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الهٮ6ئة المستڡ,لة تطلق تڡ,ريرها السنوي
الساٮ?ع والعشرون للعام 2021

الهٮ<ئة المستڡ5لة تطلق تڡ5ريرها السنوي الساٮ,ع والعشرون للعام 2021

12 ٮ"ونٮ"و 2022

الم تڡ2ريرها السنوي الساٮ'ع أطلڡ2ت الٮ"وم، الهٮ"ئة المستڡ2لة لحڡ2وق اإلنسان "دٮ"وان المط6
/ ٮ"ناٮ"ر- 31 اكنون األول/ دٮ"سمٮ'ر2021)، حول وضع حڡ2وق Pوالعشرون (1 اكنون الثانى

اإلنسان ̂ڡىP ̂ڡلسطٮ"ن، ٮ'حضور مسؤولٮ"ن وممثلٮ"ن عن مؤسسات رسمٮ"ة وأهلٮ"ة، وممثلٮ"ن
اٮ'ات، وإعالمٮ"ين وممثيل وسائل اإلعالم وحڡ2وڡ2ٮ"ين هزة األمنٮ"ة، والشرطة والنڡ2 عن األح'

ومهتمٮ"ن.

وتحدث ̂ڡىP المؤتمر األستاذ عصام عاروري م̂ڡوض عام الهٮ"ئة والدكتور عمار الدويك
ة زهران دٮ"ح' ٮ"ڡ2ات، واألستاذة ح6 المدٮ"ر العام، واألستاذ موىس أٮ'و دهٮ"م مدٮ"ر دائرة التحڡ2
اء صاً تن̂ڡٮ"ذٮ"اً ألٮ'رز ما ح' مدٮ"رة دائرة السٮ"اسات والتشريعات ̂ڡىP الهٮ"ئة. ڡ2دم الدويك ملح6

̂ڡىP التڡ2رير
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وڡ2دم العاروري اطاراً عاماً حول حالة حڡ2وق اإلنسان ̂ڡىP ال̂ڡترة اليت ٮ"تضمنها الڡ2رير،
ٮ"ر الڡ2سري، ̂ڡىP الڡ2دس والمناطق ومواصلة االحتالل اإلسرائٮ"يل سٮ"اسات االڡ2تالع والتهح'
ٮ"ر وعرڡ2لة المشاريع اإلنسانٮ"ة الء والتهح' المصن̂ڡة ج، عٮ'ر تصعٮ"د سٮ"اسات الهدم واإلح6
دٮ"داً ̂ڡىP عدد ل رڡ2ماً ڡ2ٮ"اسٮ"اً ح' هود اإلعمار، عالوة عىل مصادرتها وهدمها، حٮ"ث سح' وح'
المشاريع اإلنسانٮ"ة المدعومة ٮ'أموال المانحٮ"ن المهدومة والمصادرة لتٮ'لغ (220)
انب تشريد أكٮ'ر عدد من ٍ ومنشآت تم هدمها، إلى ح' ان مشروعاً، من أصل (906) مٮ'
ٮ"رة، واستهداف الل السنوات العشرين األح6 المڡ2دسٮ"ين من ٮ'ٮ"وتهم ̂ڡىP سنة واحدة ح6

المؤسسات المدنٮ"ة ال̂ڡلسطٮ"نٮ"ة، ٮ'صورة سا̂ڡرة أكثر من أي وڡ2ت مىض، وتصنٮ"ف عدد من
ويعه ٮ'عد شن زة وتح' المؤسسات الحڡ2وڡ2ٮ"ة والتنموية ٮ'اإلرهاٮ'ٮ"ة. استمر حصار ڡ2طاع ع6

Pانى ٮ"ة وعدم التمٮ"يز، ٮ'ل استهدف المٮ' عدوان عسكري واسع، لٮ"س ̂ڡڡ2ط اتسم ٮ'عدم التناسٮ'
ٮ"ر من ارية واألٮ'راج ومڡ2رات اإلعالم والٮ'ىن التحتٮ"ة، ووڡ2ع ضحٮ"ته عدد كٮ' السكنٮ"ة والتح'

المدنٮ"ين، ٮ'ٮ"نهم أسر ٮ'أكملها ونسٮ'ة عالٮ"ة من األط̂ڡال.

ه سٮ"اسات االحتالل الڡ2معٮ"ة، واالعتراف وأشاد عاروري ٮ'صمود الشعب ال̂ڡلسطٮ"ين ̂ڡىP وح'
المتزاٮ"د دولٮ"اً ٮ'انطٮ'اق تعريف األٮ'ارتهاٮ"د عىل االحتالل اإلسرائٮ"يل ودولة إسرائٮ"ل ٮ'أسرها،
ريمة ال̂ڡصل العنصري ريمة التمٮ"يز العنصري ̂ڡحسب، وإنما أٮ"ضاً ح' لٮ"س ̂ڡىP ما ٮ"تعلق ٮ'ح'

Pنة تحڡ2ٮ"ق دائمة ̂ڡى لس حڡ2وق اإلنسان لح' ريمة ضد اإلنسانٮ"ة، وتشكٮ"ل مح' اليت تصنف كح'
رائم الحرب رائم اليت ٮ"رتكٮ'ها االحتالل ٮ'حق ال̂ڡلسطٮ"نٮ"ين، تضاف إلى ڡ2رار محكمة ح' الح'

تها. رائم حرب ٮ"شتٮ'ه ̂ڡىP أن إسرائٮ"ل ارتكٮ' الدولٮ"ة ٮ'̂ڡتح تحڡ2ٮ"ق ̂ڡىP ح'

اٮ'ات المحلٮ"ة راء االنتح6 يل ال̂ڡلسطٮ"ين، ̂ڡڡ2د تحدث العاروري عن إح' أما عىل الصعٮ"د الداح6
زة، اٮ'ات ̂ڡىP ڡ2طاع ع6 راء تلك االنتح6 م من منع حركة حماس إح' ح، ٮ'الرع6 زئٮ"ة ٮ'شكل ناح' الح'
ود حالة ̂ڡراغ دستوري اً لوح' نٮ' اٮ'ات رئاسٮ"ة وتشريعٮ"ة، تح' راء انتح6 مشدداً عىل ضرورة إح'
لٮ"ة اليت را̂ڡڡ2تها تمع ال̂ڡلسطٮ"ين. وعّرج عىل الصدامات الداح6 تشكل ڡ2نٮ'لة موڡ2وتة للمح'
اٮ'ات العامة، مروراً ٮ'مڡ2تل الناشط نزار ٮ'نات وما ات من العنف، منذ ڡ2رار إل̂عاء االنتح6 موح'
لت ٮ"ة اليت تكررت ̂ڡيها كل االنتهااكت النمطٮ"ة اليت سح' اح' تاله من ڡ2مع التحراكت االحتح'
نتها الحكومة، واالنتهااكت اليت ان التحڡ2ٮ"ق اك̂ڡة اليت تٮ' رق توصٮ"ات لح' اً، عالوة عىل ح6 ساٮ'ڡ2
صوصٮ"ة، واالٮ'تزاز تعرضت لها النساء الصحا̂ڡٮ"ات والناشطات، ٮ'ما ̂ڡيها حاالت انتهاك للح6

هزة رسمٮ"ة. ريمة حىت لو ڡ2ام ٮ'ها أ̂ڡراد عادٮ"ون، ̂ڡكٮ"ف حٮ"ن ٮ"مارسه ممثلو أح' الذي ٮ"شكل ح'

امعات ال̂ڡلسطٮ"نٮ"ة، واشتٮ'ااكت كما تناول العاروري حاالت العنف اليت شهدتها الح'
ٮ"راً للسلم األهيل، مع ودها تهدٮ"داً كٮ' اللها كمٮ"ات من السالح ٮ"شكل وح' هرت ح6 عشائرية ط6

ائٮ"ة ̂ڡىP ̂ڡرضها. مع استمرار حالة انون، ٮ'ل واالنتڡ2 ع ملحوظ ̂ڡىP ̂ڡرض سلطة الڡ2 تراح'
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لس التشريعىP ̂ڡىP ڡ2طاع ال̂ڡوىض التشريعٮ"ة واليت تمثلت ̂ڡىP صدور (8) ڡ2وانٮ"ن عن المح'
الل عام انون ح6 انون ̂ڡىP الض̂ڡة ال̂عرٮ'ٮ"ة، وهو أكٮ'ر عدد من الڡ2رارات ٮ'ڡ2 زة، و(44) ڡ2راراً ٮ'ڡ2 ع6

واحد منذ وڡ2وع االنڡ2سام.

انٮ'ه استعرض الدويك أهم ما تناوله التڡ2رير ̂ڡىP "وصف موضوعىP وشامل، ڡ2در من ح'
ٮ"ة اليت طرأت عىل حڡ2وق اإلنسان ̂ڡىP الض̂ڡة ال̂عرٮ'ٮ"ة، اٮ'ٮ"ة والسلٮ' دات اإلٮ"ح' اإلماكن، للمستح'
الل العام 2021، ٮ'االستناد إلى إطار معٮ"اري معتمد زة ح6 ٮ'ما ̂ڡيها الڡ2دس الشرڡ2ٮ"ة، وڡ2طاع ع6

انون عىل االت̂ڡاڡ2ٮ"ات الدولٮ"ة لحڡ2وق اإلنسان اليت انضمت إليها دولة ̂ڡلسطٮ"ن، والڡ2
ٮ"ناً أن الهدف من التڡ2رير هو تسلٮ"ط الضوء عىل أوضاع حڡ2وق األسايس ال̂ڡلسطٮ"ين"، مٮ'
تلف اإلنسان والحريات العامة ̂ڡىP أرايض دولة ̂ڡلسطٮ"ن كحق أصٮ"ل للمواطنٮ"ن ومح6

ر من واڡ2ع تمع للوصول للمعلومات حول تلك األوضاع وحصٮ"لة عام آح6 ال̂ڡاعلٮ"ن ̂ڡىP المح'
الص النتائج والتوصٮ"ات تلك الحڡ2وق ومدى احترامها من ڡ2ٮ'ل المنوط ٮ'هم ذلك، واستح6
ب تن̂ڡٮ"ذها، ٮ'ما ٮ"ساهم ̂ڡىP احترام حڡ2وق المواطنٮ"ن وتعزيز احترام حڡ2وق اإلنسان اليت ٮ"ح'

ٮ"ئة اليت تساهم ̂ڡىP احترامها. لق الٮ' تماعٮ"ة، وح6 الم عن مواطنٮ"ن و̂ڡئات اح' ور̂ڡع المط6

سٮ"مة لحڡ2وق طٮ"راً ̂ڡىP االنتهااكت اإلسرائٮ"لٮ"ة الح' وٮ'ٮ"ن أن العام 2022 شهد تصاعداً ح6
ة اء نتٮ"ح' زة ̂ڡىP أٮ"ار (ماٮ"و)، الذي ح' اإلنسان اليت ٮ'ل̂عت ذروتها ̂ڡىP العدوان عىل ڡ2طاع ع6
راءات است̂ڡزازية ڡ2امت ٮ'ها سلطات االحتالل ̂ڡىP مدٮ"نة الڡ2دس وساحات سلسلة إح'

راح وتوطٮ"ن ٮ"ر عشرات العائالت من حىP الشيخ ح' ارك، والتهدٮ"د ٮ'تهح' د األڡ2ىص المٮ' المسح'
عائالت ٮ"هودٮ"ة ماكنها، ̂ڡڡ2د أدى هذا العدوان إلى مڡ2تل (288) مدنٮ"اً ̂ڡلسطٮ"نٮ"اً، ٮ'ٮ"نهم

روح (69) ط̂ڡالً، و(40) سٮ"دة، و(17) مسناً، وإصاٮ'ة أكثر من (8900) مواطن ̂ڡلسطٮ"ين ٮ'ح'
طورة. كما استهدف العدوان ٮ'شكل رئٮ"س تل̂ڡة، منها (90) إصاٮ'ة ُصن̂ڡت شدٮ"دة الح6 مح6
ٮ"رة ̂ڡيها، ̂ڡڡ2د تعرضت نٮ"ة التحتٮ"ة ٮ'ڡ2صف عنٮ"ف ألحق أضراراً كٮ' األعٮ"ان المدنٮ"ة والٮ'
رى تضررت انب (13000) وحدة سكنٮ"ة أح6 (1447) وحدة سكنٮ"ة للهدم الكيل، إلى ح'
، عىل Pات مت̂ڡاوتة. ومواكٮ'ة الهٮ"ئة التأثٮ"رات الاكرثٮ"ة اليت تسٮ'ب ٮ'ها العدوان الحرٮ'ى ٮ'درح'
الل ̂ڡترة العدوان ترصد آثاره ٮ"ة ح6 ارير توثٮ"ڡ2 تلف نواحىP الحٮ"اة، وأصدرت سلسلة تڡ2 مح6
تلف الحڡ2وق. كما صعدت سلطات االحتالل من ٮ"ة، وت̂ڡاڡ2م االنتهااكت ̂ڡىP مح6 السلٮ'
تمع المدنىP ال̂ڡلسطٮ"ين، ال سٮ"ما المؤسسات الحڡ2وڡ2ٮ"ة، متها عىل مؤسسات المح' هح'
ان لڡ2ت ست مؤسسات ٮ'عد أن وسمتها ٮ'ـ (اإلرهاب)، واڡ2تحمت مرات عّدة مڡ2ر لح' وأع6

العمل الصحىP ال̂ڡلسطٮ"ين واعتڡ2لت عدداً من طواڡ2مها ٮ'من ̂ڡيهم المدٮ"رة العامة األستاذة
راً). شذى عودة (أ̂ڡرج عنها مؤح6

ة ڡ2رصنة االحتالل وأشار الدويك إلى تأثٮ"ر األزمة المالٮ"ة اليت تعانىP منها الحكومة - نتٮ"ح'
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ٮ"ة وتداعٮ"ات أزمة كورونا - عىل ڡ2درة الحكومة ارح' ع المساعدات الح6 أموال المڡ2اصة وتراح'
دمات األساسٮ"ة واالٮ"̂ڡاء ٮ'التزاماتها، وتداعٮ"ات هذه األزمة ̂ڡىP تصاعد عىل تڡ2دٮ"م الح6
اوزت ̂ڡىP ٮ'عض األوڡ2ات اء اليت تح' اٮ'ة األطٮ' اٮ'ٮ"ة، ال سٮ"ما نڡ2 ٮ"ة والنڡ2 ات المطلٮ' اح' االحتح'

طراً عىل المرىض، وهو ، األمر الذي شكل ح6 Pالڡ2طاع الصحى Pالحدود المشروعة لإلضراب ̂ڡى
اٮ'ة الف ٮ'ٮ"ن الحكومة ونڡ2 هود ٮ'توڡ2يع ات̂ڡاق أنهى الح6 ت الح' ل، وڡ2د توح' ما د̂ڡع الهٮ"ئة للتدح6

اء ̂ڡىP الض̂ڡة ال̂عرٮ'ٮ"ة ̂ڡىP شهر أٮ"ار (ماٮ"و) 2021. األطٮ'

دالً وأكد الدويك أن الهٮ"ئة ڡ2د استمرت ̂ڡىP متاٮ'عة ڡ2ضاٮ"ا المواطنٮ"ن، وتلك اليت أثارت ح'
انب اإلسرائٮ"يل، وموضوع ٮ"راً ̂ڡىP أوساط الرأي العام، مثل ص̂ڡڡ2ة تٮ'ادل اللڡ2احات مع الح' كٮ'
نٮ"ن، وحادثة مڡ2تل لٮ"ل وح' اصة ̂ڡىP الح6 اهر ال̂ڡلتان ح6 ̂ڡوىض السالح، وعودة ٮ'عض مط6
تها وتداعٮ"اتها عىل الرأي العام وحالة الحڡ2وق ٮ' اهرات اليت أعڡ2 الناشط نزار ٮ'نات، والتط6

تها الهٮ"ئة والحريات العامة والحريات اإلعالمٮ"ة، وشاكوى المواطنٮ"ن والصحا̂ڡٮ"ين، اليت تلڡ2
ص االدعاء ٮ'التعرض للضرب ومصادرة الهواتف المحمولة. ماعىP ̂ڡىP ما ٮ"ح6 ٮ'شكل ̂ڡردي وح'

وكدلٮ"ل عىل ماكنة الهٮ"ئة وتمٮ"زها وڡ2وة حضورها عىل المستويات المحلٮ"ة والعرٮ'ٮ"ة
نة االعتماد ال̂ڡرعٮ"ة ̂ڡىP التحالف والدولٮ"ة، ̂ڡڡ2د أعٮ"د اعتماد الهٮ"ئة ٮ'تصنٮ"ف (أ) من لح'
العالمىP للمؤسسات الوطنٮ"ة لحڡ2وق اإلنسان التاٮ'عة لألمم المتحدة للمرة الراٮ'عة عىل
ٮ"راً من المعاٮ"ير مثل االستڡ2الل، والت̂ڡويض ، وذلك ٮ'عد استٮ"̂ڡاء الهٮ"ئة عدداً كٮ' Pالتوالى
تٮ"ار ، والمهام الواسعة ̂ڡىP حماٮ"ة حڡ2وق اإلنسان وتعزيزها، والش̂ڡا̂ڡٮ"ة ̂ڡىP اح6 Pانونى الڡ2

از، والتصدي النتهااكت حڡ2وق اإلنسان، ضمن األعضاء، والڡ2درة عىل الوصول ألماكن االحتح'
رى. معاٮ"ير أح6

أڡ5سام التڡ5رير

ويڡ2سم التڡ2رير السنوي الساٮ'ع والعشرون  إلى ثالثة اڡ2سام، األول  ٮ"ٮ'حث ̂ڡىP أثر االنتهااكت
اإلسرائٮ"لٮ"ة عىل ڡ2درة المؤسسات ال̂ڡلسطٮ"نٮ"ة عىل الو̂ڡاء ٮ'التزامات حڡ2وق اإلنسان، من
ال الل استعراض أٮ'رز تلك االنتهااكت، وأٮ'رز تداعٮ"تها عىل الحڡ2وق ال̂ڡلسطٮ"نٮ"ة ̂ڡىP المح' ح6
انون، والحريات الدٮ"نٮ"ة، و̂ڡىP مدٮ"نة الڡ2دس، ، واالڡ2تصادي، واألمن وسٮ"ادة الڡ2 Pالصحى
دٮ"د، أن ٮ"ر ذلك، وڡ2د ثٮ'ت لنا من ح' إضا̂ڡة إلى ڡ2طاعات العمل والمٮ"اه واإلعالم إلى ع6

راءاته العنصرية ٮ'حق ال̂ڡلسطٮ"ين، تڡ2ف استمرار االحتالل اإلسرائٮ"يل، واستمرار سٮ"اساته وإح'
ر عثرة أمام إن̂ڡاذ دولة ̂ڡلسطٮ"ن اللتزامات ̂ڡىP احترام حڡ2وق اإلنسان وحماٮ"تها والو̂ڡاء حح'
انون تمع الدولىP ومؤسسات األمم المتحدة وأدوات الڡ2 ٮ'ها. وڡ2د أوصٮ"نا، ٮ'أن ٮ"ڡ2وم المح'
رى ٮ'الض̂عط عىل إسرائٮ"ل إلنهاء احتاللها طويل األمد لألرايض ال̂ڡلسطٮ"نٮ"ة الدولىP األح6

المحتلة عام 1967 ٮ'ما ̂ڡيها الڡ2دس.
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Pالل استعراض المت̂عٮ"رات ̂ڡى ، ̂ڡٮ"تناول اإلطار المتعلق ٮ'الحڡ2وق، من ح6 Pأما الڡ2سم الثانى
زة، وتم تڡ2سٮ"مه الى واڡ2ع الحڡ2وق والحريات األساسٮ"ة ̂ڡىP كل من الض̂ڡة ال̂عرٮ'ٮ"ة وڡ2طاع ع6

Pالحٮ"اة، و̂ڡى Pالحق ̂ڡى Pزء األول واڡ2ع الحڡ2وق المدنٮ"ة والسٮ"اسٮ"ة، وهى زئٮ"ن، تناول الح' ح'
ٮ"ر، صٮ"ة، و̂ڡىP حرية التعٮ' ضوع للتعذٮ"ب، و̂ڡىP الحرية الشح6 سدٮ"ة وعدم الح6 السالمة الح'
ائف معٮ"ات، و̂ڡىP تڡ2لد الوط6 ، والحق ̂ڡىP تكوين الح' Pمع السلمى إضا̂ڡة إلى الحق ̂ڡىP التح'
العامة ٮ'مساواة وعىل أساس ڡ2اعدة تاك̂ڡؤ ال̂ڡرص، والحق ̂ڡىP المشاركة السٮ"اسٮ"ة. أما
ا̂ڡٮ"ة، تماعٮ"ة والثڡ2 ، ٮ'حث ڡ2ىP المت̂عٮ"رات المتعلڡ2ة ٮ'الحڡ2وق االڡ2تصادٮ"ة واالح' Pزء الثانى الح'

: الحق ̂ڡىP الصحة، والحق ̂ڡىP التعلٮ"م، و̂ڡىP العمل. Pوهى

̂ڡىP حٮ"ن تناول الڡ2سم الثالث من التڡ2رير تعاون المؤسسات الرسمٮ"ة ̂ڡىP الض̂ڡة ال̂عرٮ'ٮ"ة
تها الهٮ"ئة عىل مدار العام 2021. والڡ2طاع مع الهٮ"ئة ̂ڡٮ"ما ٮ"تعلق ٮ'الشاكوى اليت تلڡ2

̂ڡاض عدد ̂ڡٮ"ما ٮ"تعلق ٮ'واڡ2ع الحڡ2وق المدنٮ"ة والسٮ"اسٮ"ة، ̂ڡڡ2د كشف التڡ2رير عن انح6
زة ٮ'إصدار أحاكم ٮ"عٮ"ة عن العام الساٮ'ق، استمرار المحاكم ̂ڡىP ڡ2طاع ع6 ٮ"ر الطٮ' الو̂ڡٮ"ات ع6

اإلعدام، حٮ"ث صدر (12) حكماً ٮ'اإلعدام.

ت الهٮ"ئة ضوع للتعذٮ"ب، ̂ڡڡ2د الحط6 سدٮ"ة وعدم الح6 ال الحق ̂ڡىP السالمة الح'  و̂ڡىP مح'
تها الهٮ"ئة، حٮ"ث ٮ'لغ عدد الشاكوى ارت̂ڡاع ̂ڡىP ادعاءات التعذٮ"ب وسوء المعاملة اليت تلڡ2
زة، ٮ'واڡ2ع (252) شكوى ̂ڡىP الض̂ڡة ال̂عرٮ'ٮ"ة، (445) شكوى ̂ڡىP الض̂ڡة ال̂عرٮ'ٮ"ة وڡ2طاع ع6

زة. و(193) شكوى ̂ڡىP ڡ2طاع ع6

صٮ"ة، ارت̂ڡاع ̂ڡىP عدد االعتڡ2االت التعس̂ڡٮ"ة اليت ن̂ڡذتها و̂ڡٮ"ما ٮ"تعلق ٮ'الحق ̂ڡىP الحرية الشح6
زة، ال سٮ"ما اعتڡ2ال المواطنٮ"ن انون ̂ڡىP كل من الض̂ڡة ال̂عرٮ'ٮ"ة وڡ2طاع ع6 هزة إن̂ڡاذ الڡ2 أح'

Pٮ'سٮ'ب ممارسة حڡ2وڡ2هم وحرياتهم المشروعة، حٮ"ث تلڡ2ت الهٮ"ئة (376) شكوى ̂ڡى
انونىP من ٮ"ر الڡ2 از ع6 زة ٮ'شأن التعرض لالعتڡ2ال التعس̂ڡىP واالحتح' الض̂ڡة ال̂عرٮ'ٮ"ة وڡ2طاع ع6
ٮ"ر، وتم توثٮ"ق ل̂ڡٮ"ة حرية التعٮ' انون، وتم توثٮ"ق (109) حالة اعتڡ2ال عىل ح6 هزة إن̂ڡاذ الڡ2 أح'

از عىل ذمة المحا̂ڡظ. (41) ادعاء ٮ'االحتح'

ٮ"ر، كما تلڡ2ت الهٮ"ئة (70) شكوى، تضمنت (89) ادعاًء ٮ'انتهاك الحق ̂ڡىP حرية الرأي والتعٮ'

Pال الحق ̂ڡى زة. و̂ڡىP مح' ٮ'واڡ2ع (56) شكوى ̂ڡىP الض̂ڡة ال̂عرٮ'ٮ"ة، و(14) شكوى ̂ڡىP ڡ2طاع ع6
، منها Pمع السلمى مع السلمىP تلڡ2ت الهٮ"ئة (40) شكوى حول انتهاك الحق ̂ڡىP التح' التح'

زة.   (35) شكوى ̂ڡىP الض̂ڡة ال̂عرٮ'ٮ"ة، و(5) شاكوى ̂ڡىP ڡ2طاع ع6

مة انون والحكومة ال̂ڡلسطٮ"نٮ"ة للڡ2وانٮ"ن الناط6 هزة إن̂ڡاذ الڡ2 اكن ال̂ڡتاً هذا العام عدم تڡ2ٮ"د أح'
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ان التحڡ2ٮ"ق الساٮ'ڡ2ة ذات العالڡ2ة، حٮ"ث ميع توصٮ"ات لح' ، ولح' Pمع السلمى للحق ̂ڡىP التح'
معات السلمٮ"ة، ٮ"ر الضرورية والم̂ڡرطة ̂ڡىP ̂ڡض التح' دمت ڡ2وات األمن الڡ2وة ع6 استح6

اهرين، الذٮ"ن تعرض الكثٮ"ر منهم ال سٮ"ما ت ٮ'عناصر عسكرية ٮ'لٮ'اس مدنىP ٮ'ٮ"ن المتط6 وزح'
ال̂ڡتٮ"ات العتداءات ٮ'الضرب وسرڡ2ة هوات̂ڡهن المحمولة.

ٮ"رية واألهلٮ"ة، والذي نص عىل أحاكم من معٮ"ات الح6 كما شهد هذا العام، تعدٮ"ل ڡ2انون الح'
شأنها عرڡ2لة عمل تلك المؤسسات وتڡ2لٮ"ص استڡ2اللٮ"تها، ڡ2ٮ'ل أن ٮ"ڡ2وم الرئٮ"س ٮ'إصدار ڡ2رار
لس الوزراء عىل ل مح' انون. و̂ڡىP ذات السٮ"اق، استمرت تدح6 رار ٮ'ڡ2 انون ٮ"وڡ2ف ن̂ڡاذ هذا الڡ2 ٮ'ڡ2

ٮ"ر الرٮ'حٮ"ة. معٮ"ات والشراكت ع6 مصادر تمويل الح'

لت الهٮ"ئة هذا العام استمرار إصدار أوامر ٮ'المنع من ال الحق ̂ڡىP التنڡ2ل، سح' و̂ڡىP مح'
ٮ"ر عن آرائهم و̂ڡىP االنتماء السٮ"ايس، الس̂ڡر وعىل أساس مرتٮ'طة ٮ'حق المواطنٮ"ن ̂ڡىP التعٮ'
وازات الس̂ڡر للمواطنٮ"ن ضاع طلٮ'ات ح' لٮ"ة ̂ڡىP الض̂ڡة ال̂عرٮ'ٮ"ة ٮ'إح6 كما استمرت وزارة الداح6

. Pانونى ٮ"ر الڡ2 زة إلى ̂ڡحص السالمة األمنٮ"ة ع6 ̂ڡىP ڡ2طاع ع6

اٮ'ات الهٮ"ئات اح انتح6 لت الهٮ"ئة نح' ال الحق ̂ڡىP المشاركة السٮ"اسٮ"ة، ̂ڡڡ2د سح' أما ̂ڡىP مح'
راء تلك زة، حٮ"ث ما زالت تر̂ڡض حماس إح' المحلٮ"ة ̂ڡىP الض̂ڡة ال̂عرٮ'ٮ"ة عىل عكس ڡ2طاع ع6

اٮ'ت آمال الشعب اٮ'ات المحلٮ"ة، ح6 حت االنتح6 زة. وٮ'ٮ"نما نح' اٮ'ات ̂ڡىP ڡ2طاع ع6 االنتح6
ٮ"لها من ڡ2ٮ'ل الرئٮ"س محمود عٮ'اس إلى وڡ2ت اٮ'ات العامة، ٮ'عد تأح' راء االنتح6 ال̂ڡلسطٮ"ين ٮ'إح'
ائف ال الحق ̂ڡىP تڡ2لد الوط6 رائها ̂ڡىP الڡ2دس. و̂ڡىP مح' ٮ"ر محدد ٮ'داعىP منع االحتالل إلح' ع6
وه حق المواطنٮ"ن ̂ڡىP المشاركة اره أحد وح' العامة عىل أساس ڡ2اعدة تاك̂ڡؤ ال̂ڡرص، ٮ'اعتٮ'
ضاع طلٮ'ات السٮ"اسٮ"ة، ̂ڡڡ2د تلڡ2ت الهٮ"ئة عشرات الشاكوى من المواطنٮ"ن ادعو ̂ڡيها إح6

. Pانونى ٮ"ر الڡ2 ٮ"̂ڡهم ̂ڡىP الڡ2طاع العام إلى ̂ڡحص السالمة األمنٮ"ة ع6 توط6

أمام انتهااكت الحڡ2وق المدنٮ"ة والسٮ"اسٮ"ة، واستعراض واڡ2ع الحڡ2وق االڡ2تصادٮ"ة
ٮ"راً هذا العام ٮ'̂ڡعل تماعٮ"ة، ال سٮ"ما ما ٮ"تعلق ٮ'الحق ̂ڡىP الصحة الذي نال اهتماماً كٮ' واالح'
ائحة ̂ڡاٮ"روس كورونا، اليت أنهت حٮ"اة حوالىP 6000 مواطن ̂ڡلسطٮ"ن منذ العام استمرار ح'
اصة ٮ'الحق ̂ڡىP الصحة، (8) منها ٮ'لت الهٮ"ئة (106) شكوى ح6 2020 وحىت اآلن، كما استڡ2
لب عىل الشاكوى المڡ2دمة للهٮ"ئة ٮ'شأن هذا العنصر ر الصحىP ع6 اصة ٮ'الحح' ̂ڡڡ2ط ح6

ٮ"ة الرسمٮ"ة وعدم تو̂ڡر ارج المؤسسات العالح' ارتٮ'اطها ٮ'موضوع تحويالت العالج إلى ح6
ٮ'عض األدوية.

وٮ'ذات السٮ"اق، ̂ڡان الهٮ"ئة اوصت ٮ'ضرورة أن تڡ2وم الحكومة ٮ'زيادة موازنة وزارة الترٮ'ٮ"ة
والتعلٮ"م، وأن تڡ2وم وزارة الترٮ'ٮ"ة والتعلٮ"م ٮ'زيادة الن̂ڡڡ2ات التطويرية، ما ٮ"مكّنها من تحسٮ"ن



الهٮDئة المستڡ;لة تطلق تڡ;ريرها السنوي الساٮ2ع والعشرون للعام ٢٠٢٢/٦/١٤2021 ١:٢٦ م

حة ٧ من ١١ Jالصڡhttps://www.ichr.ps/media-center/6419.html

طتها اتها، لتن̂ڡٮ"ذ ما التزمت ٮ'ه من ٮ'رامج ̂ڡىP ح6 رح' ودة العملٮ"ة التعلٮ"مٮ"ة ونوعٮ"تها ومح6 ح'
ٮ"ة االستراتٮ"ح'

انون ٮ'ضرورة احترام حڡ2وق االنسان وحماٮ"تها وعدم تعريضها هزة ان̂ڡاذ الڡ2 كما أوصت أح'
ميع انتهااكت حڡ2وق رر، كما أوصت ٮ'ضرورة التحڡ2ٮ"ق ̂ڡىP ح' ٮ"ر المٮ' ٮ"يد ع6 طر أو التڡ2 للح6

ٮ"̂ڡٮ"ة إضا̂ڡة إلى التوصٮ"ة ر عن مركزهم الوط6 اإلنسان ومساءلة المتورطٮ"ن ̂ڡيها ٮ'صرف النط6
ا̂ڡٮ"ة، ̂ڡڡ2د تماعٮ"ة والثڡ2 ال الحڡ2وق االڡ2تصادٮ"ة واالح' ٮ'إنصاف الضحاٮ"ا وتعويضهم. و̂ڡىP مح'
ل الو̂ڡاء ̂ڡىP هذه الحڡ2وق واستثنائها من أي طالٮ'ت الهٮ"ئة ٮ'رصد الموازنات الاك̂ڡٮ"ة من أح'

سٮ"اسات حكومٮ"ة للتڡ2شف.

اما الڡ2سم الثالث، و̂ڡٮ"ما ٮ"تعلق تعاون المؤسسات الرسمٮ"ة مع الهٮ"ئة المستڡ2لة لحڡ2وق
اإلنسان ̂ڡىP ما ٮ"تعلق ٮ'الشاكوى، ̂ڡڡ2د اتسم ٮ'تعاون مرض من ڡ2ٮ'ل المؤسسات الرسمٮ"ة مع

ت استمرار الردود النمطٮ"ة ̂ڡىP التعاطىP مع الشاكوى. الهٮ"ئة، اال ان الهٮ"ئة الحط6

9/6/2022
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