال�شمري حلقوق الإن�شان، بعنوان: املياه العابرة للحدود..تقا�شم  •

املياه.. الفر�ص امل�شرتكة«.  جاءت الور�شة مبنا�شبة يوم املياه العاملي، وقد �شاهني خاللها مداخلة بعنوان: احلق يف املاء وانتهاكات اإ�شرائيل للقوانني واملعايري 
الدولية حلقوق الإن�شان.  وقد �شارك يف الور�شة اأكرث من 60 م�شاركة وم�شارك من الباحثني والأكادمييني والعاملني يف جمال البيئة واملياه واملوؤ�ش�شات الأهلية.

بتاريخ 5/25 �شارك الباحث خليل �شاهني، مدير الوحدة، يف تقدمي حما�شرة بعنوان: »الالجئون واحلق يف العودة«، يف جمعية املراأة املبدعة، وذلك مبنا�شبة  •
الذكرى 61 للنكبة.  �شارك يف املحا�شرة 25 طالبة وطالب من ن�شطاء ون�شيطات اجلمعية، واأجاب �شاهني على مداخالت وا�شتف�شارات امل�شاركني.

بتاريخ 6/4 �شارك الباحث خليل �شاهني، مدير الوحدة، يف املوؤمتر الذي نظته جبهة العمل الطالبي التقدمية يف قطاع غزة، بعنوان: اأثر النق�شام الداخلي  •
على احلريات الأكادميية يف اجلامعات الفل�شطينية«.  وقدم �شاهني مداخلة بعنوان: واقع احلريات الأكادميية يف جامعات القطاع.  ح�شر املوؤمتر اأكرث من 

مائة م�شارك وم�شاركة من الأكادمييني وطلبة اجلامعات وممثلي القوي ال�شيا�شية وو�شائل الإعالم.
بتاريخ 2009/10/12 قدم الباحث خليل �شاهني، مدير الوحدة، جل�شة تدريبية بعنوان احلق يف التنمية،ا�شتهدفت 25 م�شاركة وم�شارك من اأع�شاء الهيئة  •

الوطنية للتنمية والتاأهيل املجتمعي يف مدينة غزة. وقد دار نقا�ص وحوار خالل اجلل�شة التي ا�شتمرت ل�شاعتني ون�شف ال�شاعة اأجاب فيها �شاهني على اأ�شئلة 
ومداخالت امل�شاركات وامل�شاركني.

الباحث ف�شل املزيني من الوحدة يف ور�شة عمل بعنوان » احل�شار وتاأخر الأعمار«، والتي نظمها مركز �شوا�شية حلقوق  •  بتاريخ 2009/12/24، �شارك 
الإن�شان، وعقدت يف مقر موؤ�ش�شة مناء للتنمية والتطوير �شمال غزة، مبنا�شبة الذكرى الأوىل للعدوان على قطاع غزة.  وقد قدم املزيني ورقة عمل حول 
اأثر احل�شار ومنع اإعادة اإعمار القطاع على �شكانه املدنيني.  وقد ح�شر الور�شة جمموعة من ممثلي املوؤ�ش�شات الر�شمية والأهلية و املهتمني بق�شايا حقوق 

الإن�شان بالإ�شافة اإىل عدد من احل�شور من متضررى العدوان على غزة.
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اأجنزت وحدة التدريب خطتها ال�شنوية خالل العام 2009، وفقًا ملا ورد فيها، با�شتثناء خمرج واحد مت ترحيله اإىل العام املقبل لأ�شباب مو�شوعية.

�شيا�شة احل�شار وغري ذلك من جرائم احلرب  وا�شتمرار  العام  القطاع مطلع هذا  الإ�شرائيلي على  العدوان  نتيجة  الإن�شان  الرتدي يف حالة حقوق  انعك�ص 
وانتهاكات القانون الإن�شاين، وما رافق ذلك من تقاع�ص دويل جتاه حماية املدنيني الفل�شطينيني، انعك�ص ذلك �شلبًا على الرتبية على حقوق الإن�شان.  ورغم 
�شدور تقرير القا�شي غولد�شتون، الذي و�شف فيه اجلرائم التي ارتكبتها قوات الحتالل �شد املواطنني الفل�شطينيني اإبان حربها على قطاع غزة، اإل اأن اإفالت 
جمرمي احلرب الإ�شرائيليني من املحا�شبة والعقاب على جرائمهم، و�شيا�شة الكيل مبكيالني وازدواجية املعايري التي تتبعها احلكومات الأوروبية لعبت دورًا 
مهما يف اإفقاد فكرة حقوق الإن�شان قوتها و�شو�شت �شورتها وعرقلت عملية الرتبية على حقوق الإن�شان والدميقراطية، واأ�شافت اأعباًء جديدًة على املدافعني 

عن حقوق الإن�شان لإحياء ثقافة حقوق الإن�شان بني املواطنني الفل�شطينيني وتقبلها.
  

اأجربت هذه الظروف وحدة التدريب على تخفي�ص ن�شاطاتها يف الربع الأول من العام وا�شتثمرت بع�ص الظروف لتنفيذ اأجزاء حمدودة من خطتها، ورغم هذه 
الظروف ال�شعبة ا�شتطاعت الوحدة تنفيذ خطتها ال�شنوية، حيث كثفت عملها خالل الن�شف الثاين من العام لتعوي�ص حالة ال�شلل التي عا�شتها الوحدة خالل 

الربع الأول من العام.

   خمرج رقم)1(
تدريب 350 �ساب و�سابة من بني طالب وطالبات اجلامعات واخلريجني واخلريجات اجلدد، واملتطوعني واملتطوعات يف موؤ�س�سات 
حقوق  جمال  يف  مدين،  جمتمع  ن�سطاء  امراأة،  و�سحافية،  �سحايف  ومدر�س،  مدر�سة  وحمامية،  حمامي  املختلفة،  املدين  املجتمع 

االإن�سان والدميقراطية.
مت توزيع هذا املخرج على 16 ن�شاطًا، وقد فر�شت ظروف عدوان قوات الحتالل الإ�شرائيلي على قطاع غزة يف الفرتة الواقعة بني 2008/12/27 و 2009/1/18 
تنفيذ جميع  الوحدة  ا�شتطاعت  ومع ذلك  العام 2009.  الأول من  الربع  الن�شاطات خ�شو�شًا يف  تنفيذ هذه  العمل على  ا�شتحال معها  اأو�شاعًا �شعبة جدًا، 

الن�شاطات التي و�شعتها لتنفيذ هذا املخرج، حيث اأولت هذا املخرج اأهمية عالية وكثفت من عملها لتنفيذه خالل باقي العام.

جدول يو�شح اإجمايل عدد الدورات التي نفذتها الوحدة، الفئات امل�شتهدفة، عدد امل�شاركني، �شاعات التدريب ون�شبة م�شاركة الن�شاء

م�شاركة الن�شاء�شاعات التدريبامل�شاركونعدد الدورات والفئة امل�شتهدفةالرقم

47%49148 دورات ملعلمي مادة حقوق الإن�شان يف مدار�ص وكالة الغوث.1

82%36760 دورات لنا�شطات جمتمعيات يف جمال حقوق املراأة.2

52%511595 دورات لأع�شاء يف موؤ�ش�شات جمتمعية.3

42%25736 دورات خا�شة باملحامني ال�شبان )حتت التمرين(.4

27%11520 دورة لالإعالميات والإعالميني ال�شبان.5

0%12520 دورة لطلبة اجلامعات.6

وحدة التدريب
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الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009

ب�شكل اإجمايل، دربت الوحدة 370 �شخ�شًا من الفئات املذكورة يف املخرج، موزعني على 16 دورة تدريبية، ح�شب الفئة امل�شتهدفة.  بلغت ن�شبة م�شاركة الن�شاء 
يف الدورات 51%، مقابل 49% رجال، فيما بلغت ن�شبة اللتزام بح�شور الدورات التدريبية 78%، وا�شتملت على 279 �شاعة تدريبية.

نفذت الوحدة ن�شاطاتها بالتن�شيق والتعاون مع موؤ�ش�شات اإقليمية وحملية غري حكومية اأهمها: نقابة حمامي فل�شطني، وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني 
يف قطاع غزة، وا�شتفاد من ن�شاطاتها 370 �شخ�شًا، مثلوا اأكرث من 80 مركز وجمعية واحتاد �شبابي، وموؤ�ش�شة تعمل يف اأو�شاط قطاعات جمتمعية خمتلفة، 

وموزعة على خمتلف مناطق قطاع غزة وحمافظاته. 

يذكر اأن طاقمًا من املدربني املتخ�ش�شني، ي�شارك فيه مدربون من جميع وحدات املركز، اإ�شافة اإىل مدربني من خارج املركز ي�شرف على اإدارة اجلل�شات 
التدريبية.

جدول يو�شح تفا�شيل )الن�شاطات( الدورات التدريبية التي نفذتها الوحدة خالل العام 2009
 عدداملكانالفئة امل�شتهدفةالرقم

امل�شاركني
 عدد

ال�شاعات
م�شاركة الإناثالفرتة الزمنية

38%22 – 27182009/4/29قاعة املركز الفل�شطيني يف غزةحمامون وحماميات )�شبان (1
47%7 – 30182009/5/14مقر املركز الفل�شطيني يف غزةحمامون وحماميات )�شبان( 2
اأع�شاء وع�شوات يف موؤ�ش�شات 3

املجتمع املدين يف حمافظة دير البلح
31%5/31 - 26202009/6/4قاعة التجمع الإعالمي يف الن�شريات

نا�شطات ن�شويات يف حمافظة دير 4
البلح

100%7 – 18202009/6/11قاعة مركز املغازي الثقايف يف املغازي 

اأع�شاء وع�شوات يف موؤ�ش�شات 5
جمتمعية يف حمافظة �شمال غزة

57%14- 21202009/6/18قاعة املركز الفل�شطيني يف جباليا

اأع�شاء وع�شوات يف موؤ�ش�شات 6
جمتمعية يف حمافظة خان يون�ص

55%21- 18202009/6/25قاعة املركز الفل�شطيني يف خان يون�ص

اأع�شاء وع�شوات يف موؤ�ش�شات 7
جمتمعية يف حمافظة رفح

مقر اجلمعية الوطنية للدميقراطية 
والقانون يف رفح

27202009/7/2 – 6/28%66

نا�شطات ن�شويات يف حمافظة خان 8
يون�ص

86%5 – 22202009/7/9قاعة املركز الفل�شطيني يف خان يون�ص

طالب ق�شم الدرا�شات الإن�شانية يف 9
الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية 

يف غزة

0%12 – 25202009/7/16قاعة املركز الفل�شطيني يف غزة

اأع�شاء وع�شوات يف املبادرة يف بيت 10
حانون يف حمافظة �شمال غزة

قاعة جمعية تطوير الأ�شرة اخلريية يف 
بيت حانون 

23152009/8/13 – 9%52

معلمون مادة حقوق الإن�شان يف 11
املدار�ص التابعة لوكالة الغوث يف 

حمافظة رفح

13 – 2009/10/15 1912قاعة مدر�شة ذكور رفح الإعدادية »ب«
)فرتة �شباحية (

%37

معلمون مادة حقوق الإن�شان يف 12
املدار�ص التابعة لوكالة الغوث يف 

حمافظة رفح

13 – 2009/10/15 2412قاعة مدر�شة ذكور رفح الإعدادية »ب«
)فرتة م�شائية (

%54

معلمون مادة حقوق الإن�شان يف 13
املدار�ص التابعة لوكالة الغوث يف 

حمافظة خان يون�ص

قاعة مدر�شة بنات خان يون�ص 
الإعدادية »اأ«

2312 2009/10/19 – 17
)فرتة �شباحية (

%48
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معلمون مادة حقوق الإن�شان يف 14
املدار�ص التابعة لوكالة الغوث يف 

حمافظة خان يون�ص

قاعة مدر�شة بنات خان يون�ص 
الإعدادية »اأ«

2512 2009/10/19 - 17
)فرتة م�شائية (

%52

قاعة مركز غزة لل�شحافة يف مدينة اإعالميون واإعالميات �شبان 15
غزة

15202009/11/19 – 15%27

ن�شطاء ونا�شطات يف جمال حقوق 16
املراأة يف حمافظة غزة

قاعة جمعية املراأة املبدعة يف مدينة 
غزة

27202009/10/25 – 22%67

جدير بالذكر اأن الوحدة اعتمدت موؤ�شرات وو�شائل قيا�ص موحدة ملعرفة اأثر التدريب يف الن�شاطات املذكورة جميعها، وعلى مدار العام قامت الوحدة بر�شد 
اأثر التدريب، وكانت نتائج هذه العملية مت�شابهة يف الن�شاطات.

اجلدول التايل يو�شح و�شائل القيا�ص واملوؤ�شرات على مدار العام
املوؤ�شراتو�شيلة القيا�صالرقم

 لحظ مدير وحدة التدريب الذي ح�شر جميع الدورات التدريبية: 1(اأن حالة من الت�شو�ص واللتبا�ص جتاه حقوق الإن�شان �شادتاملالحظة1
 خالل العام 2009 على امل�شاركني يف التدريب، تراجعت حدتها مع نهاية العام؛ 2(اأن تطورًا اإيجابيًا قد طراأ يف نهاية العام على

 م�شاركة امل�شاركني وامل�شاركات وا�شتجابتهم للنقا�ص والتفاعل مع حمتوى الدورات والنخراط يف التعبري عن اآرائهم واإن كانت
 �شلبية يف اأحيان كثرية؛ 3(اأن تطورًا قد طراأ على امل�شاركني وامل�شاركات على �شعيد احرتام قواعد املناق�شة والت�شامح مع الآخر

 وخفوت حدة مقاطعة املتحدث يف نهاية العام؛ و4(اأن ن�شبة اللتزام بح�شور اجلل�شات التدريبية كانت مر�شية لكن رافقتها بروز
ظاهرة ال�شرحان.

 عقد لقاءات مبا�شرة2
 اأو تعبئة ا�شتمارات

 بعد انتهاء التدريب
 ملعرفة مدى

 ا�شتفادتهم على
 ال�شعيد املعريف

وال�شلوكي.

 ا�شتخدمت الوحدة منهجية موحدة، متثلت يف عقد لقاء قبلي للم�شاركني، ولقاء بعدي معهم، اإ�شافة اإىل تعبئة ا�شتمارة خا�شة
 باجلل�شات التدريبية وت�شجيل اقرتاحاتهم لال�شتفادة منها عند عقد دورات تدريبية جديدة.

 وقد �شرح امل�شاركون يف اللقاءات القبلية بحاجتهم اإىل: 1(التعرف على دور موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان، ل�شيما املركز، خ�شو�شًا
 بعد �شدور تقرير غولد�شتون؛ 2(اكت�شاب اأ�شدقاء جدد والتعرف على املوؤ�ش�شات التي يعملون بها؛ 3(احل�شول على �شهادة

 م�شاركة يف الدورة لإغناء ال�شرية الذاتية لهم؛ 4(اكت�شاب معارف ومعلومات جديدة يف جمال حقوق الإن�شان وحقوق الطفل
 وحقوق املراأة، تطوير معارف بع�شهم.  جتدر املالحظة اأن التفا�شيل اختلفت من فئة لأخرى ح�شب م�شتواها وحاجتها، حيث

  ركزت فئة معلمني ومعلمات حقوق الإن�شان على طرق تعليم حقوق الإن�شان يف املدار�ص، اأما فئة الإعالميني فقد ركزت على موقع
 الإعالميني يف القانون الدويل حلقوق الإن�شان، فيما ركزت فئة العاملني يف املوؤ�ش�شات على حقوق الإن�شان ب�شكل خا�ص، وركز

املحامون ال�شبان على القانون ال�شرعي رغبة منهم يف احل�شول على رخ�شة مزاولة املحاماة اأمام املحاكم ال�شرعية.
 وعند انتهاء الدورات التدريبية �شرح امل�شاركون يف اللقاءات البعدية باأنهم: 1( تعرفوا على دور املوؤ�ش�شات،ل�شيما دور املركز

 الفل�شطيني خ�شو�شًا يف مالحقة جمرمي احلرب ون�شر ثقافة حقوق الإن�شان والدفاع عنها؛2( ح�شلوا على �شهادات م�شاركة يف
 الدورات؛ 3(اكت�شبوا اأ�شدقاًء جدد؛ 4( اكت�شبوا معلومات ومعارف نظرية وعملية جديدة، وطوروا معارفهم ومهاراتهم القدمية

  ح�شب حاجة الفئات كما ورد اأعاله.
 فيما متثلت اقرتاحات امل�شاركني يف اللقاءات البعدية )املوثقة لدى الوحدة( يف: 1( ال�شتمرار يف عقد هذه الدورات التي تن�شر
 ثقافة حقوق الإن�شان، خ�شو�شًا مع التعدي امل�شتمر على حقوق املواطن الفل�شطيني وغياب قيم الت�شامح؛ 2( ال�شتمرار يف عقد
 دورات متخ�ش�شة حلقوق املراأة والطفل وطرق تدري�ص حقوق الطفل يف املدار�ص؛ و3( تنظيم دورات خارجية حتديدًا للمعلمني

لال�شتفادة من جتارب املوؤ�ش�شات الإقليمية والدولية يف جمال تعليم حقوق الإن�شان.
 واأو�شحت نتائج ال�شتمارات اخلا�شة باجلل�شات التدريبية ما يلي: 1( مالئمة م�شتوى املحتوى التدريبي للجل�شات لهم؛ 2( كفاءة
 املدربني ومتكنهم من املواد التدريبية؛ 3( تنوع طرق التدريب والو�شائل العملية وامليل نحو ا�شتخدام الو�شائل العملية؛ 4( م�شتوى

 امل�شاركة والتفاعل بني املدرب وامل�شاركني وبني امل�شاركني واملحتوى التدريبي متو�شط، 5( ن�شبة اللتزام باحل�شور جيدة؛ 6(
 اللتزام بقواعد املناق�شة متو�شطة؛ و7( منا�شبة قاعات التدريب با�شتثناء واحدة.
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الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009

 ر�شد حالت تاأثرت3
 مبحتوى التدريب

 على امل�شتوى
ال�شخ�شي واملهني.

 تواجه الوحدة �شعوبة يف ر�شد مدى تاأثر امل�شاركني يف الدورات مبحتواها على ال�شعيد ال�شخ�شي واملهني، لكنها تابعت ذلك
 بطرق خمتلفة على مدار العام، و�شجلت التايل: 1( اختيار 3 حماميات �شاركن يف الدورات للعمل يف م�شروع تديره وحدة

 املراأة يف املركز لتدريب املحاميات على الرتافع اأمام املحاكم ال�شرعية؛ 2( ح�شول 7 من املحاميات واملحامني الذين �شاركوا
 يف الدورات على رخ�شة مزاولة مهنة املحاماة ال�شرعية من اأ�شل 15 حمامية وحمامي تقدموا لجتياز امتحان احل�شول

 على الرخ�شة، منهم متدربة يف وحدة املراأة؛ 3( تكوين 5 جمموعات مكونةمن25 �شخ�ص يف حمافظات قطاع غزة  اخلم�شة
 للم�شاعدة يف عملية ر�شد وتوثيق النتهاكات الإ�شرائيلية اإبان وبعد عدوان قوات الحتالل على قطاع غزة يف مطلع العام؛ 4(

 ت�شريح عدد منهم يف رغبتهم ال�شديدة بالتطوع يف العمل؛ 5( زار املركز على مدار العام اأكرث من 50 �شخ�شا �شاركوا يف
 التدريب؛ 6( م�شاركة عدد من املتدربني يف ن�شاطات املركز بعد التدريب؛ 7( رتب 27 معلمًا ومعلمة من الذين تلقوا تدريبا يف

 املركز زيارات ميدانية لوفود من اأع�شاء وع�شوات الربملانات واللجان الطالبية يف املدار�ص التي يعملون فيها ملقرات املركز،
 و�شمت الوفود الزائرة اأكرث من 979 طالبًا وطالبًة؛ 8( ت�شريح عدد من مدراء املوؤ�ش�شات ملدير الوحدة اأو للعاملني يف املركز باأن

 اأغلب من ي�شاركون يف الدورات تتطور معارفهم ومهاراتهم وعالقاتهم مع زمالئهم يف املوؤ�ش�شة، وعادة ما يلح مدراء املوؤ�ش�شات
 على م�شاركة املوظفني واملتطوعني يف الدورات؛ 9( تنظيم دورتني تدريبيتني يف غزة وبيت حانون مببادرة وترتيب من اثنني

 �شاركا يف دورات املركز كمتدربني؛ 10( مبادرة عدد من معلمي حقوق الإن�شان باإقامة ن�شاطات ريا�شية وثقافية يف املدار�ص التي
 يعملون فيها ورعاية املركز لهم ومدهم بكل ما يلزمهم لتنفيذ ن�شاطاتهم؛ 11( تنظيم 4 معار�ص حلقوق الإن�شان يف مدار�ص

 وكالة الغوث، اأحدهما بال�شراكة مع املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان؛ و12(عمل 4 من امل�شاركني يف التدريب يف برامج تتعلق
بحقوق الإن�شان

 ر�شد عدد مرات4
 التبليغ عن

 النتهاكات وعدد
 مرات توجيه

ال�شحايا للمركز.

 تواجه الوحدة �شعوبة يف ر�شد عدد مرات التبليغ عن النتهاكات وعدد مرات توجيه ال�شحايا اإىل املركز، ورغم ذلك ر�شدت
 الوحدة اأكرث من40 حالة تبليغ عن النتهاكات مبا�شرة عرب الت�شال مبدير الوحدة اأو غريه من الزمالء يف املركز.  وقد ح�شر
 10 من امل�شاركني للتبليغ عن انتهاكات تعر�شوا لها هم اأو اأفراد عائالتهم اأو املوؤ�ش�شات التي يعملون فيها، فيماح�شر10 اآخرون

  ب�شحبة �شحايا.

 ر�شد عدد مرات5
 م�شاركة املتدربني

 يف ن�شاطات املركز
املختلفة.

 �شارك عدد كبري من املتدربني ي�شعب ح�شره يف ن�شاطات املركز املتنوعة، ولعل اأبرز امل�شاركات كانت كالتايل: 1(ح�شور اأغلب
 ور�ص العمل واملوؤمترات التي نظمها املركز؛ 2(انخراط عدد من املتدربني يف التبليغ عن النتهاكات �شواء بالت�شال الهاتفي اأو

 احل�شور اإىل املركز برفقة ال�شحايا اأو وحدهم؛ 3(ا�شتعانت الوحدة باثنني من الإعالميني الذين تلقوا تدريبًا يف املركز للحديث
 حول عالقة حقوق الإن�شان بالإعالم؛ 4( �شاهم 9 من املتدربني يف الرتتيب لثالث دورات تدريبية عقدت يف املوؤ�ش�شات التي

 ين�شطون فيها؛ و5(�شاهم عدد من املتدربني يف دعوة مدير الوحدة اأو زمالئه العاملني يف املركز لإلقاء حما�شرات اأو لقاءات يف
  املوؤ�ش�شات التي ين�شطون فيها.

 ر�شد مبادرات6
امل�شاركني.

 ر�شدت الوحدة عددًا من مبادرات املتدربني على مدار العام، متثل اأبرزها فيما يلي: 1(تنظيم 27 زيارة ميدانية لتالميذ يف
 املرحلتني البتدائية والإعدادية، اأع�شاء وع�شوات الربملانات واللجان الطالبية اإىل مقرات املركز؛ 2(دعوة وا�شت�شافة عدد

 كبري من طاقم املركز كمتحدثني رئي�شيني يف ور�ص العمل واملحا�شرات التي تنظمها املوؤ�ش�شات التي ين�شطون فيها؛ 3( التبليغ
 عن النتهاكات وا�شطحاب عدد من ال�شحايا اإىل املركز؛ 4(ت�شريح عدد كبري منهم برغبتهم ال�شديدة يف التطوع يف املركز

 ؛ 5( تطوع عدد منهم يف موؤ�ش�شات جمتمعية تن�شط يف جمالت تتعلق بحقوق الإن�شان؛ 6(تنظيم 36 حما�شرة لأولياء اأمور
 الطلبة والطلبة ومعلمني يعملون يف وكالة الغوث 7( تنظيم تظاهرة منهم يف املناطق املدمرة يف عزبة عبد ربه، العطاطرة، جبل

 الري�ص والإ�شراء تدعو املواطنني الذين تعر�شوا لنتهاكات للتوجه اإىل مراكز حقوق الإن�شان حماولة لإن�شافهم، وذلك بتاريخ
 2009/1/31؛ 8( تنظيم عدد منهم م�شابقة ثقافية يف حقوق الإن�شان للطلبة، عبارة عن اأ�شئلة واأجوبة يف جمال حقوق الإن�شان

 يف عدد من مدار�ص وكالة الغوث يف منطقة خان يون�ص التعليمية، وذلك بتاريخ 2009/3/5 ؛ 9( تنظيم عدد منهم ن�شاط
 ريا�شي، حتت ا�شم بطولة الت�شامح الكروية، �شملت جميع املدار�ص التابعة لوكالة الغوث يف منطقة خان يون�ص التعليمية، وذلك
 بتاريخ 2009/5/9؛ 10(؛ و11( ت�شميم اأحدهم بالتعاون مع عدد من املوؤ�ش�شات املجتمعية التي تن�شط يف حمافظة دير البلح

 جدوًل اأ�شبوعيًا للح�ش�ص مزودًا بعدد من مواد اتفاقية حقوق الطفل، ومت توزيع 4 اآلف ن�شخه منه على طالب املرحلة البتدائية
 يف املحافظة.

 ر�شد عدد الطلبات7
 اخلا�شة بتنظيم

دورات تدريبية

 تلقت الوحدة 24 طلبًا من موؤ�ش�شات جمتمعية تن�شط يف جمالت خمتلفة، تطلب فيها تنظيم دورات تدريبية لأع�شائها يف جمال
 حقوق الإن�شان والدميقراطية اأو تطلب و�شعها �شمن املوؤ�ش�شات التي تتعاون معها وحدة يف تنفيذ ن�شاطاتها وم�شاركة اأع�شائها يف

الدورات التي تنظمها الوحدة.
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تقارير ن�شاط الوحدات

اإ�سدار اأخبار �سحافية خا�سة بن�ساطات الوحدة
غطت الوحدة ن�شاطاتها عرب اإ�شدار اأخبار �شحافية واإعداد تقارير ن�شرت يف الن�شرة الإعالمية للمركز )املنطار(، حيث  اأ�شدرت الوحدة 7 اأخبار �شحافية 

تغطي ن�شاطاتها، ومتت الإ�شارة لن�شاطات الوحدة يف ال�شحف اليومية املحلية وفقًا لهذه الأخبار يف كل مرة.

   خمرج رقم)2(
رفع وعي 250 �سخ�س باحلقوق املكفولة مبوجب القانون الدويل حلقوق االإن�سان

ت�شعى الوحدة من خالل هذا املخرج اإىل التعريف بحقوق الإن�شان، وتقوية العالقات مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين واملبادرة بفتح عالقات جديدة معها، بهدف 
تقويتها وزياد عدد امل�شتفيدين من خدمة التدريب، ل�شيما واأن الوحدة حمكومة بخطتها ال�شنوية التي ل متنحها القدرة على تلبية الطلبات التي ت�شلها بتنظيم 

دورات.
جنحت الوحدة خالل العام يف تنفيذ هذا املخرج، فقد نظمت الوحدة 17 حما�شرة ولقاًء حول مو�شوعات متنوعة، �شارك فيها 404 �شخ�شًا.  ويعود �شبب 
الرتفاع يف عدد امل�شاركني اإىل تكثيف الوحدة لعملها على هذا املخرج يف الن�شف الأول من العام ولعدم متكنها من عقد دورات تدريبية، جراء الظروف ال�شيئة 

التي عا�شها مواطنو قطاع غزة نتيجة العدوان الإ�شرائيلي على القطاع. 

جدول يو�شح الن�شاطات ومدى تنفيذها وو�شائل القيا�ص واملوؤ�شرات
املوؤ�شراتو�شائل القيا�صالتنفيذالن�شاطالرقم

 رفع وعي 250 �شخ�ص1
 باحلقوق املكفولة

 مبوجب القانون
 الدويل حلقوق

 الإن�شان.

 نظمت الوحدة 17 لقاًء
 تناولت عددًا من حقوق

 الإن�شان يف مناطق خمتلفة
 من مناطق قطاع غزة.
 ) اجلدول اأدناه يو�شح

 التفا�شيل(

 1(ت�شريح امل�شاركني يف اللقاءات
 بامتالكهم ملعلومات جديدة وتطور
معارفهم يف جمال حقوق الإن�شان.

2(الإقبال على امل�شاركة يف املحا�شرات.
 3( تزايد عدد الطلبات اخلا�شة بتنظيم

 وامل�شاركة يف اللقاءات.

 1(�شرح امل�شاركون يف اللقاءات باأنهم قد
 ا�شتفادوا من املعلومات واملعارف التي قدمت لهم،

 مثاًل اأفاد الطالب باأن اللقاءات �شاعدتهم يف
تناول املو�شوعات التي يعملون عليها.

 2(�شارك يف اللقاءات 404 �شخ�شًا. )التفا�شيل
يف اجلدول اأدناه(

  3(تلقت الوحدة 5 طلبات.

جدول يو�شح تفا�شيل اللقاءات واملحا�شرات
الوقتالتاريخامل�شاركني املكاناملو�شوع الفئة امل�شتهدفةاملوؤ�ش�شة ال�شريكةالرقم

 مركز الع�شرية1
الثقايف

 اأع�شاء وع�شوات يف
مركز الع�شرية

 دور موؤ�ش�شات حقوق
 الإن�شان يف حماية حقوق

الإن�شان

 قاعة املركز
 الفل�شطيني يف

جباليا
 �شاعتان29\1\172009

2
 مدر�شة ذكور

 الزيتون الإعدادية
»ب«

 طالب يف الربملان
الطالبي

 موقف حقوق الإن�شان
من عمالة الأطفال

 قاعة املركز
 �شاعة10\3\102009الفل�شطيني غزة

ون�شف

3
 مدر�شة بنات

 ال�شاطئ الإعدادية
»ج«

 طالبات يف الربملان
 الطالبي

 حقوق الطفل والتوا�شل
 بني الأطفال واأولياء

 اأمورهم

 قاعة املركز
 �شاعة16\3\162009الفل�شطيني يف غزة

ون�شف

4
 اجلمعية الوطنية

 للدميقراطية
والقانون

 قاعة اجلمعية يف�شيادة القانوناأع�شاء اجلمعية
 �شاعة23\3\252009رفح

ون�شف

5
 مدر�شة ذكور

 الزيتون الإعدادية
»اأ«

 طالب يف الربملان
 قاعة املركز حقوق الطفل املعاقالطالبي

 �شاعة25\3\2009 10الفل�شطيني يف غزة
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 مدر�شة خان يون�ص6
 اأ�شاليب الرتبية علىمعلمون واأولياء اأمورالبتدائية »ب«

 �شاعة352009/4/2قاعة املدر�شةحقوق الإن�شان
ون�شف

7
 مدر�شة ذكور

 الن�شريات
الإعدادية »ج«

 طالب يف الربملان
 قاعة املركزالفقرالطالبي

�شاعة132009/4/7الفل�شطيني يف غزة

 مدر�شة النيل8
الأ�شا�شية للبنني

 طالب يف الربملان
�شاعة92009/4/12قاعة املركز يف غزةعمالة الأطفالالطالبي

 مدر�شة بنات جباليا9
الإعدادية »ب«

 طالبات يف الربملان
الطالبي

 حقوق الطفل املعاق
حركيًا ) اجلرحى (

 قاعة املركز
�شاعة112009/4/13الفل�شطيني يف غزة

10
 مدر�شة ال�شاطئ

 البتدائية امل�شرتكة
»ب«

 طالبات يف الربملان
�شاعة252009/4/19قاعة املدر�شةحقوق الطفلالطالبي

11
 مدر�شة بنات

 املاأمونية الإعدادية
»ب« لالجئات

 طالبات يف الربملان
الطالبي

 حقوق الأطفال جمهويل
الن�شب والأيتام

 قاعة املركز
�شاعة112009/4/21الفل�شطيني يف غزة

 جبهة العمل12
 احلق يف العمل يفعمالالتقدمية

القانون الدويل

 قاعة احتاد جلان
 العمل الزراعي يف

خان يون�ص
 �شاعة702009/5/1 عامل

ون�شف

13
 اجلمعية الوطنية

 للدميقراطية
والقانون

 اأع�شاء يف اجلمعية
يف مدينة رفح

 احلق يف حرية ال�شفر
 �شاعتان422009/6/28قاعة اجلمعيةوالتنقل

ون�شف

 جمعية املراأة14
املبدعة

 اأع�شاء وع�شوات يف
اجلمعية

 ال�شرعة الدولية حلقوق
الإن�شان

 قاعة اجلمعية يف
  �شاعتان262009/7/20مدينة غزة

ون�شف

 منتدى �شارك15
 ال�شبابي

 اأع�شاء يف منتدى
�شارك

 التطور التاريخي حلقوق
الإن�شان

 قاعة املركز
 �شاعة142009/8/5الفل�شطيني يف غزة

ون�شف

16
 مدر�شة ذكور

 م�شطفى حافظ
 البتدائية »اأ«

 كيفية تعليم حقوقمعلمو املدر�شة
 �شاعتان402009/9/13قاعة يف املدر�شةالإن�شان يف املدار�ص

 قطاع التعليم يف17
وكالة الغوث

 معلمات ومعلمون
مادة حقوق الإن�شان

 حقوق الطفل يف
 التفاقات الدولية

والوطنية

 قاعة التدريب يف
 مقر الوكالة يف

مدينة غزة
 �شاعتان302009/11/19

ون�شف

   خمرج رقم)3(
اإقامة �سبكة من امل�ستفيدين من التدريب )نادي اأ�سدقاء املركز الفل�سطيني(

خ�ش�شت الوحدة هذا املخرج ل�شتمرار التوا�شل بني املركز وجمهور امل�شتفيدين من خدمة التدريب التي يقدمها، وتاليف النقطاع الذي يحدث بني املتدربني 
واملوؤ�ش�شات التي ت�شرف على تدريبهم بعد انتهاء التدريب، بهدف دفعهم لالنخراط يف جمال الدفاع عن حقوق الإن�شان والدميقراطية، ولتحقيق هذا املخرج 

مت تخطيط عدد من الن�شاطات.
اإىل  واأ�شافت  املا�شية،  ال�شنوات  املركز على مدار  تلقوا تدريبًا يف  الذين  الأ�شخا�ص  التي متتلكها عن جميع  املعلومات  تغذية قاعدة  التدريب  وا�شلت وحدة 
القائمة 320 ملفًا خالل العام، حتتوى هذه امللفات على املعلومات التالية: ال�شم، مكان الإقامة، مكان العمل، رقم الهاتف، والربيد الإلكرتوين، اإذا وجد، اجلهة 
املر�شحة للم�شاركة يف التدريب، واجلهة التي مت التن�شيق معها لعقد التدريب، اإ�شافة اإىل مكان وتاريخ انعقاد التدريب.  وقد ا�شتفادت الوحدة واملركز على مدار 
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العام من �شبكة العالقات املميزة مع املتدربني، ومن اأهم الن�شاطات التي �شاهم يف تنفيذها املتدربون:
اتفاقية حقوق  اأ�شبوعيًا للح�ش�ص مزودًا بعدد من مواد  البلح جدوًل  املوؤ�ش�شات املجتمعية تن�شط يف حمافظة دير  بالتعاون مع عدد من  �شمم املركز   .1
الطفل، ومت توزيع 4 اآلف ن�شخه منه على طالب املرحلة البتدائية يف املحافظة. جاء هذا الن�شاط مببادرة من اأ�شدقاء املركز الذين ين�شطون يف عدد 

من املوؤ�ش�شات املجتمعية يف املحافظة.
امل�شاهمة يف عملية توثيق جرائم احلرب التي ارتكبتها قوات الحتالل خالل عدوانها الأخري على قطاع غزة، حيث مت تكوين 5 جمموعات من اأ�شدقاء   .2
املركز يف حمافظات غزة اخلم�ص، انخرطت يف عملية التوثيق باإ�شراف وحدة البحث امليداين.  كما �شاركت جمموعة اأخرى من املحامني يف عملية التوثيق 

حتت اإ�شراف الدائرة القانونية يف املركز. بلغ عددهم 25 متطوع، عملوا ملدة تقرب من ال�شهرين.
تنظيم تظاهرة بتاريخ 2009/1/31 من عدد من اأ�شدقاء املركز اأع�شاء يف مركز الع�شرية الثقايف يف خميم جباليا يف املناطق املدمرة يف عزبة عبد   .3
لإن�شافهم.  جاءت هذه  الإن�شان حماولة  اإىل مراكز حقوق  للتوجه  لنتهاكات  تعر�شوا  الذين  املواطنني  تدعو  والإ�شراء  الري�ص  العطاطرة، جبل  ربه، 

التظاهرة بعد لقاء عقده معهم  مدير وحدة التدريب حول دور موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان يف حماية حقوق الإن�شان يف مقر املركز يف جباليا.
تنظيم م�شابقة ثقافية يف حقوق الإن�شان للطلبة، عبارة عن اأ�شئلة واأجوبة يف جمال حقوق الإن�شان.  نظمت امل�شابقة يف عدد من مدار�ص وكالة الغوث يف   .4
منطقة خان يون�ص التعليمية مبنا�شبة يوم الطفل الفل�شطيني 2009/3/5، مت توزيع جوائز عن الطلبة الفائزين.  جاء تنظيم هذه امل�شابقة مببادرة من 

جمموعة من معلمي وكالة الغوث اأ�شدقاء املركز وبرعاية املركز.
تنظيم ن�شاط ريا�شي، حتت ا�شم بطولة الت�شامح الكروية، �شملت جميع املدار�ص التابعة لوكالة الغوث يف منطقة خان يون�ص التعليمية، وذلك بتاريخ   .5

2009/5/9، ومت توزيع جوائز على الفرق الفائزة.  جاء هذا الن�شاط مببادرة من جمموعة من معلمي وكالة الغوث اأ�شدقاء املركز وبرعاية املركز.  
تنظيم مهرجان ومعر�ص حلقوق الإن�شان يف منطقة خان يون�ص التعليمية بتاريخ 2009/12/21.  جاء هذا الن�شاط مببادرة من معلمي ومعلمات حقوق   .6
الإن�شان يف خان يون�ص، وب�شراكة كاملة مع املركز الفل�شطيني، واألقى نائب مدير املركز كلمة يف املهرجان.  كما نظمت 3 معار�ص اإ�شافية يف مناطق رفح 

وغزة والو�شطى يف اأوقات �شابقة.
ح�شور ور�ص العمل واملوؤمترات التي نظمها املركز.  .7

لزمالئهم  دورات  لتنظيم  فيها  ين�شطون  التي  املوؤ�ش�شات  وذلك عرب حث  العام،  التدريب خالل  نظمتها وحدة  تدريبية،  دورات   3 تنظيم  امل�شاعدة يف   .8
وامل�شاركة فيها.

التبليغ عن النتهاكات �شواء بالت�شال الهاتفي اأو احل�شور اإىل املركز برفقة ال�شحايا.  .9
م�شاركة اثنني من ال�شحافيني الذين تلقوا تدريبًا يف املركز يف عر�ص جتربتهم واأهمية ال�شتعانة مبوؤ�ش�شات حقوق الإن�شان كم�شادر للمعلومات يف الدورة   .10

التدريبية اخلا�شة بال�شحافيني.
ا�شت�شافة اأفراد من طاقم املركز كمتحدثني يف ور�ص العمل واملحا�شرات واللقاءات التي تنظمها املوؤ�ش�شات التي ين�شط فيها املتدربون.  .11

حيث  للوكالة،  التابعة  والإعدادية  البتدائية  املدار�ص  يف  الإن�شان  حقوق  تدري�ص  وتقييم  ملتابعة  هدفت  التي  للمدار�ص  امليدانية  الزيارات  يف  امل�شاعدة   .12
ا�شتعانت الوحدة بثالثة من املتدربني.

الزيارات املتوا�شلة التي يقوم بها الأ�شخا�ص الذين تلقوا تدريبًا للمركز واإحلاحهم للتطوع يف املركز، وا�شتقبال مدير الوحدة لهم وتوجيههم.  .13
اأع�شاء وع�شوات يف الربملانات الطالبية  تنظيم 27 زيارة ميدانية لتالميذ يف املرحلة البتدائية والإعدادية اإىل مقرات املركز الثالثة.  ميثل الزوار   .14
لتالميذ يف املرحلة البتدائية والإعدادية. وت�شتغرق الزيارة الواحدة عادة �شاعة حيث يتم ا�شتعرا�ص نبذه عن املركز وعمله، ويتم الرد على ا�شتف�شارات 

التالميذ وتوزيع بع�ص اإ�شدارات املركز عليهم. خالل العام زار املركز اأكرث من 979 تلميذ وتلميذة.

اجلدول التايل يو�شح تفا�شيل الزيارات

التاريخالعدد مكان اللقاءاملدر�شةالرقم 

352009/3/1املركز الفل�شطيني جباليامدر�شة ذكور بيت حانون الإعدادية1

252009/3/8املركز الفل�شطيني خان يون�صمدر�شة بنات خان يون�ص البتدائية 2

252009/3/18املركز الفل�شطيني خان يون�صمدر�شة ذكور خان يون�ص البتدائية3

362009/3/30املركز الفل�شطيني غزةمدر�شة ذكور خان يون�ص البتدائية »ج«4

382009/3/30املركز الفل�شطيني غزةمدر�شة بني �شهيال الإعدادية »ب«5

تقارير ن�شاط الوحدات
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152009/4/1املركز الفل�شطيني جباليامدر�شة ذكور جباليا البتدائية »ه«6

252009/4/2املركز الفل�شطيني خان يون�صمدر�شة الفخاري البتدائية7

202009/4/2املركز الفل�شطيني غزةمدر�شة اأ�شماء البتدائية امل�شرتكة »ج«8

252009/4/9املركز الفل�شطيني خان يون�صمدر�شة ذكور خان يون�ص الإعدادية9

262009/4/9املركز الفل�شطيني خان يون�صمدر�شة بنات خان يون�ص البتدائية »ج«10

422009/4/13املركز الفل�شطيني جباليامدر�شة عزبة بيت حانون الإعدادية11

602009/4/14املركز الفل�شطيني غزةمدر�شة القرارة البتدائية امل�شرتكة »ب«12

652009/4/19املركز الفل�شطيني غزةمدر�شة الربيج امل�شرتكة »د«13

452009/4/21املركز الفل�شطيني غزةمدر�شة ذكور جباليا الإعدادية »د«14

302009/4/22املركز الفل�شطيني غزةمدر�شة بنات خان يون�ص البتدائية »ب«15

352009/4/26املركز الفل�شطيني غزةمدر�شة ذكور الن�شريات الإعدادية »د«16

602009/4/27املركز الفل�شطيني خان يون�صمدر�شة م�شطفى حافظ البتدائية »اأ«17

332009/4/28املركز الفل�شطيني خان يون�صمدر�شة ذكور اأحمد عبد العزيز الإعدادية18

502009/4/29املركز الفل�شطيني غزةمدر�شة ذكور الن�شريات الإعدادية »ب«19

322009/4/29املركز الفل�شطيني غزةمدر�شة بيت حانون البتدائية امل�شرتكة »د«20

702009/4/29املركز الفل�شطيني غزةمدر�شة الربيج البتدائية امل�شرتكة »د«21

302009/4/29املركز الفل�شطيني جباليامدر�شة بيت حانون البتدائية امل�شرتكة »د«22

322009/5/10املركز الفل�شطيني خان يون�صمدر�شة خان يون�ص البتدائية »ب«23

282009/10/1املركز الفل�شطيني غزةمدر�شة بنات الرمال الإعدادية »اأ«24

252009/12/9املركز الفل�شطيني خان يون�صمدر�شة بنات خان يون�ص البتدائية »ب«25

582009/12/16املركز الفل�شطيني غزةمدر�شة ذكور املغازي الإعدادية »اأ«26

142009/12/16املركز الفل�شطيني غزةمدر�شة بنات بيت حانون الإعدادية27

   خمرج رقم)4(
الت�سبيك مع موؤ�س�سات املجتمع املدين من خالل التدريب

ت�شعى الوحدة من خالل م�شاركتها يف اأن�شطة الرتبية على حقوق الإن�شان، مبختلف م�شتوياتها، اإىل امل�شاهمة يف تعزيز عالقات املركز مع منظمات املجتمع املدين.  
وتتمتع الوحدة بثقة موؤ�ش�شات املجتمع املدين العاملة يف جمال الرتبية على حقوق الإن�شان، نظرًا ملهنيتها العالية، حيث بات من املاألوف اأن تتلقى الوحدة دعوات 
كثرية من منظمات اأهلية ور�شمية تطلب منها تنظيم دورات تدريبية ملوظفيها اأو اأع�شائها يف جمال حقوق الإن�شان والدميقراطية اأو م�شاعدتها يف ت�شميم برامج 
تدريبية اأو اإلقاء حما�شرات اأو اإدارة جل�شات تدريبية يف الدورات التي تنظمها، مبا يخدم اأهداف املركز ون�شاطاته الرامية لن�شر ثقافة حقوق الإن�شان والدميقراطية.
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 جنحت الوحدة يف التكيف مع الظروف التي خلفتها احلرب الإ�شرائيلية على قطاع غزة يف بداية العام، وركزت يف ن�شاطاتها لتنفيذ هذا املخرج على العمل مع 
م�شرف حقوق الإن�شان يف وكالة الغوث الدولية ل�شتهداف معلمي ومعلمات الوكالة 

توُقف عدد من املوؤ�ش�شات عن تنفيذ ن�شاطاتها ب�شبب احل�شار وعدم القدرة على احلركة والتنقل من جهة واإغالق احلكومة املقالة الع�شرات من املوؤ�ش�شات 
حدت من الن�شاطات املتعلقة بهذا املخرج.

جدول يو�شح الن�شاطات وتنفيذها وو�شائل قيا�شها وموؤ�شراتها
املوؤ�شراتو�شائل القيا�صالتنفيذالن�شاطالرقم

1

امل�شاركة يف ن�شاطات التدريب 
التي تنفذها موؤ�ش�شات املجتمع 

املدين ل�شيما املوؤ�ش�شات 
الن�شوية وذوي الحتياجات 

اخلا�شة.

نظمت الوحدة 3 دورات تدريبية، 
واألقى مدير الوحدة 35 حما�شرة 

وجل�شة، فيما اأدار زمالء من وحدات 
اأخرى 8 جل�شات اأخرى �شمن 

اأن�شطة نفذتها موؤ�ش�شات جمتمعية 
)التفا�شيل يف اجلدول اأدناه(.

ازدياد عدد 
الدعوات التي 
يتلقاها املركز 

للم�شاركة 
يف الدورات 

التدريبية.

1(تلقت الوحدة اأكرث من 24 طليًا من موؤ�ش�شات 
جمتمعية تطلب تنظيم دورات لأع�شائها اأو اإعطاء 
حما�شرات يف ن�شاطات تنفذها اأو اإدراجهم �شمن 

قائمة امل�شتفيدين من خدمة التدريب. 2(لبت الوحدة 
3 طلبات لتنظيم دورات تدريبية و21 طلبًا خا�شًا 

بامل�شاركة يف ن�شاطات تدريبية )التفا�شيل يف اجلدول 
اأدناه(. 3(زار املركز7 موؤ�ش�شات تطلب التن�شيق 

والت�شبيك مع املركز خالل العام. 4(تلقت الوحدة 
واملركز 2 ر�شالة �شكر من موؤ�ش�شات �شاركت معها 

الوحدة. 

تقارير ن�شاط الوحدات

ب�شام الأقرع، مدير وحدة التدريب يف املركز، خالل لقائه بطلبة اإحدى مدار�ص وكالة الغوث يف مقر املركز بغزة
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2

ا�شت�شافة ن�شاطات املوؤ�ش�شات 
ال�شعيفة، ل�شيما املوؤ�ش�شات 

التي تعمل يف جمال حقوق 
املراأة وذوي الحتياجات 

اخلا�شة.

ا�شت�شاف املركز يف مقره يف جباليا 
7 ن�شاطات خا�شة بجمعية املراأة 

املبدعة.  اإعارة جهاز الربوجكتور 
للمبادرة املحلية يف بيت حانون 

لتنفيذ ن�شاطاتها.

ازدياد عدد 
طلبات ا�شت�شافة 

الن�شاطات 
التدريبية.

خالل �شهر مايو ا�شت�شاف املركز جمعية املراأة املبدعة 
يف قاعة التدريب يف مقر املركز الفرعي يف جباليا 

ملدة7 اأيام لتنفيذ ن�شاطات خا�شة باجلمعية.  اأعارت 
وحدة التدريب جهاز الربوجكتور مرتني للمبادرة 

املحلية يف بيت حانون ل�شتخدامه يف تنفيذ ن�شاطات 
خا�شة بها.

3

م�شاعدة املوؤ�ش�شات ال�شعيفة، 
ل�شيما املوؤ�ش�شات التي تعمل 
يف جمال حقوق املراأة وذوي 

الحتياجات اخلا�شة على 
ت�شميم برامج الدورات.

مل ينفذ.

ازدياد عدد 
املوؤ�ش�شات 
التي تطلب 

امل�شاعدة يف 
ت�شميم الربامج 

التدريبية.

مل تتلق الوحدة طلبات خا�شة بهذا الن�شاط.

ال�شتعانة مبدربني من هذه 4
املوؤ�ش�شات.

ا�شتعانت الوحدة بثالثة مدربني من 
خارج املركز بينهم مدربة.

ر�شد عدد 
املدربني الذين 
يتم ال�شتعانة 

بهم.

ا�شتعانت الوحدة بثالثة مدربني من خارج املركز، 
مدربة من املعهد الفل�شطيني لالإعالم والت�شال، 

اإعالمي متميز، وحما�شر جامعي ين�شط يف اأكرث من 
موؤ�ش�شة جمتمعية. 

جدول يو�شح م�شاركات الوحدة يف اإلقاء حما�شرات واإدارة جل�شات تدريبية

الفئة املوؤ�ش�شة الداعيةالرقم
الوقتالتاريخامل�شاركنياملكاناملو�شوعامل�شتهدفة

مدر�شة ذكور رفح البتدائية 1
دور املعلم يف تعليم حقوق معلمون»اأ« لالجئني

�شاعة ون�شف142009/3/11قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة ذكور رفح البتدائية 2
دور املعلم يف تعليم حقوق معلمون»د« لالجئني

�شاعة ون�شف142009/3/11قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة ذكور م�شطفى 3
دور املعلم يف تعليم حقوق معلمونحافظ البتدائية »ب«

�شاعة وربع352009/3/11قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة ذكور م�شطفى 4
دور املعلم يف تعليم حقوق معلمونحافظ البتدائية »اأ«

�شاعة وربع352009/3/11قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة ذكور املغازي 5
دور املعلم يف تعليم حقوق معلمونالبتدائية »اأ«

�شاعة ون�شف382009/3/11قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة ذكور املغازي 6
البتدائية »ب«

معلمون 
ومعلمات

دور املعلم يف تعليم حقوق 
�شاعة ون�شف502009/3/11قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة دير البلح البتدائية 7
دور املعلم يف تعليم حقوق معلماتامل�شرتكة »اأ«

�شاعة ون�شف142009/3/11قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة ذكور الإمام 8
دور املعلم يف تعليم حقوق معلمونال�شافعي »اأ« لالجئني

�شاعة 132009/3/12قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة ذكور الإمام 9
دور املعلم يف تعليم حقوق معلمونال�شافعي »ب« لالجئني

�شاعة ون�شف252009/3/12قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة ذكور جباليا 10
البتدائية »ج« لالجئني

معلمون 
ومعلمات

دور املعلم يف تعليم حقوق 
�شاعة 232009/3/12قاعة املدر�شةالإن�شان
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مدر�شة ذكور جباليا 11
البتدائية »د«

معلمون 
ومعلمات

دور املعلم يف تعليم حقوق 
�شاعة282009/3/12قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة ذكور الأيوبية 12
البتدائية

معلمون 
ومعلمات

دور املعلم يف تعليم حقوق 
�شاعة ون�شف292009/3/12قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة الرازي البتدائية 13
دور املعلم يف تعليم حقوق معلماتامل�شرتكة

�شاعة ون�شف242009/3/14قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة بنات الرازي 14
دور املعلم يف تعليم حقوق معلماتالبتدائية 

�شاعة ون�شف232009/3/14قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة خولة البتدائية 15
دور املعلم يف تعليم حقوق معلمات امل�شرتكة »اأ«

�شاعة ون�شف82009/3/14قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة خولة البتدائية 16
دور املعلم يف تعليم حقوق معلماتامل�شرتكة »ب«

�شاعة ون�شف152009/3/14قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة بنات خان يون�ص 17
دور املعلم يف تعليم حقوق معلماتالبتدائية »د«

�شاعة132009/3/15قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة بنات خان يون�ص 18
دور املعلم يف تعليم حقوق معلماتالبتدائية »ج«

�شاعة162009/3/15قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة دير البلح البتدائية 19
دور املعلم يف تعليم حقوق معلماتامل�شرتكة »ب«

�شاعة ون�شف322009/3/16قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة ال�شاطئ البتدائية 20
دور املعلم يف تعليم حقوق معلماتامل�شرتكة »ه«

�شاعة ون�شف342009/3/17قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة الزيتون البتدائية 21
دور املعلم يف تعليم حقوق معلمةامل�شرتكة »ب«

�شاعة 242009/3/17قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة ال�شاطئ البتدائية 22
دور املعلم يف تعليم حقوق معلمةامل�شرتكة »ب«

�شاعة ون�شف222009/3/17قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة بنات بيت حانون 23
دور املعلم يف تعليم حقوق معلماتالبتدائية

�شاعة ون�شف272009/3/18قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة جباليا البتدائية 24
امل�شرتكة »د« 

معلمون 
ومعلمات

دور املعلم يف تعليم حقوق 
�شاعة 282009/3/18قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة بنات جباليا 25
دور املعلم يف تعليم حقوق معلماتالبتدائية »ب«

�شاعة ون�شف262009/3/18قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة بنات جباليا 26
دور املعلم يف تعليم حقوق معلماتالبتدائية »اأ«

�شاعة ون�شف282009/3/18قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة رفح البتدائية 27
دور املعلم يف تعليم حقوق معلماتامل�شرتكة »د«

�شاعة ون�شف252009/3/19قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة دير البلح البتدائية 28
امل�شرتكة »ج«

معلمون 
ومعلمات

دور املعلم يف تعليم حقوق 
�شاعة ون�شف232009/3/21قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة دير البلح البتدائية 29
دور املعلم يف تعليم حقوق معلماتامل�شرتكة »د«

�شاعة 242009/3/21قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شة خان يون�ص البتدائية 30
�شاعة ون�شف282009/3/31قاعة املدر�شةحقوق الطفلاأولياء اأمور »د«
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مدر�شة بنات الربيج 31
الإعدادية »اأ«

اأولياء اأمور 
وع�شوات 

الربملان 
الطالبي

حقوق الطفل يف القوانني 
�شاعتان252009/3/26قاعة املدر�شةالدولية والوطنية

مدر�شة ذكور جباليا 32
�شاعة ون�شف452009/4/16قاعة املدر�شةحقوق الطفل اأولياء اأمورالبتدائية »ه«

مدر�شة ذكور اأحمد عبد 33
دور املعلم يف تعليم حقوق معلمو املدر�شةالعزيز »ب« لالجئني

�شاعتان302009/5/4قاعة املدر�شةالإن�شان

الحتاد العاملي لطلبة الطب 34
يف جامعة الأزهر

طلبة يف كلية 
الطب يف 

جامعة الأزهر
تطور حقوق الإن�شان

قاعة 
املوؤمترات يف 
جامعة الأزهر

�شاعة ون�شف152009/5/17

الحتاد العاملي لطلبة الطب 35
يف جامعة الأزهر

طلبة يف كلية 
الطب يف 

جامعة الأزهر

الإعالن العاملي حلقوق 
الإن�شان

قاعة 
املوؤمترات يف 
جامعة الأزهر

�شاعة142009/5/18

الحتاد العاملي لطلبة الطب 36
يف جامعة الأزهر

طلبة يف كلية 
الطب يف 

جامعة الأزهر

احلقوق املدنية 
وال�شيا�شية

قاعة 
املوؤمترات يف 
جامعة الأزهر

�شاعة102009/5/20

اجلمعية الوطنية 37
لدميقراطية والقانون 

اأع�شاء يف 
موؤ�ش�شات يف 

حمافظة خان 
يون�ص

ال�شرعة الدولية حلقوق 
الإن�شان

قاعة جمعية 
طالئع 

فل�شطني 
يوم تدريبي 4 232009/5/24

�شاعات

اجلمعية الوطنية 38
لدميقراطية والقانون 

اأع�شاء يف 
موؤ�ش�شات يف 

حمافظة خان 
يون�ص

ال�شرعة الدولية حلقوق 
الإن�شان

قاعة جمعية 
طالئع 

فل�شطني 
يوم تدريبي 4  192009/5/27

�شاعات

اجلمعية الوطنية 39
لدميقراطية والقانون 

اأع�شاء يف 
موؤ�ش�شات يف 
حمافظة رفح

ال�شرعة الدولية حلقوق 
الإن�شان

قاعة اجلمعية 
يوم تدريبي 4  232009/6/8الوطنية 

�شاعات

منتدى �شارك ال�شبابي40

�شابات 
م�شاركات يف 

خميم يف خان 
يون�ص 

مفاهيم اأ�شا�شية يف حقوق 
�شاعة ون�شف8/12 /802009املخيمالإن�شان

مدر�شة ذكور الزيتون 41
البتدائية غزة

اأع�شاء 
الربملان 

الطالبي 

مفاهيم اأ�شا�شية يف حقوق 
�شاعتان352009/11/21قاعة املدر�شةالإن�شان

مدر�شون مدر�شة خان يون�ص البتدائية42
واأولياء اأمور

حقوق الطفل والرتبية 
�شاعة ون�شف352009/11/19قاعة املدر�شةعليها

مدر�شة ذكور الن�شريات 43
الإعدادية«ج«

اأع�شاء 
الربملان 
الطالبي

�شاعة202009/12/13قاعة املدر�شةحقوق الطفل
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   خمرج رقم)5(
دليل حقوق االإن�سان املب�سط على �سكل اأ�سئلة واأجوبة

مل يتم اإ�شدار كتيبات من دليل حقوق الإن�شان، ومت ترحيل هذا الن�شاط اإىل العام املقبل ب�شبب �شغط العمل التي تعر�شت له الوحدة خالل الفرتة التي يغطيها 
التقرير واإعطاء اأولوية لتنفيذ باقي الن�شاطات الواردة يف خطة هذا العام.

ن�ساطات خارج اخلطة
وا�شلت وحدة التدريب عملها مع وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني يف قطاع غزة الهادف اإىل تهيئة البيئة املدر�شية ملمار�شة الأطفال حلقوقهم، ويف 
هذا الإطار نفذت الوحدة ن�شاطات م�شرتكة مع الوكالة تقع �شمن خطتها ال�شنوية وخارجها.  الن�شاطات التي تدخل �شمن خطتها مذكورة يف �شياق التقرير كل 
ن�شاط يف موقعه من اخلطة، اأما الن�شاطات التي تخرج عن نطاق اخلطة فقد متثلت يف زيارات ميدانية للمدار�ص بهدف متابعة وتقييم تدري�ص حقوق الإن�شان يف 
املدار�ص البتدائية والإعدادية التابعة للوكالة.  حيث نفذ املركز 17 زيارة ميدانية للمدار�ص، ا�شتغرقت كل زيارة ما يقرب من �شاعة، ومت ت�شليم نتائج الزيارات 

ملوجه حقوق الإن�شان يف الوكالة. علمًا باأن الوحدة ا�شتعانت بثالثة من املتدربني للقيام بهذه الزيارات.  
اجلدول التايل يو�شح اأ�شماء املدار�ص التي جرى زيارتها

املدر�شةالرقماملدر�شةالرقم
مدر�شة خولة البتدائية امل�شرتكة »ب«.9مدر�شة جباليا البتدائية امل�شرتكة »د«.1
مدر�شة خولة البتدائية امل�شرتكة »اأ«.10مدر�شة جباليا البتدائية امل�شرتكة »ج«.2
مدر�شة رفح البتدائية امل�شرتكة »د«.11مدر�شة جباليا البتدائية امل�شرتكة »ب«.3
مدر�شة خان يون�ص البتدائية »ج« لالجئات.12مدر�شة ذكور الأيوبية البتدائية.4
مدر�شة ذكور م�شطفى حافظ البتدائية »اأ« لالجئني.13مدر�شة ذكور جباليا البتدائية »ج«.5
مدر�شة بنات خان يون�ص البتدائية »د«.14مدر�شة ذكور جباليا البتدائية »د«.6
مدر�شة ذكور اأحمد عبد العزيز الإعدادية »اأ« لالجئني.15مدر�شة بنات الرازي البتدائية. 7
مدر�شة ال�شاطئ البتدائية امل�شرتكة »ه« لالجئني.16مدر�شة بنات الرازي البتدائية امل�شرتكة.8
مدر�شة ال�شاطئ البتدائية امل�شرتكة »ب«.917
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تو�شعت الوحدة الدولية يف عام 2009، ويتم حاليًا اإعداد خطة عمل للوحدة لعام 2010.  ويركز عمل الوحدة على تعزيز قدرات املركز على امل�شتوى الدويل، اأي 
حت�شني عالقات املركز، واإبراز �شورته ون�شاطاته يف احللبة الدولية.  

وميكن تق�سيم عمل الوحدة الدولية اإىل �ست مكونات متداخلة: 
العمل القانوين على امل�شتوىل الدويل.  •
الإ�شدارات.  •
ح�شد التاأييد الدويل.  •
التن�شيق مع املنظمات املحلية والدولية.  •
تقدمي امل�شاعدة للوحدات الأخرى العاملة يف املركز.  •
ن�شاطات اإ�شافية.  •

1( العمل القانوين على امل�ستوى الدويل
اإىل مبداأ  امل�شتندة  الق�شايا  يتعلق مبتابعة  املركز فيما  ن�شاطات  وتعزيز  اأجل تطوير  املركز من  القانونية يف  الوحدة  بتن�شيق كامل مع  الدولية  الوحدة  تعمل 
املواطنني  الفل�شطينية ب�شالحيات ق�شائية على  الوطنية  ال�شلطة  الإ�شرائيلي، وعدم متتع  الق�شائي  النظام  اأهلية  الدولية.  يف �شوء عدم  الق�شائية  الولية 
الإ�شرائيليني، جلاأ املركز اإىل الولية الق�شائية.  ويرتكز هذا الرتكيز الدويل على دافعني اأ�شا�شيني: اأوًل، ي�شعى املركز اإىل �شمان احلقوق امل�شروعة لل�شحايا 
يف اإن�شاف ق�شائي فعال، وهذا احلقوق من�شو�ص عليه يف املادة الثانية من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، وي�شكل حجر الأ�شا�ص للعدالة 
اآلية ل�شمان واحرتام حقوق الأفراد.  وي�شعى املركز من خالل متابعة ق�شايا الولية  الدولية.  ثانيًا، لدى املركز اإميان قوي باأن �شيادة القانون توفر اأف�شل 

الق�شائية الدولية اإىل �شمان حما�شبة من يرتكبون جرائم دولية، وهو ما ي�شهم يف حماربة ثقافة احل�شانة الفا�شدة، وتعزيز احرتام �شيادة القانون. 

 موؤ�سرات القيا�س
التقدم يف الق�شايا القانونية املرفوعة.  •
خلق فر�ص قانونية جديدة.  •
تزايد التن�شيق والتعاون الدوليني.  •
زيادة الوعي حول فائدة و�شرورة مبداأ الولية الق�شائية الدولية.  •

 املخرجات

 ق�سية يف اإ�سبانيا 
اأن ال�شلطات الإ�شرائيلية مل تكن م�شتعدة للتحقيق مع  • بتاريخ 29 يناير 2009، خل�ص قا�شي التحقيق املركزي رقم 4 يف املحكمة الوطنية الإ�شبانية اإىل 

الأ�شخا�ص امل�شتبه يف م�شئوليتهم عن عملية الغتيال يف حي الدرج وتقدميهم للمحاكمة، وبالتايل مت التاأكيد على متتع اإ�شبانيا ب�شالحية النظر يف الق�شية.  
و�شكل هذا القرار انطالقة لتحقيق ق�شائي يف الأحداث التي وقعت يف 22 يوليو 2002. 

الوحدة الدولية 
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بتاريخ 4 مايو 2009، رف�شت املحكمة الوطنية الإ�شبانية التما�شًا تقدمت به نيابة الدولة، واأعلنت عزمها موا�شلة التحقيق يف العتداء على حي الدرج يف عام  •
2002. و�شكل هذا القرار �شابقة ق�شائية، فقد اأعلنت املحكمة باأن اإ�شرائيل كقوة احتالل ل تتمتع بولية ق�شائية اأولية على قطاع غزة.  ونتيجة لهذا القرار، 

قد يقوم املركز برفع ق�شايا اأمام الق�شاء الإ�شباين متجاوزًا املحاكم الإ�شرائيلية. 
بتاريخ 30 يونيو 2009، وافقت حمكمة ال�شتئناف الإ�شبانية على ا�شتئناف تقدم به الإدعاء العام، وقررت اإغالق ملف التحقيق على اأ�شا�ص اأن اإ�شرائيل تتمتع  •

بالولية الق�شائية الأولية.  ويقوم املركز حاليًا، بالتعاون مع �شركائه، الأ�شبان، با�شتئناف القرار ال�شادر عن حمكمة ال�شتئناف.  وقد مت تو�شيع الق�شية، 
التي تتعلق بالهجوم على حي الدرج، لت�شمل ق�شايا جديدة تتعلق بالعدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة يف الفرتة من 27 دي�شمرب 2008 حتى 18 يناير 2009.

 تعديالت اإ�سبانية على قانون الوالية الق�سائية الدولية
بتاريخ 19 مايو 2009، اتخذ الربملان الإ�شباين قرارًا يدعو فيه احلكومة اإىل العمل �شريعًا على احلد من اآليات الولية الق�شائية الدولية يف اإ�شبانيا.  وقد  •

اإ�شدار عدد من  ومت  املقرتحة.   التعديالت  ملواجهة  ب�شك عام  واجلمهور  املدين،  املجتمع  ومنظمات  الدوليني،  املحامني  التعاون بني  لتعزيز  بذلت جهود 
البيانات امل�شرتكة.  ولكن، على الرغم من هذه اجلهود الكبرية، اإل اأن التعديالت على القانون دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 7 اأكتوبر 2009.  ومن املقرر اأن 

يتم الطعن يف م�شروعية هذا القانون اجلديد. 

 ق�سية يف هولندا 
بتاريخ 26 اأكتوبر 2009، رف�شت حمكمة ال�شتئناف يف هولندا �شكوى مقدمة �شد عامي اأيلون، الرئي�ص ال�شابق جلهاز الأمن العام الإ�شرائيلي )ال�شني بيت(،  •

على الرغم من تقدمي اأدلة كافية تتيح للمحكمة اإدانة ال�شيد اأيلون مبمار�شة التعذيب بحق خالد ال�شامي.  ولكن، وعلى الرغم من رف�ص ال�شكوى، اإل اأن بع�ص 
النتائج التي خل�شت اإليها املحكمة ت�شكل انت�شارًا فيما يت�شل مبحاكمة املتهمني مبمار�شة التعذيب، حيث خل�شت املحكمة اإىل اأن ح�شور املتهم كاٍف من 
اأجل ممار�شة الولية الق�شائية، ولي�شت هنالك حاجة من حيث املبداأ اإىل اأن يكون هناك اأي اإجراء من جانب الإدعاء.  ويدر�ص املركز و�شركاوؤه القانونيون، 

بالت�شاور مع ال�شيد ال�شامي، حاليًا اخليارات القانونية امل�شتقبلية. 
جتري ات�شالت اأي�شًا فيما يتعلق بالت�شبيك مع حمامني يف اأنظمة ق�شائية اأخرى، وقد اأحرز تقدم كبري يف هذا الإطار.  ول ميكن اإعطاء املزيد من التفا�شيل  •

حول هذا الن�شاط نظرًا ملتطلبات ال�شرية.  
اإعداد تقرير مف�شل بعنوان: “مبداأ وممار�شة الولية الق�شائية الدويل: عمل املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة.”  ي�شتعر�ص  •

التقرير تطور الولية الق�شائية الدولية وممار�شتها يف الع�شر احلديث.  ويركز على ن�شاطات املركز املتعلقة بالولية الق�شائية الدولية، مبا يف ذلك الق�شايا 
التي تابعها املركز.  ويهدف التقرير اإىل التوعية حول مبداأ وممار�شة الولية الق�شائية الدولية، ويدح�ص ب�شورة فعالة ادعاءات املعار�شني للولية الق�شائية 

الدولية.  ويت�شمن التقرير اأي�شًا حتلياًل م�شتفي�شًا لعنا�شر اجلرمية التي ت�شكل الأ�شا�ص للولية الق�شائية الدولية.  

2( االإ�سدارات 
تقوم الوحدة الدولية باإعداد بع�ص الإ�شدارات والبيانات ال�شحفية.  والغاية من هذه الإ�شدارات هي تعزيز اأداء املركز من خالل اإعداد تقارير توثق الأو�شاع 

يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، وحتلل الأحداث من منظور القانون الدويل.  

 موؤ�سرات القيا�س
عدد الإ�شدارات  •
عدد البيانات ال�شحفية  •
عدد البيانات امل�شرتكة التي �شدرت مببادرة من املركز.  •
عدد البيانات امل�شرتكة التي تبناها املركز.   •

 املخرجات
اأ( االإ�سدارات 

جرائم احلرب بحق الأطفال: حتقيقات املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يف مقتل اأطفال فل�شطينيني على اأيدي قوات الحتالل الإ�شرائيلي يف قطاع غزة،  •
27 دي�شمرب 2008 – 18 يناير 2009 )مايو 2009(. 
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بعيون الن�شاء: تقرير للمركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان حول الآثار والتبعات املت�شلة بالنوع الجتماعي املرتتبة على عملية الر�شا�ص امل�شبوب )اأكتوبر 2009(.  •
ورقة موقف م�شرتكة تدعو اإىل و�شع حد لتورط املانحني الدوليني يف النتهاكات الإ�شرائيلية للقانون الدويل )مايو 2009(.  •
ر�شالة م�شرتكة موجهة اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة تدين اإخفاقه يف اللتزام بالقانون الدويل وقراره بال�شماح بتغليب العتبارات ال�شيا�شية على حماية  •

ال�شحايا )مايو 2009(.
بيان م�شرتك: منظمات حقوقية حتث اإ�شبانيا على عدم تعديل الت�شريع اخلا�ص بالولية الق�شائية الدولية )يونيو 2009(.  •
مبداأ وممار�شة الولية الق�شائية الدولية: عمل املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة – تقرير مف�شل ي�شتعر�ص بروز الولية  •

الق�شائية الدولية كمبداأ من مبادئ القانون الدويل )الدافع والفل�شفة(، وعمل املركز يف هذا ال�شياق )قيد الإعداد(.
تقرير برنامج الأمم املتحدة للتنمية حول التنمية الب�شرية 2009، ورقة للمركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، “احرتام حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية  •

املحتلة: حتليل فل�شطيني من الداخل” )فرباير 2009(.  
ما بعد العدوان )8(:  احلياة عمياء )5 مايو 2009(.  •
ما بعد العدوان )7(:  اأعرف كل اإن�ص يف هذه الأر�ص... )30 مار�ص 2009(.  •
ما بعد العدوان )6(:  حمل بيع قطع غيار �شيارات BMW الوحيد يف غزة )29 مار�ص 2009(.   •
ما بعد العدوان )5(:  العودة اإىل الديار )28 مار�ص 2009(.  •
ما بعد العدوان )4(:  حاثة مقتل حماد بالكاد ذكرت يف الأخبار )4 مار�ص 2009(.  •
ما بعد العدوان )3(:  األي�ص ما حل بنا حرام؟ )29 فرباير 2009(.   •
ما بعد العدوان )2(:  عجزة غزة املن�شيون )15 فرباير 2009(.  •
ما بعد العدوان )1(:  نحن ل ن�شعر بالأمان مطلقًا )9 فرباير 2009(.   •
15 يناير 2009، “ل نزال على قيد احلياة:  �شائقو �شيارات الإ�شعاف يف غزة يخاطرون بحياتهم واأطرافهم من اأجل اإ�شعاف املدنيني.”  •
8 يناير 2009:  “ل نزال اأحياء: جمزرة يف مدر�شة الفاخورة، جباليا.”  •

ب( بيانات �سحفية
4 نوفمرب 2009:  تقرير غولد�شتون يف اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة: يجب على الدول اأن تعمل على �شمان حقوق ال�شحايا وعدم امل�شاومة على �شيادة القانون. •
3 نوفمرب 2009:  يجب على اجلمعية العمومية اأن ت�شوت من اأجل حماربة التمتع باحل�شانة ومن اأجل تعزيز �شيادة القانون. •
3 نوفمرب 2009:  تقرير غولد�شتون يف اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة: يجب على الدول اأن تعمل على تعزيز القانون الدويل ل�شمان حتقيق مبداأ امل�شاءلة  •

ل�شالح �شحايا جرائم احلرب يف قطاع غزة. 
30 اأكتوبر 2009:  اإنكارًا للعدالة، املحكمة الهولندية ترف�ص ا�شتئنافًا مت التقدم به يف ق�شية اأيلون. •
16 اأكتوبر 2009:  اخلطوة الأوىل نحو حتقيق العدالة: جمل�ص حقوق الإن�شان يتبنى قرارًا ي�شادق على نتائج وتو�شيات تقرير غولد�شتون. •
16 اأكتوبر 2009:  املركز يرحب بقرار حما�ص التحقيق يف ادعاءات ب�شاأن ارتكاب جرائم حرب، واللتزام بتقرير غولد�شتون. •
 3 اأكتوبر 2009:  تاأخري العدالة هو اإنكار لها: قرار القيادة الفل�شطينية وال�شغط الدويل ي�شكالن اإهانة لل�شحايا. •
29 �شبتمرب 2009:  على جمل�ص حقوق الإن�شان اأن يتبنى نتائج  وتو�شيات جلنة غولد�شتون لتق�شي احلقائق. •
16 �شبتمرب 2009:  منظمات حقوق اإن�شان فل�شطينية توؤيد عمل وتو�شيات بعثة الأمم املتحدة لتق�شي احلقائق: املطالبة باإن�شاف ق�شائي فعال وحماية  •

حقوق ال�شحايا.
8 يوليو 2009:  يف الذكرى اخلام�شة لإ�شدار حمكمة العدل الدولية راأيها الإ�شت�شاري حول اجلدار، املركز ي�شلط ال�شوء على النتهاكات امل�شتمرة للقانون  •

الدويل، وتواطوؤ املجتمع الدويل يف اأفعال غري قانونية.
30 يونيو 2009:  املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان �شيتقدم با�شتئناف اإىل املحكمة العليا �شد قرار حمكمة ال�شتئناف الإ�شبانية.  •
21 يونيو 2009:  املركز ومنظمات املجتمع املدين الإ�شبانية ينظمون موؤمترين يف مدريد دفاعًا عن الولية الق�شائية الدولية .  •
2 يونيو 2009:  املركز يرحب بو�شول بعثة تق�شي احلقائق امل�شتقلة التي �شكلها جمل�ص حقوق الإن�شان اإىل غزة. •
2 يونيو 2009:  منظمات حقوق اإن�شان فل�شطينية توجه ر�شالة مفتوحة اإىل ال�شيد بان كي مون تدين اإخفاقه يف اللتزام بالقانون الدويل وقراره بال�شماح  •

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009
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بتغليب العتبارات ال�شيا�شية على حماية املدنيني.
21 مايو 2009:  املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يو�شح اللب�ص ب�شاأن مقرتح الربملان الإ�شباين اخلا�ص بت�شريعات الولية الق�شائية الدولية.  •
19 مايو 2009:  نتائج التحقيقات التي اأجرتها جلنة مناه�شة التعذيب تلقي ال�شوء على حقيقة تق�شري املجتمع الدويل جتاه النتهاكات املنظمة ووا�شعة  •

النطاق للقانون الدويل. 
7 مايو 2009:  مكتب النائب العام الإ�شرائيلي يبلغ املحكمة العليا يف اإ�شرائيل اأنه لن يتم التحقيق يف جرائم احلرب امل�شتبه بارتكابها يف غزة يف العام 2004،  •

وخالل جل�شة ال�شتماع يديل الق�شاة بتعليقات �شيا�شية لي�ص لها عالقة مبو�شوع اللتما�ص.
4 مايو 2009:  منظمات حقوقية فل�شطينية واإ�شرائيلية ت�شدر ورقة موقف م�شرتكة تدعو اإىل و�شع حد لتورط املانحني الدوليني يف النتهاكات الإ�شرائيلية  •

للقوانني الدولية.
4 مايو 2009:  املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يرحب بقرار املحكمة الإ�شبانية القا�شي مبوا�شلة التحقيق مع امل�شئولني الإ�شرائيليني امل�شتبه بارتكابهم جرائم حرب. •
املرتكبة يف غزة وحماية مرتكبي هذه  • ال�شرعية على اجلرائم  لإ�شفاء  الإ�شرائيلية  املحاولت  يدين  الإن�شان  الفل�شطيني حلقوق  املركز  اإبريل 2009:   27

اجلرائم من العدالة.
21 اإبريل 2009:  الرف�ص الإ�شرائيلي للتعاون مع التحقيق الذي جتريه الأمم املتحدة ميثل حماولة حلماية جمرمي احلرب امل�شتبه فيهم من العدالة. •
31 مار�ص 2009:  اإ�شرائيل تغلق التحقيق يف جرائم احلرب امل�شتبه يف ارتكابها يف قطاع غزة. •
26 مار�ص 2009:  املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يفند الدعاءات الزائفة لقوات الحتالل الإ�شرائيلي ب�شاأن اأعداد القتلى خالل العدوان على قطاع غزة. •
19 مار�ص 2009:  املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يدين القرتاحات با�شتخدام ال�شجناء الفل�شطينيني كـ “اأوراق م�شاومة” �شيا�شية. •
12 مار�ص 2009:  الأرقام املوؤكدة تظهر احلجم احلقيقي للدمار الذي حلق بقطاع غزة: العدوان الإ�شرائيلي خلف 1417 قتياًل، من بينهم 926 مدنيًا  255  •

من عنا�شر ال�شرطة 236 من املقاتلني.
29 يناير 2009:  املركز يرحب بقرار الق�شاء الإ�شباين التحقيق يف جرائم حرب اقرتفتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي يف قطاع غزة. •

ت( بيانات م�سرتكة �سدرت مببادرة من املركز 
15 اأكتوبر 2009:  املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، واملركز الفل�شطيني مل�شادر حقوق املواطنة والالجئني )بديل(، واجتاه – احتاد جمعيات اأهلية عربية،  •

واحلركة العاملية للدفاع عن الأطفال، واملركز القانوين للدفاع عن حقوق الأقلية العربية يف اإ�شرائيل )عدالة(، والفيدرالية الدولية حلقوق الإن�شان: ر�شالة 
م�شرتكة موجهة اإىل اجلل�شة الثانية ع�شرة اخلا�شة ملجل�ص حقوق الإن�شان. 

3 اأكتوبر 2009:  تاأخري العدالة هو اإنكار لها: قرار القيادة الفل�شطينية وال�شغط الدويل ي�شكالن اإهانة لل�شحايا. •
2 يونيو 2009:  منظمات حقوق اإن�شان فل�شطينية توجه ر�شالة مفتوحة اإىل ال�شيد بان كي مون تدين اإخفاقه يف اللتزام بالقانون الدويل وقراره بال�شماح  •

بتغليب العتبارات ال�شيا�شية على حماية املدنيني.
4 مايو 2009:  منظمات حقوقية فل�شطينية واإ�شرائيلية ت�شدر ورقة موقف م�شرتكة تدعو اإىل و�شع حد لتورط املانحني الدوليني يف النتهاكات الإ�شرائيلية  •

للقوانني الدولية.

ث( ن�ساطات م�سرتكة تبناها املركز 
11 نوفمرب 2009:  ر�شالة م�شرتكة موجهة اإىل وزراء خارجية األبانيا، والبو�شنة والهر�شك، واأيرلندا، ومالطة، والربتغال، و�شربيا، و�شلوفينيا، و�شوي�شرا، وتركيا.  •
4 نوفمرب 2009:  تقرير غولد�شتون يف اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة: يجب على الدول اأن تعمل على �شمان حقوق ال�شحايا وعدم امل�شاومة على �شيادة القانون.  •
3 نوفمرب 2009:  تقرير غولد�شتون يف اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة: يجب على الدول اأن تعمل على تعزيز القانون الدويل ل�شمان حتقيق مبداأ امل�شاءلة  •

ل�شالح �شحايا جرائم احلرب يف قطاع غزة.
3 نوفمرب:  ر�شالة م�شرتكة موجهة اإىل الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة )يجب على كافة الدول الأع�شاء اأن تتخذ اإجراءات ملمو�شة من اأجل تبني تقرير غولد�شتون(.  •
21 �شبتمرب 2009:  ال�شبكة الأورومتو�شطية حلقوق الإن�شان تدعو الأمم املتحدة والدول الأع�شاء اإىل دعم تقرير بعثة تق�شي احلقائق التابعة لالأمم املتحدة  •

حول غزة وتو�شياته.  
16 �شبتمرب 2009:  منظمات حقوق اإن�شان فل�شطينية توؤيد عمل وتو�شيات بعثة الأمم املتحدة لتق�شي احلقائق: املطالبة باإن�شاف ق�شائي فعال وحماية  •

حقوق ال�شحايا.

تقارير ن�شاط الوحدات
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16 �شبتمرب 2009:  ر�شالة مفتوحة حول احلوار ال�شيا�شي بني الحتاد الأوروبي وال�شلطة الفل�شطينية )ال�شبكة الأورومتو�شطية حلقوق الإن�شان(.  •
26 اأغ�شط�ص 2009:  مذكرة حول اأو�شاع حقوق الإن�شان يف اإ�شرائيل والأر�ص الفل�شطينية املحتلة )ال�شبكة الأورومتو�شطية حلقوق الإن�شان(. •
9 يناير 2009:  ر�شالة م�شرتكة موجهة اإىل الأطراف ال�شامية املتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة.   •

3( ح�سد التاأييد الدويل 
العمل  هذا  وي�شتهدف  املحتلة.   الفل�شطينية  الأر�ص  يف  الإن�شان  حقوق  اأو�شاع  حول  الدويل  الوعي  زيادة  اإىل  الدويل  التاأييد  ح�شد  على  املركز  عمل  يهدف 
جمهورين.  اأوًل: يهدف هذا العمل اإىل خماطبة احلكومات ب�شكل مبا�شر لإطالعها على حقيقة الأو�شاع يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة وحثها على التدخل.  

ثانيًا:  يهدف هذا العمل اإىل خماطبة املجتمع الدويل بهدف ح�شد التاأييد ال�شعبي للق�شية الفل�شطينية، وتوليد �شغط حملي على ال�شيا�شيني واحلكومات.    

 موؤ�سرات القيا�س
التوثيق.  •
اللقاءات/ املوؤمترات/ ا�شت�شافة الوفود.  •
خماطبة اأج�شام الأمم املتحدة. •

 املخرجات
ت�شكيل �شغط برملاين: املطالبة بامل�شاعدة، 28 مايو 2009.  •
مقال معد لل�شحافة الإ�شبانية:  “الت�شريع الإ�شباين اخلا�ص بالولية الق�شائية الدولية:  ما يعنيه بالن�شبة لل�شحايا والعدالة.” •
توفري امل�شورة حول البيان امل�شرتك لل�شبكة الأورومتو�شطية حلقوق الإن�شان: “ال�شبكة الأورومتو�شطية تدعم الولية الق�شائية الدولية.”  •
ر�شالة مفتوحة اإىل الربملان الإ�شباين يقراأها اأحد الربملانيني اأمام الربملان دعمًا ملبداأ الولية الق�شائية الدولية، 29 يونيو 2009.  •
اإ�شرائيل )عدالة(، وموؤ�ش�شة احلق، واملركز  • العربية يف  الأقلية  للدفاع عن حقوق  القانوين  الإن�شان، واملركز  الفل�شطيني حلقوق  اأكتوبر 2009:  املركز   2

امل�شتقلة  الفل�شطينية  والهيئة  للموئل،  الدويل  والتحالف  اأهلية عربية،  – احتاد جمعيات  واجتاه  والالجئني )بديل(،  املواطنة  الفل�شطيني مل�شادر حقوق 
حلقوق الإن�شان، ومركز املراأة للم�شاعدة وال�شت�شارات القانونية، مداخلة �شفهية اأمام اجلل�شة الثانية ع�شرة ملجل�ص حقوق الإن�شان. 

15 اأكتوبر 2009:  املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، واملركز الفل�شطيني مل�شادر حقوق املواطنة والالجئني )بديل(، واجتاه – احتاد جمعيات اأهلية عربية،  •
واحلركة العاملية للدفاع عن الأطفال، واملركز القانوين للدفاع عن حقوق الأقلية العربية يف اإ�شرائيل )عدالة(، والفيدرالية الدولية حلقوق الإن�شان: ر�شالة 

م�شرتكة موجهة اإىل اجلل�شة الثانية ع�شرة اخلا�شة ملجل�ص حقوق الإن�شان. 
مداخلة �شفهية قدمها راجي ال�شوراين، مدير املركز، من اإعداد الوحدة الدولية.  •

4( التن�سيق مع املنظمات املحلية والدولية 
يعمل املركز مع املنظمات املحلية والدولية من اأجل تعزيز اجلهود الرامية اإىل ح�شد التاأييد، وا�شتغالل كافة املوارد املتاحة على النحو الأمثل.  ويت�شل هذا 

الن�شاط بن�شاطات املركز يف جمال ح�شد التاأييد، ويت�شمن ا�شت�شافة الوفود وت�شهيل عملها يف قطاع غزة.  

 موؤ�سرات القيا�س
بعثة تق�شي احلقائق امل�شتقلة التابعة جلامعة الدول العربية:  �شارك املركز ب�شورة فعالة يف اأجندة ون�شاطات البعثة، ورافق موظفو الوحدة البعثة يف جولتها  •

ولقاءاتها.  = 
عقد العديد من اللقاءات/ ن�شاطات التن�شيق مع منظمات دولية وحملية على مدار العام، ومن بني هذه املنظمات: منظمة العفو الدولية، وهيومان رايت�ص  •

وات�ص، وكري�شتيان اآيد، وCIDSE، ومنظمة امل�شاعدة الطبية للفل�شطينيني، واأوك�شفام، واأك�شور، اأطباء العامل – اإ�شبانيا، على امل�شتوى الدويل، ومنظمات 
امليزان، واحلق، وعدالة، وبيت�شيلم، وغي�شا، واحلركة العاملية للدفاع عن الأطفال – فرع فل�شطني، وموؤ�ش�شة ال�شمري حلقوق الإن�شان، واأطباء من اأجل حقوق 

الإن�شان – اإ�شرائيل. 
وت�شهم هذه  • والإ�شرائيلية.   الفل�شطينية  الإن�شان  العديد من منظمات حقوق  التي حظيت مب�شاندة  امل�شرتكة،  البيانات  اإ�شدار عدد من  اإىل  املركز  بادر 

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009
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تقارير ن�شاط الوحدات

اجلهود يف تعزيز التعاون والعالقات مع هذه املنظمات يف امل�شتقبل.  وكان من اأهم البيانات والن�شاطات التي نظمها املركز الرد على القرار الفل�شطيني 
بتاأجيل مناق�شة تقرير غولد�شتون يف اجلل�شة الثانية ع�شرة ملجل�ص حقوق الإن�شان.  وقد اأ�شدر املركز بيانًا وعقد موؤمترًا �شحفيًا بهذا ال�شاأن، تبنتهما معظم 
منظمات حقوق الإن�شان الفل�شطينية.  وقد �شكل ذلك �شغطًا على ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، وكانت له تغطية اإعالمية كبرية.  ويف النهاية، تراجعت 

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية عن موقفها.  

5( م�ساندة الوحدات االأخرى يف املركز 
الوحدة الدولية هي وحدة م�شاندة غري عربية يف املركز، وهذا يعني باأن الوحدة تقوم مبراجعة وتدقيق كافة اإ�شدارات املركز، والتي ي�شدر عدد كبري منها 
يف البداية باللغة العربية، من بينها التقرير الأ�شبوعي حول النتهاكات الإ�شرائيلية حلقوق الإن�شان ومعظم البيانات ال�شحفية.  كما ت�شاند الوحدة ن�شاطات 

مدير املركز على امل�شتوى الدويل.  

 موؤ�سرات القيا�س
البيانات ال�شحفية والتقارير التي يتم تدقيقها.  •
الوثائق الأخرى.   •

 املخرجات
دققت الوحدة كافة البيانات ال�شحفية والتقارير الأ�شبوعية التي اأ�شدرها املركز، والتي متت ترجمتها من اللغة العربية اإىل اللغة الإجنليزية.  وتقوم الوحدة  •

اأي�شًا مبراجعة التقرير ال�شنوي للمركز الذي ي�شدر بالتعاون مع وحدة تطوير الدميقراطية، اإ�شافة اإىل الإ�شدارات الأخرى للمركز.  
ردت الوحدة على العديد من الت�شاوؤلت حول عمل املركز، وطلبات اأخرى من جانب و�شائل الإعالم واجلمهور للح�شول على معلومات.  وتتوجه الوحدة  •

بطلبات اإىل الوحدات الأخرى للح�شول على معلومات، وتقوم باإعداد تقارير باللغة الإجنليزية للوحدات الأخرى.  وت�شطلع الوحدة بامل�شئولية عن كافة 
الت�شالت والتن�شيق وال�شت�شارات باللغات الأخرى غري العربية بناء على طلب الوحدات الأخرى. 

6( ن�ساطات اإ�سافية
تقوم الوحدة الدولية بن�شاطات اإ�شافية عندما ت�شتدعي احلاجة.  وت�شمل هذا الن�شاطات تنظيم برامج تدريبية مع املنظمات الأخرى العاملة يف قطاع غزة. 

 موؤ�سرات القيا�س
املوؤ�شرات ح�شب نوع الن�شاط.  •

 املخرجات
الإ�شرائيلي  • الحتالل  قوات  ا�شتخدمتها  التي  الأ�شلحة  حول   )MAG( الألغام  حول  ال�شت�شارية  املجموعة  عن  ممثل  األقاها  حما�شرة  الوحدة  نظمت 

واجلماعات امل�شلحة الفل�شطينية خالل العدوان على غزة.  
اأهدافه الأ�شا�شية يف  حتتل ن�شاطات احل�شد واملنا�شرة ركنًا هامًا من عمل املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، ي�شعى من خاللها اإىل امل�شاهمة يف حتقيق  
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ن�ساطات احل�سد واملنا�سرة الدولية

الق�شم الثاين: تقرير ن�شاطات املركز للعام 2009

حماية حقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل، عرب التاأثري يف البيئة التي يعمل بها.  وبينما يويل املركز اهتمامًا كبريًا لن�شاطات احل�شد واملنا�شرة على 
امل�شتوى املحلي الفل�شطيني، �شواء من خالل الن�شاطات املبا�شرة ملدير املركز اأو من ينوب عنه اأو من خالل الوحدات املتخ�ش�شة حيث ت�شكل تلك الن�شاطات 
م�شاحة اأ�شا�شية من عملها، حتظى ن�شاطات احل�شد واملنا�شرة على امل�شتويني الدويل والإقليمي باأهمية خا�شة.  وي�شتثمر املركز ما لديه من خربة وعالقات 
ومعلومات وما ين�شره من تقارير يف هذه الن�شاطات، ويتعاون مع مئات املنظمات الدولية، الإقليمية واملحلية لت�شجيع وحث احلكومات واملنظمات الدولية على 

حتمل م�شوؤولياتها جتاه انتهاكات حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة.

وقد كثف املركز من ن�شاطات احل�شد واملنا�شرة خالل العام 2009 على نحو مميز، خ�شو�شًا يف و�شوء العدوان الإ�شرائيلي على القطاع واحلاجة لتكثيف 
اجلهود على امل�شتوى الدويل ملالحقة جمرمي احلرب.  وت�شمل هذه الن�شاطات: امل�شاركة يف موؤمترات ولقاءات دولية واإقليمية؛ اللقاءات مع الوفود وال�شخ�شيات 

الر�شمية والأهلية الزائرة لقطاع غزة؛ واللقاءات مع و�شائل الإعالم الدولية واملحلية.  

امل�ساركة يف موؤمترات ولقاءات دولية واإقليمية
كثف املركز خالل هذا العام من الفعاليات على امل�شتويني الدويل والإقليمي.  وقد قام بهذه اجلهود يف معظمها مدير املركز، الذي متكن من مغادرة القطاع 
لعدة مرات على مدار العام، برغم ال�شعوبات والقيود املفرو�شة على التنقل واحلركة.و فيما يلي عر�شًا مركزًا لأهم اللقاءات والفعاليات الدولية والإقليمية 

التي �شارك فيها مدير املركز، املحامي راجي ال�شوراين، وعدد من اأع�شاء طاقم املركز: 

مدير املركز يلتقي مع االأمني العام جلامعة الدول العربية - القاهرة  •
�شارك مدير املركز املحامي راجي ال�شوراين،  بتاريخ 2 يناير 2009، يف الجتماع الذي عقده الأمني العام جلامعة الدول العربية عمرو مو�شى مع عدد من 
اخلرباء العرب والوليني ملناق�ص تداعيات العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة. وجرى خالل اللقاء مناق�شة اإمكانيات و�شبل املالحقة الق�شائية ملجرمي احلرب 

الإ�شرائيليني اأمام املحاكم الدولية.

وخالل لقاء ثنائي جمعه مع الأمني العام جلامعة الدول العربية، يف اليوم ذاته،  مت تكليف املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان برت�شيح عدد من اخلرباء العرب 
والدوليني ليكونوا �شمن جلنة اخلرباء الدوليني امل�شتقلة التابعة جلامعة الدول العربية واملكلفة بالتحقيق يف جرائم قوات الحتالل الإ�شرائيلي التي اقرتفتها 

يف قطاع غزة خالل عدوانها على القطاع يف دي�شمرب 2008.

اجتماعات مع حمامني مغاربة - الرباط  •
خالل اجتماع مع املحامني املغاربة بتاريخ 19 يناير 2009، ُعقد يف العا�شمة املغربية الرباط، و�شع مدير املركز املحامي ال�شوراين، املحامني املغاربة يف �شورة 
وحقيقة العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة.  وقام ال�شوراين با�شتعرا�ص جملة من النتهاكات واجلرائم التي اقرتفتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل 
عدوانها على القطاع. كما دعا ال�شوراين ويف نهاية اجتماعاته الدول العربية اإىل امل�شادقة على اتفاقية مالحقة جمرمي احلرب من الإ�شرائيليني واإىل اإعمال 

التفاقية بحق امل�شئولني الإ�شرائيليني.

اجتماع جمل�س اجلامعة العربية - القاهرة •
بدعوة من الأمني العام جلامعة الدول العربية، �شارك مدير املركز املحامي راجي ال�شوراين  يف اجتماعات جمل�ص اجلامعة العربية على م�شتوى املندوبني 
الدائمني والذي ُعقد يف القاهرة، بتاريخ 20 يناير 2009.  وقد األقى ال�شوراين خالل الجتماع كلمة اأو�شح فيها اأن العدوان الإ�شرائيلي على القطاع  خلف 
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دمارًا كبريًا يف اأنحاء متفرقة من القطاع.  كما اأو�شح ال�شوراين اأن املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان عمل ول زال يعمل على توثيق النتهاكات واجلرائم التي 
اقرتفتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي بحق اأبناء ال�شعب الفل�شطيني.       

اإفادة جلل�سة اال�ستماع يف الربملان االأوروبي - بروك�سل  •
يف جل�شة ا�شتماع للربملان الأوروبي عقدت يف العا�شمة البلجيكية، بروك�شل بتاريخ 23 يناير 2009، لال�شتماع اإىل العديد من الإفادات  قدم مدير املركز املحامي 
راجي ال�شوراين اإفادته حول جرائم القتل التي نفذها قوات الحتالل الإ�شرائيلي ولزالت تنفذها بحق املدنيني الفل�شطينيني. ويف �شياق اإفادته وجه ال�شوراين 
انتقاده  الفل�شطيني. ووا�شل ال�شوراين  ال�شعب  لثنيها عن موا�شلة عدوانها على  اإ�شرائيل  اإجراءات حازمة اجتاه  لومه لالحتاد الأوروبي لعزوفه عن اتخاذ 
للموقف الأوروبي وحتديدًا القرار الذي اتخذته حكومات الحتاد الأوروبي يف دي�شمرب من العام 2008، ب�شدد التقدم باجتاه تطوير العالقات مع اإ�شرائيل. وقد 

اعترب ال�شوراين ذلك القرار مبثابة مكافاأة وحافز لإ�شرائيل ملوا�شلة انتهاكاتها وبناءها جلدار الف�شل العن�شري واخلنق القت�شادي.

لقاءات مع موؤ�س�سات حقوقية وحمامني اأ�سبان - مدريد •
عقد مدير املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان املحامي راجي ال�شوراين �شل�شة من الجتماعات واللقاءات مع موؤ�ش�شات حقوقية ا�شبانية وحمامون اأ�شبان يف 
العا�شمة الأ�شبانية مدريد وذلك بتاريخ 28 يناير 2009. وقد عكف ال�شوراين على بحث �شبل واإمكانيات التعاون مع املنظمات الأ�شبانية يف اإعداد امللفات 

القانونية اخلا�شة مبالحقة  القادة الإ�شرائيليني املتورطني باقرتاف جرائم حرب بحق اأبناء ال�شعب الفل�شطيني.   

ندوة يف مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان -  القاهرة  •
نظمها مركز القاهرة لدرا�شات حقوق الإن�شان بتاريخ 29 يناير 2009،  وحتدث فيها مدير املركز الفل�شطيني حلقوق املحامي راجي ال�شوراين حيث قدم خالل 
الندوة �شرحًا مف�شاًل عن جرائم احلرب الإ�شرائيلية يف قطاع غزة. وا�شتطرد ال�شوراين يف احلديث عن املالحقة الق�شائية الدولية ملجرمي احلرب من قادة 
الحتالل اأمام املحاكم الدولية.  كما تطرق ال�شوراين يف معر�ص مداخلته اإىل الدور املنوط مبنظمات حقوق الإن�شان الفل�شطينية  ودورها يف توثيق انتهاكات 

وجرائم قوات الحتالل الإ�شرائيلي �شد املدنيني الفل�شطينيني. 

اجتماع ت�ساوري يف حزب الوفد امل�سري - القاهرة •
�شارك املحامي راجي ال�شوراين بتاريخ 3 فرباير 2009، يف الجتماع ا لت�شاوري الذي عقده حزب الوفد امل�شري حول اجلرائم الإ�شرائيلية بحق الفل�شطينيني.  
واألقى ال�شوراين خالل الجتماع كلمة اأكد فيها على اأن الت�شريع الدويل هو الأن�شب ملالحقة جمرمي احلرب من الإ�شرائيليني لأن هناك دوًل تت�شمن ت�شريعاتها 
املحلية اأجزاء من اتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يتيح اإمكانية ال�شتفادة منها يف رفع دعاوى ق�شائية اأمام هذه املحاكم. كما حتدث ال�شوراين اأي�شًا عن 

جتربة املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان ب�شدد مالحق جمرمي احلرب من قادة الحتالل.  

لقاءات مع ممثلي منظمات املجتمع املدين فق القاهرة- القاهرة  •
التقى املحامي راجي ال�شوراين، مدير املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان بتاريخ 4 فرباير 2009،  بعدد من ممثلي منظمات حقوق الإن�شان ومنظمات املجتمع 
املدين وال�شحفيني.  وا�شتعر�ص ال�شوراين اأمام اجلمع  جتربة املركز الفل�شطيني يف مالحقة جمرمي احلرب الإ�شرائيليني.  وجاء اللقاء بناء على دعوة وجهت 

لل�شوراين من املركز العربي ل�شتقالل الق�شاء واملحاماة يف العا�شمة امل�شرية القاهرة.  

ال�سوراين يفتتح دورة لتاأهيل حمامني �سبان يف التوثيق القانوين- القاهرة  •
افتتح املحامي راجي ال�شوراين مدير املركز الفل�شطيني بتاريخ 8 فرباير 2009،  اأعمال الدورة التدريبية اخلا�شة بتاأهيل عدد من املحامني ال�شبان يف جمال 
التحقيقات القانونية يف كيفية توثيق املعلومات ور�شدها، بغية القيام بالتوثيق القانوين للم�شابني الفل�شطينيني الذين مت حتويلهم على امل�شايف امل�شرية لتلقي 

العالج فيها.  وقد مت تنظيم اأعمال هذه الدورة يف مركز القاهرة لدرا�شات حقوق الإن�شان يف العا�شمة امل�شرية القاهرة. 
 

امل�ساركة يف موؤمتر دويل حول مقررات ديربن 2001- القاهرة  •
�شارك املحامي راجي ال�شوراين بتاريخ 28 و29 مار�ص 2009،  يف املوؤمتر الدويل ملراجعة تنفيذ مقررات ديربن، ملكافحة العن�شرية والتميز العن�شري، والذي 
عقد يف العا�شمة امل�شرية القاهرة .  وقد تراأ�ص ال�شوراين خالل املوؤمتر اجلل�شة الأوىل بعنوان ماأ�ش�شة العن�شرية والتميز العن�شري حيث حتدث عن فل�شطني 
كنموذج. كما تطرق ال�شوراين خالل حديثه اإىل ا�شتعرا�ص املمار�شات العن�شرية الإ�شرائيلية وجرائم احلرب التي اقرتفتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي بحق 

املدنيني الفل�شطينيني خالل العدوان الإ�شرائيلي على القطاع.
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امل�ساركة يف اجتماعات ال�سبكة االأورومتو�سطية حلقوق االإن�سان •
فل�شطني،  عمل  جمموعة  اجتماعات  يف  الدميقراطية،  تطوير  وحدة  ومدير  الربامج  ل�شوؤون  املركز  مدير  نائب  �شقورة،  حمدي  �شارك   ،04/02-01 بتاريخ 
اإىل  ال�شفر  له من  الحتالل  �شلطات  منع  ب�شبب  كونفرن�ص  والفيديو  التليفون  بوا�شطة  الإن�شان،  الأورومتو�شطية حلقوق  ال�شبكة  والفل�شطينيون، يف  اإ�شرائيل 

القد�ص حيث جرت الجتماعات. 

ال�سوراين ي�سارك يف ور�سة عمل للربملان االأوروبي- بروك�سل •
بناًء على دعوة من رئي�شة جلنة فل�شطني يف الربملان الأوروبي لويزا مورجانتيني، �شارك املحامي راجي ال�شوراين مدير املركز الفل�شطيني حلقـــوق الإن�شان يف ور�شة 
عمل نظمها الوفد الربملاين الأوروبي للعالقات مع املجل�ص الت�شريعي الفل�شطيني يف بروك�شل بتاريخ 29 اأبريل 2009.  وتطرق ال�شوراين يف مداخلته خالل الور�شة اإىل 
حمورين اأ�شا�شني هما: اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة وخا�شة يف قطاع غزة، وبعثة تق�شي احلقائق الدولية املنبثقة عن جامعة الدول العربية 

التي زارت القطاع بهدف تق�شي احلقائق عن جرائم احلرب الإ�شرائيلية املقرتفة يف قطاع غزة، وعن دور املركز يف اإعداد برنامج زيارتها.

مدير املركز يلقي حما�سرة حول حقوق االإن�سان والالجئني -اأ�سبانيا  •
بدعوة م�شرتكة من جامعة اأوتونوما مدريد وكلية ال�شحافة »الباييز«، األقى املحامي راجي ال�شوراين حما�شرة على جدول اأعمال املوؤمتر الذي عقد بتاريخ 8 
مايو 2009، يف العا�شمة الأ�شبانية مدريد، حول حقوق الإن�شان والالجئني.  وتناول ال�شوراين يف مداخلته اأمام ح�شد كبري من امل�شاركني، اأربعة حماور اأ�شا�شية 
حتدث يف كاًل منها ب�شكل مف�شل وهي: اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، املوقف الأوروبي الراهن اإزاء املمار�شات والت�شعيد الإ�شرائيلي، 

مو�شوع الالجئني الفل�شطينيني، ومو�شوع الت�شريع الدويل واأهمية موا�شلة امل�شاعي الهادفة اإىل املالحقة وم�شاءلة جمرمي احلرب من الإ�شرائيليني.

ال�سوراين يلقي حما�سرة اأمام جمعية الت�سامن الفرن�سية الفل�سطينية_  باري�س •
املركز  مدير  ال�شوراين  راجي  املحامي  مدير  �شارك  الفل�شطينية،  الفرن�شية  الت�شامن  جمعية  رئي�ص  رافانييل  برنارد  من  وبدعوة   ،2009 مايو   16 بتاريخ 
الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يف املوؤمتر الوطني الثاين للجمعية والذي عقد يف العا�شمة الفرن�شية باري�ص ناق�ص املوؤمتر �شبل تفعيل الت�شامن مع اأبناء ال�شعب 
الفل�شطيني واآليات ن�شرته وم�شاندته.  كما حتدث ال�شوراين خالل املوؤمتر الذي ح�شره نحو 300 من مندوبي اجلمعية واأع�شائها يف كافة اأنحاء العامل عن 

اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة ب�شكل عام، ويف قطاع غزة على وجه اخل�شو�ص.

مدير املركز ي�سارك يف موؤمتر دويل بعنوان هل يوجد قا�سي من اأجل غزة- روما •
بح�شور الع�شرات من الق�شاة، املحامني، اأ�شاتذة القانون الدويل، الأكادمييني، وال�شيا�شيني من خمتلف اأنحاء العامل �شارك املحامي راجي ال�شوراين، مدير 
املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يف املوؤمتر الدويل الذي عقد بتاريخ 22 مايو 2009، يف العا�شمة الإيطالية روما. وقدم ال�شوراين خالل املوؤمتر عر�شًا 
م�شهبًا حول اأبرز اجلرائم التي اقرتفتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل عدوانها الأخري على قطاع غزة  وموا�شلتها �شيا�شة الغتيالت بحق اأبناء ال�شعب 

الفل�شطيني.  وتطرق ال�شوراين اأي�شًا يف معر�ص مداخلته على الآثار  املدمرة للح�شار الإ�شرائيلي على القطاع والذي و�شل ذروته بالعدوان. 

من�سق املركز يف ال�سفة ي�سارك يف موؤمتر اإقليمي - االأردن •
يف يومي 22 و23 يونيو، �شارك من�شق اأعمال املركز يف ال�شفة الغربية، الأ�شتاذ �شميح حم�شن، يف »املوؤمتر الإقليمي الأول حول الإدارة الر�شيدة لقطاع الأمن 
يف املنطقة العربية: اأي دور ي�شطلع به املجتمع املدين؟«  نظم املوؤمتر يف عمان معهد احلقوق يف جامعة بريزيت بالتن�شيق مع موؤ�ش�شة امل�شتقبل – عمان ومركز 
جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�شلحة – جنيف.  و�شارك يف املوؤمتر ح�شد من خمتلف اأرجاء املنطقة العربية ت�شمن ممثلني عن موؤ�ش�شات املجتمع 

املدين، منظمات دولية، هيئات حكومية، ممثليات دبلوما�شية وممثلون عن خمتلف قطاعات الأجهزة الأمنية يف املنطقة العربية.

من�سق  املركز يف ال�سفة يديل ب�سهادته اأمام بعثة تق�سي احلقائق االأممية امل�ستقلة- عمان •
اأدىل من�شق اأعمال املركز يف ال�شفة الغربية، الأ�شتاذ �شميح حم�شن، ب�شهادته اأمام بعثة تق�شى احلقائق امل�شتقلة التي �شكلها جمل�ص حقوق الإن�شان وذلك 
يف الفرتة ما بني 1يوليو اإىل 3 يوليو 2009، يف العا�شمة الأردنية عمان. ويف بداية جل�شة ال�شتماع لتقدمي �شهادة املركز رحب رئي�ص اللجنة، ال�شيد ريت�شارد 

غولد�شتون، مب�شاركة املركز يف تقدمي ال�شهادة.  

موؤ�س�سة اخلط االأمامي ت�ست�سيف نائب مدير املركز - اإيرلندة   •
�شارك  الإن�شان، حيث  للمدافعني عن حلقوق  الأمامي  موؤ�ش�شة اخلط  اإيرلندة بدعوة من  و�شاح،  الأ�شتاذ جرب  املركز،  نائب مدير  زار  اأغ�شط�ص،  بتاريخ 15 
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يف العديد من الفعاليات والن�شاطات.  فبتاريخ 17 اأغ�شط�ص، التقى و�شاح مبمثلني من وزارة اخلارجية اليرلندية، وتطرق اللقاء اإىل مناق�ص اأو�شاع حقوق 
الإن�شان يف فل�شطني، مثريًا ق�شايا ب�شاأن م�شوؤولية اأيرلندا فيما يتعلق باتفاقية ال�شراكة بني اإ�شرائيل والإحتاد الأوروبي منا�شدًا احلكومة ايرلندية باإعادة تقيم 
التفاقية يف �شوء النتهاكات الإ�شرائيلية امل�شتمرة حلقوق الإن�شان بحق املدنيني الفل�شطينيني.  وبتاريخ 18 اأغ�شط�ص 2009، التقى ال�شيد و�شاح باأ�شرى قدامى 
ومبوؤ�ش�شة كوت�شا يف بيلفا�شت الغربية.  وبتاريخ 19 اأغ�شط�ص 2009، التقى و�شاح يف لقاءين منف�شلني مع كل من مارك دورغان، زعيم حزب العمال الجتماعي 

الدميقراطي، ومع دون براون وهو اأ�شري ايرلندي �شابق.  وبتاريخ 20 اأغ�شط�ص 2009، التقى و�شاح بنائب رئي�ص جمل�ص مدينة ديري. 

املركز ي�سارك يف ور�سة عمل اإقليمية حول االإ�سالح الدميقراطي_ بريوت •
�شارك املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يف ور�شة عمل اإقليمية خا�شة حتت عنوان :«تقييم التقدم نحو الإ�شالح الدميقراطي يف املنطقة العربية« والتي اأقيمت يف 
العا�شمة اللبنانية بريوت يف الفرتة ما بني الثالث والع�شرين واخلام�ص والع�شرين من �شهر اأكتوبر للعام 2009.  ومّثل املركز يف الور�شة املذكورة التي هدفت اإىل 
مراجعة برامج الإ�شالح الدميقراطي يف املنطقة العربية خالل ال�شنوات اخلم�ص املا�شية ومدى تقدمها اأو تراجعها، �شميح حم�شن، من�شق اأعمال املركز يف ال�شفة 

الغربية. وقدم حم�شن ورقة عمل بالنيابة عن  املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، اأ�شار فيها اإىل اأن التجربة الدميقراطية يف مناطق ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية.

مدير املركز ي�سارك يف موؤمتر اإقليمي حول حقوق االإن�سان والدميقراطية-الرباط •
اأكتوبر 2009، �شارك مدير املركز املحامي راجي ال�شوراين يف موؤمتر نظمته املنظمة املغربية حلقوق الإن�شان، ومنظمة ل �شالم بدون عدالة  بتاريخ 5 و6 
)اإيطاليا(، واحلكومتان املغربية والإيطالية. وكان املوؤمتر عبارة عن ور�شة عمل اإقليمية حول »الدميقراطية وحقوق الإن�شان واحلكم املحلي،« وجاء تنظيمه 
يف اإطار التعاون واحلوار بني املجتمع املدين واحلكومات.  وقد �شاركت يف املوؤمتر 130 منظمة غري حكومية عالوة على ممثلني عن 38 حكومة.  وخالل زيارته 
للمغرب، �شارك ال�شوراين اأي�شًا يف اجتماع للخرباء نظمته املنظمة الإ�شالمية للرتبية والعلوم والثقافة – اإي�شي�شكو، ملناق�شة املحا�شبة على ارتكاب جرائم 

دولية، مع الرتكيز على اآليات التنفيذ، كا�شتخدام مبداأ الولية الق�شائية الدولية.

مدير املركز، راجي ال�شوراين، ي�شارك يف ور�شة عمل حول الدميقراطية وحقوق الن�شان واحلكم املحلي - الرباط
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امل�ساركة يف اجتماعات ال�سبكة االأورومتو�سطية – مدريد •
الأورومتو�شطية  ال�شبكة  يف  والفل�شطينيون«  »فل�شطني/اإ�شرائيل  عمل  جمموعة  اجتماع  يف  كلمة  ال�شوراين  راجي  املحامي  األقى   ،2009 اأكتوبر   17 بتاريخ 
حلقوق الإن�شان والذي عقد يف العا�شمة الأ�شبانية مدريد. وجاء الجتماع يف اإطار اجلهود املتوا�شلة التي يبذلها املركز من اأجل �شمان تنفيذ تو�شيات تقرير 
غولد�شتون، خا�شة يف �شوء قرار جمل�ص حقوق الإن�شان الذي تبنى التقرير وتو�شياته معتربًا  تو�شيات التقرير لي�ص اأمرًا �شيا�شيًا، بل اإنه اأمر يتعلق بحقوق 

الإن�شان و�شيادة القانون. 
وبتاريخ 18 اأكتوبر، �شارك حمدي �شقورة،

 نائب مدير املركز ل�شوؤون الربامج، يف اجتماعات املجموعة ولكن من خالل الهاتف ب�شبب منعه من ال�شفر.

اجتماع ملنظمات فل�سطينية واإ�سبانية واإ�سرائيلية •
بتاريخ 02 نوفمرب، �شارك كل من مدير املركز راجي ال�شوراين ونائب املدير ل�شوؤون الربامج حمدي �شقورة، يف اجتماعات املنظمات الفل�شطينية والإ�شبانية 
والإ�شرائيلية، التي جرت يف رام اهلل، �شمن م�شروع موؤ�ش�شة )ACSUR( الإ�شبانية.  متت امل�شاركة من خالل الفيديو كونفرن�ص مع رام اهلل ب�شبب منع 

�شلطات الحتالل �شفر ممثلي املركز.

مدير املركز يلقي كلمة اأمام موؤمتر نظمه مركز الزيتونية للدرا�سات- بريوت •
بتاريخ 4 و 5 نوفمرب 2009، �شارك املحامي راجي ال�شوراين يف املوؤمتر الذي نظمه مركز الزيتونة للدرا�شات وال�شت�شارات يف بريوت بعنوان »اإ�شرائيل والقانون 
الدويل«. و حتدث ال�شوراين خالل املوؤمتر عن امل�شاعي واجلهود املبذولة بهدف �شمان تطبيق مبداأ الولية الق�شائية الدولية، م�شددًا على اأنها اأهم اآلية قانونية 

متاحة اأمام الفل�شطينيني يف وجه الفيتو يف جمل�ص الأمن، خا�شة يف ظل عدم توفر م�شادقة كاملة على نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية. 

مدير املركز يلقي كلمة اأمام اجتماع الدول االأطراف يف املحكمة اجلنائية الدولية، ويجتمع مع املدعي العام-روما  •
بتاريخ 20 نوفمرب 2009، األقى املحامي راجي ال�شوراين كلمة اأمام اجتماع الدول الأطراف يف املحكمة اجلنائية الدولية، نيابة عن الئتالف من اأجل املحكمة 
اجلنائية الدولية.  وا�شتعر�ص ال�شوراين يف خطابه امل�شكالت الرئي�شية التي تواجه املحكمة اجلنائية الدولية اليوم، خا�شة امل�شالح ال�شيا�شية الذاتية لدول 
اإىل  الدولية، م�شددًا على احلاجة  العدالة  اإىل تبعات هذا املوقف على  واأ�شار ال�شوراين  العدالة.   الوا�شحة يف حجب جمرمي احلرب عن  معينة، والرغبة 

م�شادقة دولية على اإن�شاء املحكمة اجلنائية الدولية.

مدير املركز يلقي حما�سرة اأما جمموعة من املحاميات ال�سويديات- ال�سويد  •
البارزات.  وتركزت  ال�شويديات  اأمام جمموعة من املحاميات  األقى املحامي راجي ال�شوراين حما�شرة  بتاريخ 3 دي�شمرب 2009،  ال�شويد  اإىل  خالل زيارته 
املحا�شرة حول التبعات املت�شلة بالنوع الجتماعي املرتتبة على حرب اإ�شرائيل على غزة.  وحتدث ال�شوراين عن ويالت احلرب وتاأثريات احل�شار اجلائر 

املتوا�شل، كما ا�شتعر�ص عددًا من احلالت التي ت�شلط ال�شوء على اأو�شاع الن�شاء يف غزة، و�شدد على احلاجة اإىل امل�شاءلة.

مدير املركز ي�سارك يف عدة فعاليات بفرن�سا •
 Generation( فل�شطني  اأجيال  موؤ�ش�شة  نظمته  ليون،  مدينة  يف  موؤمتر  يف  ال�شوراين  راجي  املحامي  املركز  مدير  �شارك  دي�شمرب،   19 بتاريخ 
Palestine(.  ح�شر املوؤمتر اأكرث من 3000 �شخ�ص، وتخلله مداخالت قيمة لعدد من ال�شخ�شيات الهامة، من بينهم �شتيفان هي�شيل، حمام بارز يف جمال 
حقوق الإن�شان �شارك يف �شياغة الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان؛ وطارق رم�شان، مفكر واأ�شتاذ الدرا�شات الإ�شالمية املعا�شرة يف جامعة اأك�شفور؛ ود. ناعومي 
كالين، كاتبة ونا�شطة بارزة؛ وعمر ال�شومي.  ومت تنظيم املوؤمتر مبنا�شبة مرور عام على العدوان الذي �شنته اإ�شرائيل على قطاع غزة.   وحتدث ال�شوراين 
عن اجلرائم التي ارتكبتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل العدوان والآثار املرتتبة على احل�شار اجلائر امل�شتمر على قطاع غزة، وهو اأحد اأ�شكال العقاب 

اجلماعي الذي تفر�شه اإ�شرائيل على القطاع منذ اأكرث من عامني ون�شف العام.

وبتاريخ 18 دي�شمرب 2009، حتدث ال�شوراين، ك�شيف �شرف، يف حما�شرة يف جامعة ال�شوربون يف باري�ص.  �شارك يف املحا�شرة اأكرث من 300 �شخ�ص من 
الأكادمييني والطالب والنا�شطني.  وحتدث ال�شوراين عن اآثار الإغالق اجلائر الذي تفر�شه اإ�شرائيل، على اأو�شاع حقوق الإن�شان يف قطاع غزة، واأكد مرة 

اأخرى على احلاجة امللحة اإىل تطبيق مبداأ امل�شاءلة.

وخالل زيارته لفرن�شا، التقى ال�شوراين مبمثلني عن احلملة الفرن�شية الأوروبية من اأجل غزة، وحتدث يف موؤمتر �شحفي ح�شره عمر ال�شومي ونهلة �شهال 
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وعدد من الربملانيني الأوروبيني. جتدر الإ�شارة اإىل اأن احلملة الفرن�شية الأوربية من اأجل غزة �شت�شارك يف م�شرية احلرية لغزة التي كان مقررًا اأن تنطلق يف 
نهاية هذا العام لت�شليط ال�شوء على الإغالق الإ�شرائيلي غري امل�شروع املفرو�ص على قطاع غزة. 

مدير املركز يجتمع برئي�س بلدية جنيف - �سوي�سرا •
بتاريخ 20 دي�شمرب، التقى مدير املركز املحامي راجي ال�شوراين برئي�ص بلدية جنيف وممثلني عن منظمات املجتمع املدين يف �شوي�شرا الذين يعتزمون زيارة 
غزة يف �شهر يناير 2010.  يف هذا اللقاء، ا�شتعر�ص ال�شوراين تدهور اأو�شاع حقوق الإن�شان يف فل�شطني، خا�شة يف قطاع غزة ويف فل�شطني، واأكد على احلاجة 

امللحة لتطبيق مبداأ امل�شاءلة، م�شريًا اإىل اأن مطالب الفل�شطينيني هي مطالب ب�شيطة واأنهم يريدون احرتام واإنفاذ �شيادة القانون. 

اللقاءات مع الوفود وال�سخ�سيات الزائرة
الإن�شان  حقوق  حلماية  املركز  يبذلها  التي  اجلهود  اإطار  يف  وال�شعبية  الر�شمية  الدولية  الوفود  ع�شرات  �شنويًا  الإن�شان  حلقوق  الفل�شطيني  املركز  ي�شتقبل 
الفل�شطيني وف�شح النتهاكات الإ�شرائيلية املتوا�شلة بحق الأر�ص والإن�شان.  ويعمل املركز على تقدمي املعلومات وال�شهادات والإفادات والأرقام والإح�شائيات 
وكل ما من �شاأنه تو�شيح حجم وب�شاعة املمار�شات الإ�شرائيلية. كما يقدم املركز لزوراه من الوفود الدولية �شرحًا مف�شاًل عن اأو�شاع حقوق الإن�شان يف كافة 
اأنحاء الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، وينظم لهم يف العديد من الأحيان جولت ميدانية يطلعهم خاللها مواقع الأحداث وميكنهم من اللتقاء بال�شحايا وذويهم، 

كما وي�شحب الوفد عادة  مهنيني اأكفاء من اأع�شاء فريق املركز يقدمون ال�شرح املف�شل للوفد الزائرة.

وخالل العام املن�شرم 2009، وعلى الرغم من ا�شتمرار حالة احل�شار املفرو�شة على قطاع غزة اإل اأن قطاع غزة �شهد حركة وا�شعة ون�شطة للوفود الأجنبية 
الر�شمية وغري الر�شمية.  فقد كان للعدوان الإ�شرائيلي على القطاع  يف نهاية دي�شمرب 2008،  تاأثري وا�شحًا حيث  �شهد القطاع  العديد من الزيارات للوفود 
الأجنبية التي جاءت للتحقيق يف اجلرائم التي اقرتفتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل عدوانها على القطاع اأو وفود الت�شامن مع ال�شعب الفل�شطيني التي 
نظمتها منظمات املجتمع املدين والفعاليات ال�شعبية والعديد من ال�شخ�شيات الدولية من كافة اأنحاء العامل. وقد وفر املركز كل الدعم املمكن لهذه الوفود 

واللجان لتمكينهم من اأداء عملهم وو�شعهم يف حقيقة ما اقرتفته قوات الحتالل الإ�شرائيلي. 

وكان من اأبرز الوفود وال�شخ�شيات الدولية التي زارت املركز :
لقاء مع وفد احتاد املدن الفرن�سية •

مدير  نائب  التقى   ،2009 مار�ص   4 بتاريخ 
وفد  �شقورة،  حمدي  الربامج،  ل�شئون  املركز 
�شارلز  برئا�شة  الفرن�شية  املدن  احتاد  من 
رئي�ص   )Charles Josselin(جو�شلني
فليب  جني  يرافقه  الفرن�شية  املدن   احتاد 
 ،)Jean–Philippe Magnen(ماغنني
 )Simone Giovetti(جيفوتي و�شيمون 
اأطلع  وقد  الهامة.  ال�شخ�شيات  من  والعديد 
�شقورة الوفد ال�شيف على اأو�شاع حقوق الن�شان 

يف الأر�ص املحتلة.

فني  • ال�سني  حزب  رئي�س  مع  لقاء 
االإيرلندي   

 التقى بتاريخ 8 ابريل 2009، نائب مدير املركز 
مع  الربامج  ل�شوؤون  املدير  ونائب  و�شاح  جرب 
اآدمز  جريي  الإيرلندي  فني  ال�شني  حزب  رئي�ص 
الغوث  وكالة  مقر  يف  وذلك  له  املرافق  والوفد 

الدولية يف و�شط  مدينة غزة. 
حمدي �شقورة،نائب مدير املركز ل�شئون الربامج، خالل لقائه بوفد من احتاد املدن الفرن�شية بتاريخ 4 مار�ص
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املركز يلتقي مع م�سوؤول برنامج االحتاد من اأجل املتو�سط يف مكتب الرئي�س الفرن�سي •
التقى بتاريخ 18 مايو 2009، نائب املدير ل�شوؤون الربامج حمدي �شقورة مع هانري جانيور م�شئول برنامج الحتاد من اأجل املتو�شط يف مكتب الرئي�ص الفرن�شي 

�شاركوزي. وقد عقد اللقاء يف مقر املركز الثقايف الفرن�شي يف مدينة غزة بح�شور عدد من م�شاعدي امل�شئول الفرن�شي. 
 

مديرة مكتب املفو�س ال�سامي يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة تزور املركز •
 ا�شتقبل املركز بتاريخ 20 مايو 2009، اإيفا توميك مديرة مكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة  يرافقها د.طارق خميمر م�شئول 

ملف حقوق الإن�شان يف مكتب املفو�ص ال�شامي، وذلك يف مقر املركز مبدينة غزة. 

مدير املركز يلتقي الرئي�س االأمريكي االأ�سبق كارتر يف غزة •
التقى املحامي راجي ال�شوراين مدير املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان بتاريخ 16 يونيو 2009، الرئي�ص  الأمريكي الأ�شبق جيمي كارتر. وكان ال�شوراين �شمن 
وفد من ن�شطاء املجتمع املدين �شم �شيا�شيني ورجال دين واأكادمييني التقوا كارتر خالل زيارته لقطاع غزة. وحتدث ال�شوراين خالل اللقاء على  �شرورة 
حماية كرامة الإن�شان وعن الآثار املدمرة للح�شار املفرو�ص على قطاع غزة وكذلك �شيا�شات التو�شع ال�شتيطاين التي متار�شها قوات الحتالل الإ�شرائيلي 

معتربها جميعًا جرائم على املجتمع الدويل اأن يعمل على وقفها. 

املركز ي�ستقبل الدبلوما�سي النا�سط يف جمال حقوق االإن�سان �ستيفان هي�سيل  •
التقى بتاريخ 17 يونيو 2009، املحامي راجي ال�شوراين مدير املركز بالدبلوما�شي الفرن�شي_ الأملاين  والنا�شط  يف جمال حقوق الإن�شان، �شتيفان هي�شيل 
اإن كالهما ال�شوراين وهي�شيل من  اأجل فل�شطني«، حيث  وذلك يف مقر املركز مبدينة غزة.  وتركز النقا�ص بني الطرفني حول »حمكمة برتراند را�شل من 

موؤ�ش�شي املحكمة.   

املركز ي�ستقبل مندوبة موؤ�س�سة ن�ساء لن�ساء ال�سويدية •
ا�شتقبل املركز بتاريخ 23 و24 يونيو 2009، اآنا ليفن، مندوبة موؤ�ش�شة ن�شاء لن�شاء ال�شويدية وقرها يف القد�ص. والتقت ليفن مع املحامي راجي ال�شوراين مدير 
املركز حيث تركز اللقاء على ا�شتعرا�ص اأو�شاع حقوق الإن�شان امل�شتمرة يف التدهور يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة. كما اأثنى ال�شوراين على التعاون امل�شتمر 

واملثمر بني املركز واملوؤ�ش�شة.

وزير التعاون التنموي يف اخلارجية الهولندية يزور املركز  •
بتاريخ 29 يونيو 2009، التقى املحامي راجي ال�شوراين مدير املركز مع وزير التعاون التنموي يف وزارة اخلارجية الهولندية يف مقر املركز مبدينة غزة.  وحتدث 

ال�شوراين لل�شيف عن الأو�شاع املاأ�شاوية التي مير بها القطاع مطالبًا اأوروبا باإعادة النظر يف موقفها اإزاء اجلرائم الإ�شرائيلية. 

الكاتبة وال�سحفية الكندية ناعومي كالين تزور املركز  •
الكاتبة  غزة  مبدينة  مقره  يف    ،2009 يونيو   29 بتاريخ  املركز  ا�شتقبل 
من  العديد  املركز  ا�شت�شاف  وقد  كالين.  ناعومي  الكندية  وال�شحفية 
ال�شخ�شيات الفل�شطينية من اأكادمييني و�شيا�شيني ون�شطاء املجتمع املدين 
لاللتقاء بالكاتبة كالين واحلديث عن جممل اأو�شاع حقوق الإن�شان وق�شايا 
يف  �شحفي  موؤمتر  كالين  عقدت  لزيارتها  التايل  اليوم  ويف   اأخرى.  عاملية 
والأجانب  املحليني  واملرا�شلني  ال�شحفيني  من  فيه عدد  �شارك  املركز  مقر 

واملحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية واملحلية.  

 املركز ي�ستقبل وفداً دبلوما�سًيا من جنوب اأفريقيا    •
بتاريخ 30 يونيو 2009، ا�شتقبل املركز وفدًا دبلوما�شيا من جنوب اأفريقيا يف 
مقر املركز مبدينة غزة.  وقد �شم الوفد عددًا من الدبلوما�شيني العاملني 
يف قن�شلية جنوب اأفريقيا يف تل اأبيب وممثلية جنوب اأفريقيا لدى ال�شلطة 
الوفد مع املحامي راجي ال�شوراين مدير  التقى  الفل�شطينية. وقد  الوطنية 
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والتدهور  الإن�شان  حقوق  اأو�شاع  تطورات  ا�شتعرا�ص  مت  حيث  بالوفد  املركز 
للمواطنني  والجتماعي  وال�شيا�شي  القت�شادي  ال�شعيد  على  امل�شبوق  غري 

الفل�شطينيني  يف ظل حالة احل�شار املفرو�شة على قطاع غزة. 
  
اأع�ساء اللجنة االيرلندية لل�سئون اخلارجية يف مقر  • املركز يلتقي 

االأونروا يف غزة
اللجنة  باأع�شاء  نائب مدير املركز جرب و�شاح  يوليو 2009،  بتاريخ 21  التقى 
الإيرلندية لل�شوؤون اخلارجية، وذلك يف املكتب الإقليمي لوكالة غوث وت�شغيل 
اأو�شاع حقوق  و�شاح عن  وقد حتدث  قطاع غزة.   الفل�شطينيني يف  الالجئني 
الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة ل�شيما الأو�شاع املاأ�شاوية التي مير بها 
دمار  من  الإ�شرائيلي  العدوان  خلفه  وما  الإ�شرائيلي  احل�شار  نتيجة  القطاع 

�شمل كل مناحي احلياة يف نهاية دي�شمرب2008.

مدير املركز ونائبه يلتقيان مدير العمليات يف وكالة الغوث الدولية •
اأكتوبر   27 بتاريخ   و�شاح  جرب  ونائبه  ال�شوراين  راجي  املركز  مدير  التقى 
2009، مدير العمليات يف وكالة الغوث ال�شيد جون غينغ، وذلك يف مكتبه يف 
مقر الوكالة. مت خالل اللقاء نقا�ص تداعيات الت�شويت على تقرير غولد�شتون 
التو�شيات وو�شعها  الدولية لالأخذ بهذه  الأ�شرة  امللقاة على عاتق  والواجبات 

مو�شع التنفيذ العملي وفق الآليات واجلدول الزمني املقرتحني يف التقرير.

وفد اأمريكي ي�سم عدداً من العاملني يف املجال الطبي يزور املركز •
بتاريخ 26 اأكتوبر، ا�شتقبل املركز وفدًا اأمريكيًا مكونًا من عدد من الأطباء والعاملني يف املجال الطبي. والتقى الوفد مع مدير املركز  املحامي راجي ال�شوراين 
ونائب املدير الأ�شتاذ جرب و�شاح.  تناول اللقاء احلديث عن تطلع املجتمع الفل�شطيني ومنظمات حقوق الإن�شان الفل�شطينية ل�شرورة تفعيل عمل املجموعات 

النا�شطة لتحقيق ال�شالم، وكيفية  التاأثري على الإدارة الأمريكية و�شناع القرار يف ال�شيا�شة الأمريكية لتغيري مواقفها املنحازة ب�شكل اأعمى لإ�شرائيل.  

مدير املركز، راجي ال�شوراين، ونائبه، جرب و�شاح، خالل لقائهما مبدير عمليات وكالة الغوث، جون جينغ، يف مقر الوكالة مبدينة غزة

مدير املركز، راجي ال�شوراين، خالل ا�شتقباله وفد من الدبلوما�شيني العاملني يف قن�شلية جنوب اأفريقيا يف تل اأبيب وممثلية جنوب اأفريقيا 
لدى ال�شلطة يف مقر املركز بغزة
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وفد من املجل�س العام ملقاطعة اإي�سون جنوب باري�س يزور املركز  •
ا�شتقبل املركز بتاريخ 4 نوفمرب، وفدًا فرن�شيًا من املجل�ص العام ملقاطعة اإي�شون جنوب باري�ص يف فرن�شا، وذلك يف مقره الرئي�شي يف مدينة غزة.  �شم الوفد 

ع�شرة اأفراد بينهم نواب فرن�شيون وممثلون عن خمتلف الأحزاب ال�شيا�شية يف املقاطعة، تراأ�شهم ال�شيد باتري�ص فينيل.

املركز ي�شتقبل نائب املمثل الرنويجي لدى ال�شلطة 
بتاريخ 17 دي�شمرب، ا�شتقبل املركز وفدًا من املمثلية الرنويجية لدى ال�شلطة الفل�شطينية، �شم كال من نائب رئي�ص البعثة و�شتني تورقر�شرباتني، وال�شكرتري 
الثاين، اأولف هني انقدال.  وكان يف ا�شتقبال الوفد كل من نائب مدير املركز، جرب و�شاح، ونائب مدير املركز ل�شوؤون الربامج، حمدي �شقورة، اللذان ا�شتعر�شا 

حالة حقوق الإن�شان يف الأر�ص املحتلة، خا�شة يف قطاع غزة. 

قائمة باأ�شماء اأبرز زوار املركز وال�شخ�شيات الدولية التي التقى بها اأع�شاء املركز يف غزة  خالل  العام 2009
عدد الزوارا�شم الزائر اأو املوؤ�ش�شةتاريخ الزيارة

12 �شخ�ص األيما بومدين، ع�شو يف جمل�ص ال�شيوخ الفرن�شي على راأ�ص وفد فرن�شي. 20 يناير

ال�شيد بانكي مون، الأمني العام لالأمم املتحدة يف مقر وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني )الأنروا(. 20 يناير
ال�شيد جون هوملز  )John Hollmis(، نائب الأمني العام لأمم املتحدة لل�شوؤون الإن�شانية يف مكتب )اأوت�شا(. 22 يناير

اجتماع مع املفو�شية الأوروبية يف مكتب الأن�شكو   )UNSCO(.22 يناير 
6 وفد برملاين �شوي�شري.25 يناير
كري�ص كوب �شميث)Chris  S.G. Cobb-Smith(، خبري ع�شكري ، من موارد �شريون للدعم يف البيئة  املعادية.27 يناير

يوين كيم )Yoonie Kim(، مديرة مكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية يرافقها د. طارق خميمر، 2 فرباير
.)OHCH(2م�شئول ملف حقوق الإن�شان يف مكتب املفو�ص ال�شامي لالأمم املتحدة

كري�ص كوب �شميث)Chris  S.G. Cobb-Smith(، خبري ع�شكري ، من موارد �شريون للدعم يف البيئة  املعادية.3 فرباير
10 حمامني وفد من  النقابة الدولية للمحامني.  3 فرباير
راديكا كومار ا�شوامي، املمثلة اخلا�شة لالأمني العام املعنية بالأطفال و ال�شراع امل�شلح يف  )UNCIEF(.3 فرباير

3 فرباير
- مايكل بايلي )Micheal Bailey(، مدير ق�شم املنا�شرة والإعالم،

 - وبيتينا هوبر )Bettina Huber(  اوك�شفام نوفب،
- كينت ريا )Kenneth Rea( املتخ�ش�ص يف مواجهة الظروف الإن�شانية. 

3 اجتماع مع موؤ�ش�شة  )Grassroots International(4 فرباير

- تايغي باري )TIGHE BARRY( من موؤ�ش�شة كود بينك ن�شاء من اأجل ال�شالم، اآن رايت)Ann Wright( من موؤ�ش�شة 4 فرباير
 .)Dissent voices of conscience( اأ�شوات ال�شمائر املعار�شة

4 فرباير 
- والرت هافرن )Walter Haffner( ال�شفري ال�شوي�شري لدى تل اأبيب،

- كوين كامينزيند )Conny Camenzind(، نائب املمثل ال�شوي�شري لدى ال�شلطة،
- جون دانيال روغ )John Daniel Rogh( ال�شفري اخلا�ص املبعوث لل�شرق الأو�شط.

اجتماع مع وفد من موؤ�ش�شة الكري�شت�شني اآيد )Christian Aid(.10 فرباير 
ال�شيد جون غينغ ، مدير العمليات يف وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني) الأنروا(. 10 فرباير
بيتي هامارجرين)Bitte Hammargren( مرا�شل اأجنبي ل)SVD(، ال�شويد. 12 فرباير
اجتماع مع وفد من موؤ�ش�شة الكري�شنت اآيد ) Christian Aid(.12 فرباير
11 �شخ�صوفد من الحتاد الأوروبي عن طريق الأمم املتحدة UN - جولة ميدانية.13 فرباير
3اجتماع مع وفد من موؤ�ش�شة الكري�شنت اآيد ) Christian Aid(15 فرباير
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 اجتماع مع موؤ�ش�شة اأوك�شفام نوفب)Oxfam Novib(.16 فرباير 

17 فرباير 
 

وفد برملاين �شم كل من: غرهام بامبورغ)Graham Bambrough( املجل�ص الربيطاين العربي للتفاهم، ريت�شارد 
بوردن)Richard Burden(، ع�شو برملان، اآندي �شلوتر )Andy Slaughter (، ع�شو برملان، ودون�شن �شنكلري) 

Duncan Sinclair( باحث. 

19 فرباير
وفد من القن�شلية الربيطانية يف مطعم الروت�ص  مبدينة غزة ي�شم :

جون ادورد )John Edwards( نائب القن�شل العام، نيقول باملر )Nicola Palmer( م�شت�شار يف حل النزاعات، جود 
ماك�شورثي )Jude Muxworthy( م�شاعد القن�شل العام، ومارك ولكر )Mark R-Walker( ملحق ع�شكري.

4 وفد من املوؤ�ش�شة ال�شوي�شرية للتنمية والتعاون )SDC( ممثاًل بنائب مدير املوؤ�ش�شة. 22 فرباير
وفد جلنة تق�شي احلقائق من جامعة الدول العربية. 23 فرباير

24 فرباير
وفد من مركز املوؤ�ش�شات غري احلكومية للتنمية  )NDC( ي�شم كل من:  رئي�ص البعثة الدمنراكية لدى ال�شلطة الوطنية رولف 

مي�شيل )Rolf Michael( و نائب املمثل الهولندي رولف كارمان)Rolf Carlman(،  والقن�شل ال�شويدي لدى ال�شلطة 
.)Hans Teunissen(الوطنية الفل�شطينية هان�ص تونيزين

ماريكا فيت�شمان)Marieke Feitsma( مدير برنامج ال�شرق الأو�شط يف موؤ�ش�شة اوك�شفام نوفب )Oxfam Novib(.26 فرباير 

اجتماع مع ال�شيد خافري �شولنا، املمثل الأعلى لل�شيا�شة اخلارجية والأمنية لالحتاد الأوروبي يف مقر وكالة غوث وت�شغيل 27 فرباير 
الالجئني الفل�شطينيني )الأنروا(.

1 مار�ص
لقاء مع توين بلري، املبعوث اخلا�ص للجنة الرباعية الدولية، وذلك �شمن جمموعة من ممثلي املجتمع املدين والقطاع 

اخلا�ص، يف اإحدى مدرا�ص وكالة غوث وت�شغيل الالجئني يف �شمال القطاع.

وفد من احتاد املدن الفرن�شية برئا�شة �شارلز جو�شلني)Charles Josselin ( رئي�ص احتاد املدن  الفرن�شية يرافقه جني فليب 4 مار�ص
18ماغنني)Jean –Philippe Magnen(،  و�شيمون جيفوتي)Simone Giovetti( والعديد من ال�شخ�شيات الهامة.

اأنا ليفني – مديرة موؤ�ش�شة ن�شاء من اأجل ن�شاء )KTK( مكتب القد�ص.10 مار�ص
)International Grassroots(ال�شيدة �شيلني ترامال من10 مار�ص

ال�شيد وليام بري)William Pierre( ، مدير منطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقيا يف اللجنة الأمريكية خلدمات ال�شداقة 11 مار�ص
 .)AFSC(

وفد من من موؤ�ش�شة اأوك�شفام نوفب )Oxfam Novib( �شم كل من: كاثرين اي�شويان، مديرة مكتب ال�شرق الأو�شط 12 مار�ص
.)Bettina Huber( واملغرب، وبيتينا هوبر

 16-15
اجتماع مع ال�شكرتري العام ملوؤ�ش�شة ن�شاء لن�شاء، لينا اآق ومندوبة املوؤ�ش�شة يف القد�ص اآنا ليفن.مار�ص

اجتماع ثاٍن مع توين بلري بوا�شطة الفيديو كونفرن�ص عقد يف مقر البنك الدويل17مار�ص

17مار�ص
اجتماع مع فيليب لرزاين، رئي�ص مكتب التن�شيق لل�شوؤون الإن�شانية يف الأمم املتحدة )OCHA(، بدعوة من �شبكة 

املنظمات الأهلية.

 اجتماع مع وفد من موؤ�ش�شة  اوك�شفام نوفب )Oxfam Novib(.18 مار�ص
 ال�شيد اأحمد اأبو �شماله من مكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية )اوت�شا(. 25 مار�ص 
اجتماع مع وزير خارجية الرنويج يف مقر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي )UNDP(.26 مار�ص
ال�شيد جون غينغ ، مدير عمليات وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني)الأنروا(.26 مار�ص
اجتماع مع وفد من موؤ�ش�شة الكري�شنت اآيد )Christian Aid(.29 مار�ص 
35 طالبوفد طالبي من مدر�شة ذكور خان يون�ص. 30 مار�ص
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31 مار�ص

وفد ي�شم كل من:	 
 Kerstin( كر�شتني مولر ،)Green Political Party( من حزب اخل�شر )Joachim Paul(جو�شيم باول

Muller( الناطق با�شم حزب اخل�شر الأملاين،  وريني وليدجنل)  Rene Wildangel( م�شئولة اخلارجية يف حزب 
اخل�شر، ورينيه فريد املمثلة الأملانية.

اجتماعات مع ال�شبكة الورومتو�شطية حلقوق الإن�شان »   Euro- Med(Working Group(.1 + 2 ابريل
ال�شيد جريي اآدمز، رئي�ص حزب ال�شني فني اليرلندي يف مقر وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني. 8 ابريل

60 طالبوفد طالبي من مدر�شة القرارة امل�شرتكة.14 اإبريل 
ال�شيد �شاندر نيكيارك )Sander Niekerk(، نائب رئي�ص بعثة اأطباء العامل فرن�شا.15 ابريل 

ال�شيدة اأيفا توميك )Eva Tomic(، مديرة  مكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة 15 ابريل
   .)OHCHR(

ال�شيد  جاك فورنيه – احلكومة الفرن�شية.  16 ابريل
وفد طالبي من مدر�شة ذكور جباليا الإعدادية »د«.21 اإبريل
 ال�شيد فرانك جون كرت)Franck Joncret( م�شئول بعثة اأطباء بال حدود.   21 ابريل
 ال�شيد عماد اأبو ح�شرية  من موؤ�ش�شة  ال�شليب الأحمر.22 ابريل

مارتني غال�شناب)  Martin Glasnapp(  من موؤ�ش�شة مديكل انرتنا�شونال برينهارد هلينكامب)Medical 22 ابريل
 .)International Bernhard Hillenkamp

 طالبات من مدر�شة بنات العداية )ب( .22 اإبريل
جريي اآدمز، رئي�ص املعار�شة اليرلندي،  د.اإياد ال�شراج، مدير برنامج غزة لل�شحة النف�شية. 24 ابريل

الجتماع مع وفد برملاين اأوروبي يف مكتب عمليات الوكالة )الأونروا(.26 ابريل 
ال�شيد فليب لزريني من مكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية) OCHA(.5 مايو
ال�شيد �شامي عبد ال�شايف ووفد من مركز كارتر لل�شالم.5 مايو
 اجتماع مع وكالة التعاون ال�شوي�شرية يف مركز امليزان حلقوق الإن�شان.7 مايو
يوخاييم بول –  من حزب اخل�شر.7 مايو

7 مايو
لقاء مع )Ludovic Pouille( امل�شوؤول يف وزارة اخلارجية الفرن�شية وذلك يف مقر املركز الثقايف الفرن�شي 

بغزة
اجتماع مع وفد من الربملانيني الإيطاليني يف مقر وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني )الأونروا(. 10 مايو
وفد من دائرة العالقات العامة يف حركة حما�ص .14 مايو 

 لقاء مع وفد برملاين نرويجي يف مقر وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني )الأونروا(. �شم الوفد ع�شوي الربملان اأغوت 15 مايو
.)Oystein Djupedal( وكو�شتني ديجوبيدل ،)Agot Valle( فال

اجتماع مع  دامني فاكوير )Damien Vacquier(،   و رادهاين اودجاين )Rad hia Oudjani( م�شئويل ملف 18 مايو
املنظمات غري احلكومية يف القن�شلية الفرن�شية .

هرني جينيور )Hanri ginior( م�شئول برنامج الحتاد من اأجل املتو�شط. 18 مايو 

لقاء مع )Hanri Ginior(، م�شت�شار الرئي�ص الفرن�شي وامل�شوؤول عن ملف الحتاد من اأجل املتو�شط، وذلك يف 18 مايو
مقر املركز الثقايف الفرن�شي بغزة.

ال�شيدة اآيفا توميك ) Eva Tomic( مديرة مكتب  املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة. 20 مايو 

انتونيا مولفي )Antonia Mulvey( مدير م�شروع )ICLA( يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة والتابع للمجل�ص  27 مايو
الرنويجي لالجئني.

12 �شخ�صوفد من موؤ�ش�شة الكود بينك  ) Code Pink(.28 مايو 
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اجتماع مع قينيان كيتا )  Ginian Kita( من مكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة. 28 مايو
ال�شيد دانيال �شرتوم  ) Daniel Strom( ممثاًل عن مركز عدالة.28 مايو 

اجتماع مع قينيان كيتا )  Ginian Kita(  م�شت�شار حقوق الإن�شان يف مكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان يف الأرا�شي 31 مايو
الفل�شطينية املحتلة.

 الدكتور ل�ص تيد بيكان ) LS Ted Pekane  (، ممثلة جنوب اأفريقيا لدى ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، و اإيدغار 3 يونيو
موت�شي�ص،  �شكرتري ثاين يف املمثلية. 

 ال�شيدة اإميا كينغ)   Emma King( من وفد موؤ�ش�شة الكود بينك )     Code Pink(. 3 يونيو 
4 اأ�شخا�صوفد من  القن�شلية ال�شويدية.4 يونيو
جلنة حتقيق بعثة الأمم املتحدة لتق�ص احلقائق »اخلبري الع�شكري ».5 يونيو
لقاء مع جلنة الأمم املتحدة لتق�شى احلقائق- يف الديرة 5 يونيو
لقاء مع وفد برملاين اأوروبي يف فندق الكمودور.9 يونيو

ال�شيد  ح�شن ال�شيفي، املراقب العام لوزرة الداخلية يف غزة.11 يونيو
ال�شيد كارين دي ريان ))Karin D. Ryan( مدير برنامج حقوق الإن�شان يف مركز كارتر. 11 يونيو 
ال�شيد جيمي كارتر الرئي�ص الأمريكي الأ�شبق يف مقر مكتب عمليات الوكالة  )الأونروا(.16 يونيو
اجتماع مع جلنة تق�شي احلقائق واأع�شاء من مكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة. 16 يونيو 
اجتماع مع ال�شيد �شتيفان هبيل »يف فندق الديرة«.17 يونيو 
اجتماع مع انيلني غروتن )Annelien Groten (، مديرة الربنامج الفل�شطيني يف الرتويكا )Trocaire(.21 يونيو 
اجتماع مع اآنا ليفن، مديرة مكتب  موؤ�ش�شـــة ن�شاء لن�شاء ال�شويدية “Kvinna Till Kvinna“ يف القد�ص.23 يونيو
لقاء مع وزير التعاون التنموي يف وزارة اخلارجية الهولندية بريت كوندرز وزياد �شريعة من املمثلة الهولندية )يف فندق الديرة(.29 يونيو 
لقاء مع  الكاتبة وال�شحفية ال�شيا�شية الكندية ناعومي كالين.29 يونيو 
اجتماع  مع مديرة برنامج ال�شرق الأو�شط وجنوب اأفريقيا يف املركز الدويل للعدالة النتقالية يف اأمريكا.30 يونيو 

30 يونيو
لقاء مع  م�شت�شارة ال�شئون ال�شيا�شية والتجارة ونائبة �شفري جنوب اأفريقيا يف تل اأبيب اإليزابيث �شميث يرافقها كل من:  

كاجاران جوفندر، �شكرتري ثاين يف ال�شفارة، مو�شى ميثمباي، �شكرتري ثالث يف ال�شفارة، وروي�شي جوزوايو، نائب ممثل جنوب 
اأفريقيا لدى ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية.

2 يوليو 
اجتماع مع  وفد من موؤ�ش�شة نوفب )Novib ( �شم كاًل من:

  نتا�شا ماثي) Natach Mathy (، مراقبة وتدبري اأموال،  و �شارة حمود،  م�شت�شارة �شيا�شات لالأرا�شي الفل�شطينية 
املحتلة. 

 اجتماع مع كلري بروزنان – نائب املمثل من املمثلية اليرلندية يف فندق »الديرة«.8 يوليو 
اجتماع مع  موؤ�ش�شة اك�شور الأ�شبانية .9 يوليو 

 اجتماع مع وفد بعثة الرقابة على املعابر من قبل الحتاد الأوروبي يف مقر املمثلية الرنويجية. 16 يوليو 

اجتماع مع روبرت فليب كوركر )Robert Phillip  ( يف مقر برنامج غزة لل�شحة النف�شية.19 يوليو 
 اجتماع مع يا�شر ط�شطا�ص  من الورد فيجن )World Vision(.20 يوليو 

 اجتماع مع اأع�شاء اللجنة اليرلندية لل�شئون اخلارجية يراأ�ص اللجنة اليرلندية  مي�شيل وودز و الأع�شاء املرافقني له. 21 يوليو 
6 اأع�شاء وال�شيد/ جون غينغ ، مدير عمليات الوكالة يف مقر وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني )الأونروا(.

مركز تطوير املوؤ�ش�شات الأهلية الفل�شطينية29 يوليو

كر�شتينا توريزن )Christina Torsein(،  متخ�ش�ص يف حماية الأطفال يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، اليوني�شيف 30 يوليو
.)UNICEF(
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اجتماع مع  موؤ�ش�شة  اأو�شت كري )Aust Care(. 11 اأغ�شط�ص

11 اأغ�شط�ص

اجتماع مع وفد من البعثة الهولندية لدى ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ووفد من الإغاثة الكاثوليكية والإغاثة الزراعية 
يف الروت�ص. �شم الجتماع كال من: روبرت فان )   Robert van(، رئي�ص املمثلية الهولندية لدى ال�شلطة الوطنية 

الفل�شطينية، هاري بوتكر )   Harry putker( �شكرتري اأول يف البعثة، هانز تونزين )  Hans Teunissen( نائب 
رئي�ص البعثة ورئي�ص ق�شم تطوير التعاون.

اجتماع ثاٍن مع فيليب لرزاين، رئي�ص )OCHA(، بدعوة من �شبكة املنظمات الأهلية12 اأغ�شط�ص
 اجتماع مع بيتينا هاربر من موؤ�ش�شة نوفب اأوك�شفام)Oxfam Novieb((.12 اأغ�شط�ص
اجتماع مع دانيال ماغريز�ص )Daniel Magrizos ( و �شيفالري)  Ghivarelli( من ال�شفارة الإيطالية.17 اأغ�شط�ص

اجتماع مع وفد من دان ت�شر�ص اآيد )Dan Church Aid( �شم ماد�ص ليندغراد، ومالينا نادر�شكوف، وعمر 18 اأغ�شط�ص
املجدلوي. 

  30 – 27
املحامية الربيطانية اأجنيال كاف )Angela Gaff (.اأغ�شط�ص

لقاء يف مقر املركز مع ال�شكرتري الثاين لل�شوؤون ال�شيا�شية يف املمثلية الرنويجية، اأولف هيان- اإجندال7 �شبتمرب

اجتماع مع اأع�شاء من موؤ�ش�شة نوفب. 14 �شبتمرب
12 �شخ�صاجتماع مع وفد للمنا�شرة والإعالم من مدريد، باري�ص وبروك�شل. 

اجتماع مع الكري�شت�شني اآيد  )Christian Aid(.15 �شبتمرب
وفد من مكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان، جنيف. 16 �شبتمرب
 وفد من موؤ�ش�شة اإنقاذ الطفل)Save the Children(16 �شبتمرب
وفد من جنيف مع م�شئول املكاتب اخلارجية وم�شئول دائرة التعاون الفني »جلنة حتقيق«.16 �شبتمرب

29 �شبتمرب

 وفد من  اخلط الأمامي / املوؤ�ش�شة  الدولية حلماية املدافعني عن حقوق الإن�شان )Front Line defenders( ي�شم 
كاًل من:

 ماري لولر  )Mary Lawlor(مدير منظمة ، اآندروا اآندر�شون )  Andrew Anderson(  نائب مدير املنظمة ، 
.)Maria Mulcant (وماريا مولكانت ،)Noeline Black ( ونوليان بالك ول

لقاء مع توما�ص دوبال )Tomas Dupla Del Moral( ، مدير ال�شرق الأو�شط وجنوب املتو�شط يف 30 �شبتمرب
املفو�شية الأوروبية - مطعم الديرة

وفد طالبي من مدر�شة بنات الرمال الإعدادية )ا(.1 اأكتوبر
اجتماع مع وفد من موؤ�ش�شة  نوفب) Novib(.6 اأكتوبر
اجتماع مع  اوتا مارك )Otta Mark ( يف مقر الحتاد الأوروبي.6 اأكتوبر

وفد من اخلارجية الدمناركية يف مكتب SMDM. ي�شم كل من:7 اأكتوبر
يعقوب روغيلد ياكوب�شن، رئي�ص دائرة ق�شم ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، اخلارجية الدمناركية.

وفد من منظمة اأك�شور ال�شبانية. 12 اأكتوبر
اجتماع مع  �شفرية اليوني�شيف )UNICEF( مايا فارو )Mia Farrow( يف مركز امليزان حلقوق الإن�شان. 14 اأكتوبر
اجتماع مع اخلارجية الفرن�شية والقن�شلية الفرن�شية يف املركز الثقايف الفرن�شي.15 اأكتوبر
اجتماع مع النرتنا�شونال كري�ش�ص جروب )International Crisis Group(.19 اأكتوبر

لقاء مع رئي�ص البعثة الهولندية روبرت فان امبدن )  Robert Van Embden( و م�شئول الإغاثة الكاثوليكية يف غزة 20 اأكتوبر
ال�شيد/عمر �شعبان يف مطعم  “الروت�ص”.

وفد اأمريكي من �شبكة دعم املراأة )  Woman Donors network( يف مقر وكالة غوث وت�شغيل الالجئني 20 اأكتوبر
15 �شخ�صالفل�شطينيني )الأونروا(.
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26 اأكتوبر
وفد من موؤ�ش�شة اأوك�شفام �شم كل من:

  crisis actionريت�شارد �شتانفورث، م�شئول ال�شيا�شات الإقليمية يف اأوك�شفام بريطانيا، و بن جاك�شون، مدير مقر منظمة
يف اململكة املتحدة، ومارتني كونت�شني املحلل ال�شيا�شي ومنظم احلمالت للمنظمة نف�شها يف بروك�شل.

3 اأ�شخا�ص

وفد من منظمة الكري�شتني اآيد ي�شم كل من: جانيت �شاميز، مدير منطقة ال�شرق الأو�شط، وليندا كرييل، املدير القطري 26 اأكتوبر
للمنظمة اخلا�شة بتقييم املنا�شدة اخلا�شة باأزمة ال�شرق الأو�شط.

27 اأكتوبر 
لقاء مع وفدا اأمريكي مكون من عدد من الأطباء والعاملني يف املجال الطبي وهم: اآين هال، الوزيرة يف الكني�شة اللوثرية، �شريي 

ايكولز، املديرة التنفيذية ملوؤ�ش�شة اأطباء من اأجل ال�شمان الجتماعي يف وا�شنطن، اإيليوت اأدامز، وليام كوفر، وجون �شميث، 
املتطوعون من اجل ال�شالم.

5 اأ�شخا�ص

اجتماع مع ال�شيد جون غينغ ، مدير عمليات الوكالة يف مكتبه بغزة.27 اأكتوبر

دونتال روفريا )Donatella Rovera( باحث متخ�ش�ص يف �شوؤون ال�شرق الأو�شط ) اإ�شرائيل والأرا�شي الفل�شطينية 1 نوفمرب
املحتلة(،  يف منظمة امني�شتي انرتنا�شونال.

ال�شيد جروم جوردان، م�شوؤول يف ال�شوؤون ال�شيا�شية – الحتاد الأوروبي.2 نوفمرب
وفد من موؤ�ش�شة اأك�شور.3 نوفمرب

وفد فرن�شي من املجل�ص العام ملقاطعة اإي�شون جنوب باري�ص يف فرن�شا، �شم الوفد نواب فرن�شيون وممثلون عن 4 نوفمرب
14 اأ�شخا�صخمتلف الأحزاب ال�شيا�شية يف املقاطعة، تراأ�شهم ال�شيد باتري�ص فينيل.

اجتماع مع اللجنة ال�شت�شارية للتعليم يف مقر الوكالة مع بروف�شور كندي.7 نوفمرب 
اجتماع مع جانيت)Janet Symes( م�شئولة منطقة ال�شرق الأو�شط يف موؤ�ش�شة الكر�شتني اآيد )Christian Aid(.8 نوفمرب

اجتماع مع وفد اأمريكي من CNI. 13 نوفمرب
اجتماع مع اأدريان و الك�شاندر - من ال�شليب الأحمر يف مكتب غزة، » الديرة«.18 نوفمرب

ال�شيدة �شوزان راكا�شا )Susan Rakhsh ( جلنة املراأة يف احلزب الرنويجي الجتماعي الي�شاري. 15 دي�شمرب
كارين �شمولر ) Carin Smaller (  رابطة اأطباء حقوق الإن�شان. 15 دي�شمرب
اودري بالما ) Audery Palama( نائبة املدير يف اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر- غزة )ICRC( يف الديرة.16 دي�شمرب
 وفد من ممثلية جنوب اأفريقيا �شم اإدجارد ال�شكرتري الأول للمثلية وامل�شت�شار ال�شيا�شي للمثلية. 16 دي�شمرب
14 طالبة وفد طالبي من مدر�شة بنات بيت حانون.16 دي�شمرب
58 طالبوفد طالبي من مدر�شة ذكور املغازي.16 دي�شمرب

وفد من املمثلية الرنويجية �شم كاًل من نائب رئي�ص املمثلية �شتني توجريباتن)   Stein Torgerbaten( وال�شكرتري 17 دي�شمرب
.)Olav Heian( الثاين اولفا هيان

 وفد من موؤ�ش�شة فريدري�ص ايربت.17 دي�شمرب
يا�شمينا لو�شمن)  Lawsman Yasmina( من اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر )ICRC (.22 دي�شمرب 

ن�شاطات احل�شد واملنا�شرة الدولية



222 التقرير ال�شنوي 2009

املقابالت مع و�سائل الإعالم املحلية والدولية
اإميانه  والدولية، وذلك انطالقًا من  والإقليمية  الإعالم املحلية  امل�شتمر مع و�شائل  والتعاون  بالعمل  الإن�شان اهتمامًا خا�شًا  الفل�شطيني حلقوق  املركز  يويل 
العميق بالدور الفاعل والهام لو�شائل الإعالم يف الن�شال نحو تطوير وتعزيز احرتام حقوق الإن�شان.  ويعمل املركز على مدار العام، من خالل فتح اأبواب املركز 
على م�شراعيه، لكافة ال�شحفيني املحليني والأجانب للتزود باملعلومات الهامة وال�شرورية حول اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة ومواكبة 
اأوًل باأول.  كما يقدم املركز خدمات لل�شحفيني، حتديدًا ال�شحفيني الأجانب، بهدف ت�شهيل عملهم للو�شول اإىل ال�شحايا  كافة الأحداث الطارئة وامللحة 
ونقل املعلومات عن حقيقة ما يجري يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.  وخالل العام 2009، التقى مدير واأع�شاء املركز مع اأكرث من 280 و�شيلة اإعالم حملية 
واإقليمية، تنوعت ما بني �شحف واإذاعات وحمطات تلفزيونية ووكالت اأنباء ومواقع اإلكرتونية.  جرت اأبرز هذه اللقاءات اأثناء احلرب على غزة وكانت حول اآثار 
العدوان على املدنيني وممتلكاتهم، فيما كان لتقرير جلنة تق�شي احلقائق ب�شاأن احلرب على غزة »تقرير غولد�شتون« ن�شيب كبري من تلك اللقاءات.   وكانت 
اأبرز اللقاءات مع و�شائل الإعالم املختلفة الدولية: �شحيفة الغارديان الربيطانية؛ �شحيفة اللوموند الفرن�شية؛ وكالة الأنباء الهولندية؛ تلفزيون DW الأملاين؛ 
 Fox( الأمريكية؛ حمطة ))CNN ؛ الراديو الوطني الهولندي؛ وكالة ا�شو�شيتد بر�ص؛ حمطةThe Sydney Morning Herald وكالة اأنباء رويرتز؛
News( الأمريكية؛ �شحيفة دير �شبيغل الأملانية ) DER SPIEGEL(؛ IL Manifesto، اإيطاليا؛ )JIJI Press(، وكالة الأنباء اليابانية؛ وكالة الأنباء 
اأملانيا؛ الفاينان�شل تاميز )Financial Times(؛ تلفزيون )BBC(؛  المريكية)ABC(؛ �شحيفة النيويورك تاميز )New York Times(؛ راديو 
جملة التامي )خدمات اأخبار احلياة(؛ وجريدة Irish times.  فيما كانت اأبرز اللقاءات التي اأجراها طاقم املركز مع و�شائل الإعالم املختلفة الإقليمية: قناة 
T.V؛ الف�شائية الليبية؛ قناة العامل الف�شائية؛ الف�شائية ال�شورية؛ قناة الكويت الف�شائية؛ الف�شائية ال�شعودية القناة الثانية؛  النيل الف�شائية؛ اجلزائرية 
الف�شائية امل�شرية؛ قناة البغدادية؛ قناة ابو ظبي الف�شائية؛ قناة دبي الف�شائية؛ ف�شائية القد�ص؛ وقناة اجلزيرة انرتنا�شيونال.  اأما اأبرز و�شائل الإعالم 

املحلية املختلفة التي التقاها املركز، فكانت: تلفزيون فل�شطني؛ ف�شائية الأق�شى؛ راديو فل�شطني؛ اإذاعة ال�شم�ص بالنا�شرة؛ واإذاعة الأق�شى.
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اإ�سدارات ومطبوعات املركز خالل العام 2009

ت�شمل اإ�شدارات املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان بيانات �شحفية، تطورات ميدانية حول حالة النفالت الأمني وفو�شى ال�شالح، التطورات امليدانية املتعلقة 
باحل�شار، �شل�شلة تقارير »ما بعد العدوان«، درا�شات، تقارير دورية وغري دورية، مطويات توعية، اأوراق موقف، مداخالت مع اأج�شام الأمم املتحدة، واأوراق 

عمل يف موؤمترات دولية وحملية.

1( البيانات ال�سحفية
يعترب البيان ال�شحفي اأحد اأهم الو�شائل التي ينتهجها املركز لالإعالم عن انتهاكات حقوق الإن�شان.  وخالل العام 2009 اأ�شدر املركز )140( بيانًا �شحفيًا 
حول انتهاكات حقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل، بينها )69( بيانًا، تناولت النتهاكات التي تت�شل بال�شلطة الوطنية الفل�شطينية والأو�شاع الداخلية 
اإ�شافة اإىل ذلك اأ�شدر املركز )6( بيانات �شحفية تناولت انتهاكات  الفل�شطينية، بينما تناول )65( بيانًا، انتهاكات اقرتفتها قوات الحتالل الإ�شرائيلي، 

حقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل ب�شكل عام.

جدول البيانات ال�شحفية التي اأ�شدرها املركز حول النتهاكات الإ�شرائيلية 2009

تاريخ الرقم
مو�شوع البيانالوحدة املعدةالإ�شدار

اغتيال د. نزار ريان، ومقتل زوجاته الأربع واأحد ع�شر من اأبنائه، ارتفاع عدد ال�شحايا اإىل البحث امليداين02 يناير 
357 قتياًل، معظمهم من املدنيني العزل، من بينهم  51 طفاًل و14 امراأة

ارتفاع عدد ال�شحايا اإىل 372 قتيل، معظمهم من املدنيني العزل، من بينهم 75 طفاًل و16 البحث امليداين03 يناير
امراأة 

اإ�شرائيل متار�ص اأق�شى اأ�شكال اإرهاب الدولة وت�شتبيح دماء املدنيني الفل�شطينيني داخل البحث امليداين04 يناير
منازلهم وم�شاجدهم ارتفاع عدد ال�شحايا اإىل 424 قتياًل، من بينهم 88 طفاًل و19 امراأة

هجمات برية غري م�شبوقة وعائالت باأكملها ت�شقط ما بني قتيل وجريح لريتفع عدد ال�شحايا البحث امليداين05 يناير
اإىل  505 قتلى، من بينهم 106 اأطفال، و22 امراأة

ارتفاع عدد ال�شحايا حتى اللحظة  اإىل 599 قتيل من بينهم 130 طفل، و33 امراأة، و�شتة من البحث امليداين06 يناير
اأفراد الطواقم الطبية

مقتل 83 مواطنًا فل�شطينيًا منهم 80 مدنيًا ن�شفهم من الأطفال والن�شاءالبحث امليداين07 يناير
مقتل )38( مواطنًا فل�شطينيًا، من بينهم )11( طفاًل و)6( ن�شاءالبحث امليداين08 يناير
مقتل 53 مواطنا منهم 20 طفال و 4 ن�شاءالبحث امليداين09 يناير
مقتل 34 فل�شطينيًا، منهم 31 مدنيًا، بينهم 4 اأطفال وثالث ن�شاءالبحث امليداين10 يناير
مقتل 53 مواطنًا، 39 منهم من املدنيني العزل، من بينهم 10 اأطفال، و�شت ن�شاءالبحث امليداين11 يناير
مقتل 26 مواطن فل�شطيني، 23 منهم من املدنيني العزل، من بينهم 6 اأطفال وثالث ن�شاءالبحث امليداين12 يناير
مقتل 51  فل�شطينيًا، 17 منهم من املدنيني العزل، بينهم 3 اأطفال خم�ص ن�شاء وطبيب.البحث امليداين13 يناير
مقتل 47  فل�شطينيًا، 40 منهم من املدنيني العزل، بينهم 11 طفاًل وثالث ن�شاء.البحث امليداين14 يناير



224 التقرير ال�شنوي 2009

املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يدين ا�شتخدام قوات الحتالل الإ�شرائيلي لقنابل حارقة البحث امليداين14 يناير
غري معروفة �شد ال�شكان املدنيني

غزة تتعر�ص لأب�شع اأنواع العدوان منذ بداية احلربالبحث امليداين15 يناير
قوات الحتالل تغتال النائب والقيادي يف حركة )حما�ص( �شعيد �شيامالبحث امليداين16 يناير
عائالت باأكملها ت�شقط ما بني قتيل وجريحالبحث امليداين17 يناير

اإ�شرائيل تعيد انت�شارها يف القطاع ب�شكل حمدود جدا وتوا�شل اإطالق النار املتفرق باجتاه البحث امليداين18 يناير
املدنيني

العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة خلف دمارًا �شاماًل، ح�شد الأرواح واملمتلكات والأعيان البحث امليداين22 يناير
املدنية، عائالت باأكملها اندثرت

الحتاد الأوروبي ل يفي بالتزاماته بحماية حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلةالوحدة الدولية28 يناير

املركز يرحب بقرار الق�شاء الإ�شباين التحقيق يف جرائم حرب اقرتفتها قوات الحتالل الوحدة الدولية29 يناير
الإ�شرائيلي يف قطاع غزة

الق�شاء الإ�شباين يوؤكد اأهليته للتحقيق يف جرائم حرب ارتكبت يف غزة يف عام 2002 والإدعاء الوحدة الدولية05 فرباير
مل ي�شتاأنف �شد القرار

قوات الحتالل توافق على دفع 200 األف �شيكل مقابل اإنهاء امللف، املركز الفل�شطيني حلقوق امل�شاعدة القانونية10 فرباير
الإن�شان ينجح يف جرب ال�شرر عن عائلة املواطن �شيد اأبو �شفرة

املركز يدين ب�شدة قرار بلدية القد�ص الغربية باإخالء حي الب�شاتني يف قرية �شلوان وت�شريد البحث امليداين24 فرباير
1500 فل�شطيني

جلنة تق�شي احلقائق حول جرائم احلرب الإ�شرائيلية املنبثقة عن جامعة الدول العربية تنهي الوحدة الدولية26 فرباير
اأعمالها يف غزة

املركز ي�شتهجن �شعي البع�ص ل�شتغالل �شحايا انتهاكات قوات الحتالل ويوؤكد اأنه لن يتهاون امل�شاعدة القانونية12 مار�ص
مع حماولت ت�شليل موكليه

العدوان الإ�شرائيلي خلف 1417 قتياًل، من بينهم 926 مدنيًا  255 من عنا�شر ال�شرطة 236 البحث امليداين12 مار�ص
من املقاتلني

املركز الفل�شطيني يدين اعتقال عدد من القادة ال�شيا�شيني ونواب حم�شوبني على حركة حما�صالبحث امليداين19 مار�ص

املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يدين القرتاحات با�شتخدام ال�شجناء الفل�شطينيني كـ الوحدة الدولية19 مار�ص
»اأوراق م�شاومة« �شيا�شية

املركز يفند الدعاءات الزائفة لقوات الحتالل الإ�شرائيلي ب�شاأن اأعداد القتلى خالل العدوان الوحدة الدولية26 مار�ص
على قطاع غزة

اإ�شرائيل تغلق التحقيق يف جرائم احلرب امل�شتبه يف ارتكابها يف قطاع غزةالوحدة الدولية31 مار�ص
املركز يدين العتداء امل�شرتك للم�شتوطنني وقوات الحتالل على خربة �شافا يف اخلليلالبحث امليداين09 اأبريل

يف ذكرى يوم الأ�شري الفل�شطيني، املركز يذكر املجتمع الدويل مب�شئولياته ويدعوه ل�شمان امل�شاعدة القانونية16 اأبريل
احرتام اإ�شرائيل حلقوق املعتقلني الفل�شطينيني

الرف�ص الإ�شرائيلي للتعاون مع التحقيق الذي جتريه الأمم املتحدة ميثل حماولة حلماية الوحدة الدولية21 اأبريل
جمرمي احلرب امل�شتبه فيهم من العدالة

املركز يدين املحاولت الإ�شرائيلية لإ�شفاء ال�شرعية على اجلرائم املرتكبة يف غزة وحماية الوحدة الدولية27 اأبريل
مرتكبي هذه اجلرائم من العدالة
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املركز يدين ب�شدة خمططات �شلطات الحتالل مل�شادرة 12 األف دومن لربط م�شتوطنتي البحث امليداين04 مايو
»كيدار« و«معاليه اأدوميم«

املركز يرحب بقرار املحكمة الإ�شبانية القا�شي مبوا�شلة التحقيق مع امل�شئولني الإ�شرائيليني الوحدة الدولية04 مايو
امل�شتبه بارتكابهم جرائم حرب

مكتب النائب العام الإ�شرائيلي يبلغ املحكمة العليا يف اإ�شرائيل اأنه لن يتم التحقيق يف جرائم الوحدة الدولية07 مايو
احلرب امل�شتبه بارتكابها يف غزة

نتائج التحقيقات التي اأجرتها جلنة مناه�شة التعذيب تلقي ال�شوء على حقيقة تق�شري املجتمع الوحدة الدولية19 مايو
الدويل جتاه النتهاكات املنظمة ووا�شعة النطاق للقانون الدويل 

املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يو�شح اللب�ص ب�شاأن مقرتح الربملان الإ�شباين اخلا�ص الوحدة الدولية21 مايو
بت�شريعات الولية الق�شائية الدولية

منظمات حقوق اإن�شان فل�شطينية توجه ر�شالة مفتوحة اإىل ال�شيد بان كي مون تدين اإخفاقه يف الوحدة الدولية02 يونيو
اللتزام بالقانون الدويل

املركز يرحب بو�شول بعثة تق�شي احلقائق امل�شتقلة التي �شكلها جمل�ص حقوق الإن�شان اإىل غزةالوحدة الدولية02 يونيو
املركز يدين �شل�شلة العتداءات التي اقرتفها امل�شتوطنون �شمايل ال�شفةالبحث امليداين02 يونيو

املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان �شيتقدم با�شتئناف اإىل املحكمة العليا �شد قرار حمكمة الوحدة الدولية30 يونيو
ال�شتئناف الإ�شبانية

يف الذكرى اخلام�شة لإ�شدار حمكمة العدل الدولية راأيها ال�شت�شاري حول اجلدار، املركز الوحدة الدولية08 يوليو
ي�شلط ال�شوء على النتهاكات امل�شتمرة للقانون الدويل

املركز يدين جرائم التنكيل التي يتعر�ص لها املدنيون الفل�شطينيون على احلواجز الع�شكرية البحث امليداين11 اأغ�شط�ص
الإ�شرائيلية

مقتل اأربعة مواطنني على الأقل خالل ت�شعيد اإ�شرائيلي يف قطاع غزةالبحث امليداين25 اأغ�شط�ص
قوات الحتالل تقتل طفاًل فل�شطينيًا بدم بارد يف خميم اجللزون، �شمايل رام اهللالبحث امليداين01 �شبتمرب

يف ا�شتخدام مفرط للقوة امل�شلحة املميتة، قوات الحتالل تقتل طفاًل يف بلدة بيت حانون، البحث امليداين06 �شبتمرب
�شمال القطاع

املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يدين ب�شدة املخططات ال�شتيطانية الإ�شرائيلية اجلديدة يف البحث امليداين08 �شبتمرب
ال�شفة الغربية

منظمات حقوق اإن�شان فل�شطينية توؤيد عمل وتو�شيات بعثة الأمم املتحدة لتق�شي احلقائق: الوحدة الدولية16 �شبتمرب
املطالبة باإن�شاف ق�شائي فعال وحماية حقوق ال�شحايا

املركز يدين �شماح قوات الحتالل للجماعات ال�شتيطانية بالدخول اإىل باحات امل�شجد البحث امليداين28 �شبتمرب
الأق�شى وا�شتخدام القوة املفرطة �شد املدنيني الفل�شطينيني

على جمل�ص حقوق الإن�شان اأن يتبنى نتائج  وتو�شيات جلنة غولد�شتون لتق�شي احلقائقالوحدة الدولية29 �شبتمرب

اخلطوة الأوىل نحو حتقيق العدالة: جمل�ص حقوق الإن�شان يتبنى قرارًا ي�شادق على نتائج الوحدة الدولية16 اأكتوبر
وتو�شيات تقرير غولد�شتون

املركز يدين احتجاز باحثه يف حمافظتي اخلليل وبيت حلم وتعر�شه لل�شرب على اأيدي قوات تطوير الدميقراطية25 اأكتوبر
الحتالل

املركز يدين اقتحام  قوات الحتالل للم�شجد الأق�شى البحث امليداين26 اأكتوبر
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اإنكارًا للعدالة، املحكمة الهولندية ترف�ص ا�شتئنافًا مت التقدم به يف ق�شية اأيلونالوحدة الدولية30 اأكتوبر

تقرير غولد�شتون يف اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة: يجب على الدول اأن تعمل على تعزيز الوحدة الدولية03 نوفمرب
القانون الدويل ل�شمان حتقيق مبداأ امل�شاءلة ل�شالح �شحايا جرائم احلرب يف قطاع غزة

يجب على اجلمعية العمومية اأن ت�شوت من اأجل حماربة التمتع باحل�شانة ومن اأجل تعزيز الوحدة الدولية03 نوفمرب
�شيادة القانون

تقرير غولد�شتون يف اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة: يجب على الدول اأن تعمل على �شمان الوحدة الدولية04 نوفمرب
حقوق ال�شحايا وعدم امل�شاومة على �شيادة القانون

حملة اإ�شرائيلية حممومة �شد البناء املدين الفل�شطيني يف مناطق )C(  البحث امليداين19 نوفمرب
املركز يدين اعتقال قوات الحتالل لن�شطاء حقوق اإن�شان يف ال�شفة الغربيةالبحث امليداين23 دي�شمرب

قوات الحتالل تقتل �شتة مواطنني فل�شطينيني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ثالثة منهم جرى البحث امليداين27 دي�شمرب
اغتيالهم يف مدينة نابل�ص

املركز يطالب املجتمع الدويل بالعمل على �شمان احرتام �شيادة القانونالوحدة الدولية27 دي�شمرب

احلقوق القت�شادية 27 دي�شمرب
ال�شلطات املحتلة متنع م�شيحيي القطاع فرحة الحتفال باأعياد امليالدوالجتماعية

جدول البيانات ال�شحفية التي اأ�شدرها املركز حول انتهاكات ال�شلطة الفل�شطينية 2009

تاريخ الرقم
مو�شوع البيانالوحدة املعدةالإ�شدار

املحكمة الع�شكرية يف اخلليل ت�شدر حكمًا بالإعدام على مواطنتطوير الدميقراطية26 يناير

املركز يطالب بالتحقيق يف ظروف وفاة مواطن جراء تعر�شه للتعذيب على اأيدي اأجهزة الأمن تطوير الدميقراطية08 فرباير
يف خان يون�ص

املركز يطالب احلكومة يف رام اهلل بالتحقيق يف ظروف وفاة معتقل يف مقر جهاز الأمن الوقائي تطوير الدميقراطية09 فرباير
يف جنني 

اإطالق النار من قبل جمهولني على مبنى �شحيفة احلياة اجلديدة يف البرية، و�شيارة مدير تطوير الدميقراطية09 فرباير
داخلية نابل�ص 

املركز يطالب بالتحقيق يف ظروف وفاة مواطنني يف خميمي املغازي وال�شاطئ، اأحدهما كان تطوير الدميقراطية10 فرباير
معتقاًل لدى ال�شرطة الفل�شطينية

املركز يدين ا�شتمرار احتجاز �شحفيني لدى جهاز الأمن الوقائي يف ال�شفة الغربيةتطوير الدميقراطية12 فرباير
املحكمة الع�شكرية يف غزة ت�شدر حكمًا بالإعدام بحق مواطنتطوير الدميقراطية24 فرباير
املركز يطالب بالتحقيق يف جرمية قتل مواطن على اأيدي م�شلحني مقنعني يف غزةتطوير الدميقراطية01 مار�ص
املحكمة الع�شكرية يف غزة حتكم بالإعدام على ثالثة مواطنني تطوير الدميقراطية11 مار�ص

املركز يطالب بالتحقيق يف ظروف وفاة مواطن جراء تعر�شه للتعذيب خالل احتجازه على اأيدي تطوير الدميقراطية18 مار�ص
اأفراد الأمن يف رفح

املركز يدين ب�شدة اعتداء عنا�شر من قوات الأمن الوطني على القا�شي فواز عطية يف حمكمة تطوير الدميقراطية19 مار�ص
بداية بيت حلم

احلقوق القت�شادية 23 مار�ص
املركز يحذر من توقف عالج مر�شى القطاع يف اخلارجوالجتماعية
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املركز يطالب بالتحقيق يف ظروف وفاة مواطن جراء تعر�شه للتعذيب على اأيدي اأفراد املباحث تطوير الدميقراطية25 مار�ص
يف غزة

احلقوق القت�شادية 25 مار�ص
نداء عاجل اأنقذوا مر�شى القطاع من املوت قبل فوات الأوانوالجتماعية

احلقوق القت�شادية 07 اأبريل
املركز يدعو حكومتي رام اهلل وغزة اإىل اإنقاذ حياة املر�شى قبل فوات الأوانوالجتماعية

املحكمة الع�شكرية يف غزة ت�شدر اأحكامًا بالإعدام غيابيًا بحق اأربعة مواطنني تطوير الدميقراطية08 اأبريل

مقتل 4 مواطنني، بينهم طفل يف جرميتني جديدتني من جرائم القتل على خلفية ما ي�شمى بـ« تطوير الدميقراطية13 اأبريل
ق�شايا �شرف العائلة« يف غزة

احلقوق القت�شادية 19 اأبريل
والجتماعية

انعدام امل�شوؤولية يف�شي اإىل وفاة 10 منهم، املركز ينا�شد الرئي�ص بالتدخل الفوري لوقف املزيد 
من الوفيات قبل فوات الأوان

املركز يدين جرمية اإطالق النار على ع�شو املجل�ص الت�شريعي ال�شيخ البيتاوي تطوير الدميقراطية20 اأبريل
املركز ي�شري بقلق اإىل اعتقال الدكتور عبد ال�شتار قا�شم من قبل ال�شرطة الفل�شطينية يف نابل�صتطوير الدميقراطية22 اأبريل
املركز يدين احتجاز ن�شطاء من حركة فتح على خلفية �شيا�شية يف قطاع غزةتطوير الدميقراطية22 اأبريل

احلقوق القت�شادية 27 اأبريل
املركز يرحب بعودة العمل يف دائرة العالج يف اخلارجوالجتماعية

املحكمة الع�شكرية يف اخلليل ت�شدر حكمًا بالإعدام على مواطن تطوير الدميقراطية29 اأبريل
ا�شتمرار احتجاز ال�شحفي م�شطفى �شربي لدى جهاز الأمن الوقائي يف قلقيلية منذ اأ�شبوعنيتطوير الدميقراطية04 مايو
املركز يدين ا�شتمرار عمليات العتقال �شد اأن�شار احلركات الإ�شالمية يف ال�شفة الغربيةتطوير الدميقراطية12 مايو

املركز ينظر بقلق اإىل اإجراءات الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة بحق ن�شطاء حركة فتح تطوير الدميقراطية20 مايو
وال�شخ�شيات العتبارية

املركز يدين منع اأجهزة الأمن يف غزة نا�شطات ن�شويات من التوجه اإىل رام اهللتطوير الدميقراطية21 مايو

املركز يدين ب�شدة العتداء الذي تعر�شت له مقربتا كني�شتي الروم الأرثوذك�ص والالتني يف قرية تطوير الدميقراطية24 مايو
جفنا، �شمايل رام اهلل

املحكمة الع�شكرية يف غزة ت�شدر اأحكامًا بالإعدام بحق ثالثة مواطنني تطوير الدميقراطية24 مايو
مقتل �شتة مواطنني، ثالثة من اأفراد الأجهزة الأمنية، واثنني من كتائب الق�شام ومواطن اآخرتطوير الدميقراطية31 مايو
املركز يدين منع اأجهزة الأمن يف غزة نواب حركة فتح من التوجه لرام اهللتطوير الدميقراطية01 يونيو
املركز يدين ا�شتمرار عمليات العتقال �شد اأن�شار حركة )حما�ص( يف ال�شفة تطوير الدميقراطية03 يونيو

املركز يدين منع �شتة نواب من حركة حما�ص من الدخول اإىل قلقيلية على اأيدي اأجهزة الأمن تطوير الدميقراطية03 يونيو
الفل�شطينية

يف عملية ا�شتهدفت اعتقال جمموعة من كتائب الق�شام مقتل رجل اأمن فل�شطيني واثنني من تطوير الدميقراطية05 يونيو
الكتائب يف قلقيلية

املركز ينظر بقلق اإىل اعتقال ن�شطاء حركتي فتح على اأيدي اأجهزة الأمن يف قطاع غزة وحما�ص تطوير الدميقراطية08 يونيو
على اأيدي اأجهزة الأمن يف ال�شفة الغربية

املركز يطالب بالتحقيق يف ظروف اإطالق النار من قبل اأفراد ال�شرطة واإ�شابة ثالثة م�شاركني تطوير الدميقراطية15 يونيو
يف م�شرية �شلمية

املركز يطالب بالتحقيق يف ظروف وفاة مواطن حمتجز يف �شجن املخابرات العامة يف اخلليلتطوير الدميقراطية15 يونيو
ا�شتنكار �شيطرة وزارة الداخلية بغزة على جمعية اأ�شدقاء املري�ص اخلرييةتطوير الدميقراطية18 يونيو
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املركز يدين اعتقال عنا�شر من حزب التحرير الإ�شالمي يف قطاع غزةتطوير الدميقراطية30 يونيو
املركز يدعو لوقف العتقالت ال�شيا�شية وتهيئة الظروف لإجناح احلوار واإنهاء النق�شامتطوير الدميقراطية30 يونيو
املركز يدين منع حزب التحرير من تنظيم موؤمتر �شلمي يف مدينة رام اهللتطوير الدميقراطية05 يوليو
املركز ينظر بقلق اإىل ا�شتمرار اإجراءات �شحب جوازات �شفر من مواطنني ملنعهم من ال�شفرتطوير الدميقراطية08 يوليو

املركز يعرب عن قلقه جراء منع حمامييه من زيارة موكليهم يف �شجون جهاز الأمن الداخلي امل�شاعدة القانونية12 يوليو
بغزة

املركز يدين اعتداء ال�شرطة على حفل زفاف لعائلة املدهون يف بلدة بيت لهيا ُرفعت فيه �شورة تطوير الدميقراطية15 يوليو
�شميح املدهون

املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يدين قرار تعليق عمل قناة اجلزيرة الف�شائية يف ال�شفة تطوير الدميقراطية16 يوليو
الغربية

الأمن الوقائي لي�ص فوق القانون:اجلهاز يرف�ص تنفيذ قرار حمكمة العدل العليا القا�شي تطوير الدميقراطية20 يوليو
بالإفراج عن ال�شحفي م�شطفى �شربي

املركز يدين اإ�شابة 61 مواطنًا يف جرمية انفجار حفل زفاف يف خان يون�صتطوير الدميقراطية22 يوليو
قرار فر�ص ارتداء احلجاب واجللباب على املحاميات يف غزة خمالف للقانونامل�شاعدة القانونية26 يوليو

املركز يطالب بالتحقيق يف ظروف وفاة مواطن كان معتقاًل لدى جهاز الأمن الوقائي يف اخلليلتطوير الدميقراطية06 اأغ�شط�ص

املركز يطالب احلكومة يف رام اهلل بالتحقيق يف ظروف وفاة مواطن معتقل لدى جهاز املخابرات تطوير الدميقراطية11 اأغ�شط�ص
العامة يف �شجن 

املركز ينظر بقلق اإىل تفتي�ص مقر اجلمعية الوطنية للدميقراطية والقانون على اأيدي اأفراد تطوير الدميقراطية12 اأغ�شط�ص
الأمن يف رفح

املركز يعرب عن قلقه اإزاء الت�شريحات ال�شادرة عن م�شادر احلكومة يف غزة �شد الهيئة تطوير الدميقراطية13 اأغ�شط�ص
امل�شتقلة حلقوق الإن�شان

املركز يدين ال�شتباكات الدامية يف رفح ارتفاع ح�شيلة ال�شحايا اإىل 28 قتياًل على الأقل واأكرث تطوير الدميقراطية15 اأغ�شط�ص
من 100 م�شاب

قرار القيادة الفل�شطينية وال�شغط الدويل ي�شكالن اإهانة لل�شحاياالوحدة الدولية03 اأكتوبر
املحكمة الع�شكرية يف غزة ت�شدر حكمًا بالإعدام على مواطن تطوير الدميقراطية08 اأكتوبر
املركز يدعو اإىل حتييد اجلامعات عن اأتون ال�شراع ال�شيا�شيتطوير الدميقراطية11 اأكتوبر

املركز يرحب بقرار حما�ص التحقيق يف ادعاءات ب�شاأن ارتكاب جرائم حرب، واللتزام بتقرير الوحدة الدولية16 اأكتوبر
غولد�شتون

املحكمة الع�شكرية الدائمة يف غزة ت�شدر حكمًا بالإعدام رميًا بالر�شا�ص على مواطن تطوير الدميقراطية01 نوفمرب
املحكمة الع�شكرية العليا يف غزة ت�شدر حكمًا بالإعدام �شنقًا على مواطن تطوير الدميقراطية04 نوفمرب
املركز يدين منع عقد موؤمتر نظمه الإحتاد الدويل لل�شحفيني يف مدينة غزةتطوير الدميقراطية10 نوفمرب

املركز يدين اقتحام الأجهزة الأمنية ملقر وكالة رامتان يف غزة، ويعرب عن قلقه البالغ اإزاء تطوير الدميقراطية12 نوفمرب
الإجراءات التي اتخذتها ملنع اإحياء ذكرى وفاة الرئي�ص الراحل يا�شر عرفات

املركز يدين العتداء الذي تعر�شت له موؤ�ش�شة ال�شمري حلقوق الإن�شان بغزةتطوير الدميقراطية16 نوفمرب
املركز يدين ا�شتمرار عمليات العتقال �شد اأن�شار حركة حما�ص يف ال�شفة الغربيةتطوير الدميقراطية17 نوفمرب

املركز يدين جرمية مقتل طفل و�شط القطاعتطوير الدميقراطية01 دي�شمرب
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احلقوق القت�شادية 07 دي�شمرب
والجتماعية

بقرار من وزارة الداخلية ال�شرطة الفل�شطينية تعرقل �شفر املر�شى للعالج يف امل�شت�شفيات خارج 
القطاع  

املحكمة الع�شكرية يف رام اهلل ت�شدر حكمًا بالإعدام رميًا بالر�شا�ص على مواطنتطوير الدميقراطية10 دي�شمرب

املركز ينظر بقلق اإىل العتداء الذي تعر�ص له مقرا �شبكة املنظمات الأهلية وموؤ�ش�شة الإ�شكان تطوير الدميقراطية13 دي�شمرب
التعاوين  بغزة

املركز يدين حمالت العتقال �شد اأن�شار حركة )حما�ص( يف ال�شفة الغربيةتطوير الدميقراطية15 دي�شمرب
املركز ينظر بقلق اإىل تزايد العتداءات على املنظمات الأهلية يف قطاع غزةتطوير الدميقراطية16 دي�شمرب

جدول بيانات �شحفية اأخرى اأ�شدرها املركز خالل العام 2009
مو�شوع البيانالوحدة املعدةتاريخ الإ�شدارالرقم

يف اليوم العاملي للمراأة، معاناة املراأة الفل�شطينية م�شاعفة وغري م�شبوقة بفعل تبعات املراأة والطفل08 مار�ص
العدوان الإ�شرائيلي على قطاع غزة

املركز ومنظمات املجتمع املدين الإ�شبانية ينظمون موؤمترين يف مدريد دفاعًا عن الوحدة الدولية21 يونيو
الولية الق�شائية الدولية 

املركز يهنئ رئي�ص املجل�ص الت�شريعي الفل�شطيني، د. عزيز الدويك بالإفراج عنهتطوير الدميقراطية12 يونيو

يف الذكرى العا�شرة لليوم العاملي ملناه�شة العنف �شد الن�شاء معاناة الن�شاء املراأة والطفل25 نوفمرب
الفل�شطينيات يف ال�شفة تتوا�شل ويف غزة تت�شاعد

احلقوق القت�شادية 03 دي�شمرب
والجتماعية

يف ذكرى اليوم العاملي للمعاق: ا�شتمرار تدهور حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف 
الأر�ص الفل�شطينية املحتلة

املركز ومنظمات حقوق 09 دي�شمرب
الإن�شان

بيان �شادر عن موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان الفل�شطينية مبنا�شبة الإعالن العاملي حلقوق 
الإن�شان

2( تطورات ميدانية حول حالة االنفالت االأمني وفو�سى ال�سالح
الثالثة  الأعوام  وا�شتمر �شدورها خالل  العام 2006،  ا�شتحدثتها يف  الإن�شان قد  الفل�شطيني حلقوق  املركز  الدميقراطية يف  ن�شرة كانت وحدة تطوير  وهي 
الالحقة، كاأداة لت�شليط ال�شوء على ا�شتمرار حالة الفلتان الأمني وفو�شى انت�شار ال�شالح امل�شت�شرية يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، وما حت�شده من �شحايا.  
ويتم اعداد هذه الن�شرة يف �شوء ما توثقه وحدة البحث امليداين من اأحداث ذات �شلة.  وقد �شدر خالل العام 2009، 24 ن�شرة، تتوفر جميعها على املوقع 

اللكرتوين للمركز.

مو�شوع الن�شرةتاريخ الإ�شدارالرقم
مقتل مواطن واإ�شابة خم�شة اآخرين يف تفجري مقهى مبدينة غزة08 فرباير
مقتل مواطنة بعيار ناري طائ�ص يف غزة15 فرباير
املركز يدين العتداء الذي تعر�ص له مكتب قناة اجلزيرة يف غزة08 مار�ص
مقتل فتاة يف حمافظة قلقيلية على خلفية ما ي�شمى بـ »ق�شايا �شرف العائلة«15 مار�ص
مقتل طفلني جراء عبثهما بج�شم م�شبوه �شرق مدينة غزة22 مار�ص
مقتل مواطنة يف خميم املغازي على خلفية ما ي�شمى بـ«ق�شايا �شرف العائلة«26 مار�ص
اإ�شرام النار يف مركز رعاية الطفل والأ�شرة على اأيدي جمهولني يف خان يون�ص12 اأبريل
اإ�شابة ثالثة مواطنني بر�شا�ص م�شلحني يف جباليا19 اأبريل
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مقتل مواطنة يف بيت اأمر، �شمايل اخلليل13 مايو
جمهولون ي�شرمون النار يف �شيارة رئي�ص النيابة الع�شكرية يف حمافظة نابل�ص14 مايو
مقتل طفل يف انفجار داخلي بخان يون�ص17 مايو
م�شلحون جمهولون يحرقون مقهى مبدينة دير البلح02 يونيو
مقتل فتاة يف حمافظة الو�شطى على خلفية ما ي�شمى بـ »ق�شايا �شرف العائلة«11 يونيو
ثالثة جرائم قتل يف مدينة اخلليل على خلفية نزاعات عائلية وعبث بال�شالح05 يوليو
مقتل مواطنة يف جباليا على خلفية ما ي�شمى بـ »ق�شايا �شرف العائلة«27 يوليو

مقتل طفل يف �شلفيت جراء العبث ب�شالح والده13 اأغ�شط�ص
مقتل مواطن على خلفية �شجارات عائلية يف غزة16 اأغ�شط�ص
مقتل مواطنني خالل �شجار عائلي يف غزة26 اأغ�شط�ص

مقتل مواطن بعيار ناري طائ�ص يف رفح02 �شبتمرب
مقتل ثالثة مواطنني واإ�شابة ثالثة اآخرين يف حوادث تتعلق با�شتخدام ال�شالح يف نزاعات �شخ�شية وعائلية06 �شبتمرب
ا�شتهداف مقهيني بعبوات نا�شفة يف مدينة غزة11 نوفمرب
اإ�شابة مواطنني جراء �شقوط �شاروخ حملي ال�شنع على منزلهما25 نوفمرب

مقتل مواطنة يف خميم ال�شاطئ على خلفية ما ي�شمى بـ »ق�شايا �شرف العائلة«02 دي�شمرب
تفجري عبوة نا�شفة مببنى جمعية اآل البيت للرتاث والعلوم ال�شرعية واملركز الوطني للبحوث والدرا�شات22 دي�شمرب

3( التطورات امليدانية املتعلقة باحل�سار
عملت وحدة احلقوق القت�شادية والجتماعية يف املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان على متابعة احل�شار الذي فر�شته قوات الحتالل الإ�شرائيلي على قطاع 
غزة، وتوثيق حالة املعابر يف قطاع غزة من خالل ن�شرة جديدة �شدرت بعنوان حالة معابر قطاع غزة.  وقد اأ�شدر املركز خالل العام 2009 ن�شرتني بتاريخي 

16 مار�ص، و3 يونيو.

4( �سل�سلة ما بعد العدوان
ا�شتحدث املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان بعد العدوان احلربي على قطاع غزة خالل الفرتة 27 دي�شمرب 2008 -18 يناير 2009، �شل�شلة تقارير جديدة 
حتت عنوان )ما بعد العدوان(، وت�شتهدف هذه  يف هذه ال�شل�شلة اجلديدة من الإفادات ال�شخ�شية، تق�شي ا�شتمرار تاأثريات نتائج هذه احلرب على ال�شكان 

املدنيني يف قطاع غزة بعد انتهائها.

العنوان تاريخ الإ�شدارالرقم
نحن ل ن�شعر بالأمان مطلقًا04 فرباير
عجزة غزة املن�شيون15 فرباير
األي�ص ما حل بنا حرام؟19 فرباير 
حادثة مقتل حماد بالكاد ذكرت يف الأخبار04 مار�ص

العودة اإىل الديار18 مار�ص 
حمل بيع قطع غيار �شيارات )BMW( الوحيد يف غزة29 مار�ص
اأعرف كل ان�ص يف هذه الأر�ص30 مار�ص

احلياة عمياء05 مايو
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5( التقارير والدرا�سات وغري ذلك من االإ�سدارات
يت�شمن اجلدول التايل عر�شًا موجزًا لإ�شدارات املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان خالل العام 2009، وقد متت الإ�شارة اإىل معظمها �شمن تقارير ن�شاطات 

الوحدات.

جدول بالتقارير والدرا�شات التي اأ�شدرها املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان خالل العام 2009

لغة الإ�شدارالعددنوع الإ�شدارا�شم الإ�شدار

تقرير دوري التقرير ال�شنوي للمركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان 2008
العربية – الإجنليزية1ي�شدر �شنويًا

مدنيون م�شتهدفون: تقرير حول العدوان الذي �شنته قوات الحتالل الإ�شرائيلي على قطاع 
العربية – الإجنليزية1تقريرغزة. )27 دي�شمرب 2008-18  يناير 2009(

احلق يف حرية الراأي والتعبري واحلق يف التجمع ال�شلمي يف ظل ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية.
العربيةتقرير)1 اأغ�شط�ص 2008- 31 اأكتوبر 2009(

النتهاكات الفل�شطينية للحق يف تكوين اجلمعيات يف ال�شلطة الوطنية
العربية1تقرير)14 يونيو 2007- 31 اأكتوبر 2009(

اإخرا�ص ال�شحافة: توثيق انتهاكات قوات الحتالل الإ�شرائيلي بحق الطواقم ال�شحفية 
العربية – الإجنليزيةتقريرالعاملة يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة. )1 نوفمرب 2007- 31 اأغ�شط�ص 2009(

العربية – الإجنليزية1تقرير تزايد انتهاكات حقوق الإن�شان باأيٍد فل�شطينية منذ بدء العدوان على قطاع غزة 

جرائم احلرب بحق الأطفال: حتقيقات املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان يف ق�شايا 
الأطفال الفل�شطينيني الذين قتلوا على اأيدي قوات الحتالل الإ�شرائيلي خالل العدوان 

الأخري على قطاع غزة. )27 دي�شمرب 2008 – 18 يناير 2009(. 
العربية – الإجنليزية1تقرير

اأيديهم ملطخة بالدماء: قتل الأطفال الفل�شطينيني يف قطاع غزة على اأيدي قوات الحتالل 
عربي11تقريرالإ�شرائيلي )يونيو 2007 – يونيو 2008(

العربية – الإجنليزية1تقريرالأزمة الإن�شانية تتفاقم مع ا�شتمرار العدوان على قطاع غزة

 اأثر العدوان احلربي الإ�شرائيلي على قطاعي املياه وال�شرف ال�شحي  خالل فرتة العدوان  
العربية – الإجنليزية1تقرير)27 دي�شمرب 2008- 18 يناير 2009(

 بعيون الن�شاء: الآثار والتبعات املت�شلة بالنوع الجتماعي املرتتبة على عملية الر�شا�ص 
العربية – الإجنليزية1تقريرامل�شبوب

العربيةتقرير ممنوعون من التعليم: اأثر احل�شار واإغالق املعابر على طلبة اجلامعات خارج قطاع غزة

املعوقون الفل�شطينيون: تقرير حول العتداءات الإ�شرائيلية على املعوقني الفل�شطينيني  يف 
العربيةتقريرقطاع غزة ) 2003/9/1 – 11/30/ 2009(

23 يومًا من احلرب و928 يومًا من احل�شار: احلياة بعد عام من العدوان الإ�شرائيلي الأخري 
العربية – الإجنليزيةتقريرعلى قطاع غزة )27 دي�شمرب 2008 – 18 يناير 2009(
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الطواقم الطبية الفل�شطينية: بني نريان الحتالل الإ�شرائيلي ومهمة نقل واإ�شعاف القتلى 
العربية – الإجنليزيةتقريرواجلرحى )27 دي�شمرب 2008- 13 يناير 2009(

العتداءات الإ�شرائيلية بحق ال�شيادين الفل�شطينيني يف قطاع غزة )1 يونيو 2008- 31 
العربية – الإجنليزيةتقريراأغ�شط�ص 2009(

�شل�شلة التقارير التقرير الأ�شبوعي: انتهاكات قوات الحتالل يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة
العربية – الإجنليزية51الأ�شبوعية

جملة املنطار

الن�شرة 
الإعالمية 

للمركز 
الفل�شطيني 

حلقوق الإن�شان

العربية10

منظمات حقوقية فل�شطينية واإ�شرائيلية تدعو اإىل و�شع حد لتورط اجلهات املانحة الدولية 
يف النتهاكات الإ�شرائيلية للقانون الدويل

ورقة موقف 
العربية – الإجنليزية1م�شرتكة

العربية – الإجنليزية1ورقة موقفاملركز يتحفظ على كل الت�شريعات ال�شادرة يف ظل النق�شام

امل�شاحلة �شرط لالنتخابات: املر�شوم الرئا�شي ب�شاأن النتخابات ا�شتحقاق د�شتوري ولكن 
العربية – الإجنليزية1ورقة موقفغري منا�شب وغري ممكن بدون امل�شاحلة

منظمة اأطباء حلقوق الإن�شان الإ�شرائيلية ومنظمات عاملة يف جمال حقوق الإن�شان ب�شاأن 
ورقة موقفوقف تغطية تكاليف الرعاية الطبية للفل�شطينيني يف اإ�شرائيل

جدول اإ�شدارات اأخرى
بو�شرتاليوم العاملي للمراأة

بو�شرتيوم الأ�شري الفل�شطيني

م�شرتك مع موؤ�ش�شات الأمم املتحدة بو�شرتاملراأة والرجل »وطن«
و�شركائها
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اعتمد املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان على تكنولوجيا الت�شالت كو�شيلة هامة لن�شر املعلومات حول اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأر�ص الفل�شطينية املحتلة، 
ملا لها من دور يف ت�شهيل مهمة الت�شالت بني ال�شعوب والدول.  ومنذ اإن�شاء املوقع اللكرتوين على �شبكة النرتنت )www.pchrgaza.org( يقوم املركز 
بتغذيته بكل ما ي�شدر عنه من بيانات وتقارير ودرا�شات وغري ذلك من ن�شاطات.  كما يتوفر على املوقع معلومات حول اأو�شاع حقوق الإن�شان باللغتني العربية 
والإجنليزية.  ويعتمد املركز اأي�شًا على �شبكة النرتنت الدولية يف اإر�شال اإ�شداراته عرب الربيد اللكرتوين، حيث و�شل عدد الذين ير�شل اإليهم املركز اإ�شداراته 

عرب الربيد اللكرتوين اإىل ما يقارب 6000 م�شتقبل.  ووفقًا ملتابعة املركز لزوار موقعه اللكرتوين خالل العام 2009، تبني ما يلي:

بلغ عدد زيارات املوقع 875632 على مدار العام 2009 حوايل 72969 �شهريًا، مبعدل 2432 يوميًا. •

جدول تف�شيلي يو�شح الزيارات للموقع خالل العام 2009

الو�شول�شفحات امل�شاهدةعدد الزياراتال�شهر

788713885252476524يناير
509193174391178779فرباير
568513357421270694مار�ص
541492886251019553ابريل
64421282039930906مايو
61780317579915833يونيو
69104339440839787يوليو

75442307256851663اأغ�شط�ص
82290309422806708�شبتمرب

1003424156961050887اأكتوبر
917213616471024885نوفمرب

897423410651122176دي�شمرب
875632400447513488395املجموع

وتظهر املقارنة الالحقة مدى تنامي عدد زوار املركز خالل الأعوام اخلم�شة الأخرية للو�شل اإىل املعلومات والطالع على اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأر�ص  •
الفل�شطينية املحتلة.

املوقع الإلكرتوين للمركز
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جدول زيارات املوقع خالل الأعوام اخلم�شة الأخرية
20052006200720082009ال�شنة

258083297915968018830380875632عدد الزيارات
705520908977209139034346354004475عدد �شفحات امل�شاهدة

199846428174045207866975110113488395الو�شول

ر�شم بياين يو�شح تنامي زيارات املوقع اللكرتوين خالل الأعوام اخلم�شة الأخرية
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اأن�شاأ املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان مكتبة متخ�ش�شة يف مقره الرئي�شي مبدينة غزة، وحتتوي هذه املكتبة على مراجع وجمالت عربية واجنليزية تتنوع 
موا�شيعها لت�شمل القانون الدويل وحقوق الإن�شان، القوانني الفل�شطينية، الدميقراطية، والق�شية الفل�شطينية.  وبلغ عدد الكتب املوجودة فعليًا مع نهاية العام 
2009 يف املكتبة 4549 كتابًا، منها 2818 كتابًا باللغة العربية، و1731 كتابًا باللغة الجنليزية، اأما عدد املجالت فقد بلغ 1048 جملة ، منها 340 جملة باللغة 
الطالب، اجلامعيني،  مئات  نحو خا�ص  وي�شتفيد منها على  �شرائح اجلمهور،  لكافة  املكتبة  املركز خدمات  ويقدم  باللغة الجنليزية.   العربية، و708 جملة 

الباحثني وغريهم من املهتمني واملتخ�ش�شني يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�شان.

املكتبة

”Blood On Their Hands: Childs Killing on Israeli Occupation Forces )IOF( in Gaza Strip“ :40   �شدر التقرير باللغة الإجنليزية يف العام 2008 بعنوان
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