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: رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى جهاز المخابرات العامة التابع Iالملحق 
   للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

  

المدعي العام العسكري في السلطة ومن الوقائي في للسلطة الفلسطينية، وجهت هيومن رايتس ووتش رسائل مشابهة إلى قائد جهاز األ

   رئيس الوزراء الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية. جميع الرسائل وجهت باللغة العربية.والفلسطينية، 

  

_______________________________________________________________________  

 

 

 2018 آذارمارس/ 27

 XXXXXXوزير ال

  رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية

 ، فلسطينرام الله

 

  ،المحترم x     xxالوزير  السيدعطوفة 

 تحية طيبة وبعد،

  

أكتب إليكم لطلب مساعدتكم في الحصول على معلومات تتعلق باالعتقاالت التي تقوم بها أجهزة المخابرات، ومعاملة المعتقلين في 

ها ونالمعلومات والشروح التي تقدم نوردفي رام الله لمناقشة بحثنا حول هذا الموضوع، بحيث يمكن أن  مرصة لمقابلتكالفثّمن الحجز. ن

 . 2018 أبريل/نيسان 26شفهيا أو كتابة بحلول  مودك، إن وصلتنا ردلنا في تقريرنا القادم حول هذه القضايا

 

ها الرئيسي في نيويورك. تنشر المنظمة تقارير عن حالة حقوق اإلنسان في منظمة دولية لحقوق اإلنسان، مقر  "هيومن رايتس ووتش"

الدولي. تلتقي هيومن رايتس ووتش  اإلنساني دولة حول العالم، بهدف الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيز احترام القانون 90أكثر من 

ت بشكل مثمر مع المسؤولين في مجموعة واسعة بانتظام مع مسؤولي السلطة الفلسطينية وتتواصل معهم، كجزء من مهمتها، وشارك

 الحقوقية.  قضاياالمن 

 

األخيرة في التحقيق في أنماط االعتقاالت من قبل السلطة الفلسطينية وحماس في فترة  18الـ  أمضت هيومن رايتس ووتش األشهر

حالة. أجرى فريقنا من الباحثين أكثر من  86ا لـ ، وظروف االحتجاز في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، استنادا إلى دراستن2016-2017

محتجزين سابقين وأقاربهم، ومحامين، وممثلي منظمات غير حكومية، وأطباء، واستعرض أدلة فوتوغرافية شملت  مقابلة، 140

 .، وتقارير طبية ووثائق محاكمهاتفيديوو
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سلطة الفلسطينية في الضفة الغربية نفذت عشرات االعتقاالت ألشخاص تظهر نتائجنا األولية أن أجهزة االستخبارات وأجهزة أخرى تابعة لل

وسائل اإلعالم االجتماعي عبر اإلنترنت، والصحافة المطبوعة كانت بعض االنتقادات من خالل  لم يفعلوا أكثر من انتقاد السلطات سلميا،

أو الحركات اإلسالمية  "حماسـ "يدين المفترضين لة ومظاهرات. من بين المعتقلين عدد من المؤيوالتلفزيونية، خالل أنشطة جامع

بشكل مفرط من شأنها تجريم النشاط، مثل التسبب في  فضفاضةاألخرى. اتهمت النيابة العامة عديدا من األشخاص بموجب قوانين 

ة، ما يشير إلى أن االعتقاالت تعسفية " أو إهانة "السلطات العليا"، ولكن في كثير من األحيان لم ُترفع القضايا إلى المحاكمةطائفيال الفتنة"

تقوم قوات األمن بإساءة معاملة وتعذيب من هم في ففي االحتجاز، أما وتهدف إلى معاقبة المنتقدين وصدهم عن مزيد من النشاط. 

 متواصلة.  عهدتها، وتعنفهم وتضربهم وتجلدهم، وتجبر المعتقلين على الوقوف في أوضاع مؤلمة لساعات

 

إلى الرد  ادعوناهورسالة مشابهة لهذه الرسالة، إليها استنتاجات أولية مماثلة بشأن سلوك سلطات حماس في غزة، وكتبنا توصلنا إلى 

 .عليها

 

على تشير أدلتنا إلى أن االعتقاالت تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، في انتهاك لاللتزامات القانونية المترتبة 

إلى المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان على مدى السنوات الخمس الماضية. على وجه الخصوص، "العهد انضمام فلسطين 

على أنه "ال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله وينص ، 2014صادقت عليه فلسطين عام  الذي الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"

 ".لحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلهاويشمل هذا ا إنسان حق في حرية التعبير"لكل  وأن" تعسفا

، التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 2014عام  "اتفاقية مناهضة التعذيب"دقت فلسطين دون تحفظ على اكما ص

 .المهينة، في جميع األوقات واألماكن

 

إذا حد بعيد، التعسفية والتعذيب الذي كنا نوثقه كان منهجيا وكان موجودا منذ سنوات عديدة. عالوة على ذلك، يبدو أن نمط االعتقاالت 

 .السلطات الفلسطينية قوات األمن على هذه االنتهاكاتتحاسب  لم

 

  :ألسئلة التاليةنكتب إليكم لكي نفهم بشكل أفضل وجهة نظر جهاز المخابرات حول هذه القضايا. نقدر كثيرا اإلجابة على ا

 باالعتقاالت؟  على أي أساس تقوم المخابرات

 ؟2016المخابرات منذ يناير/كانون الثاني  أجهزةالتي نفذتها  تكم عدد االعتقاال

  ؟كم عدد االعتقاالت التي كان سببها منشورات على وسائل التواصل االجتماعي

 أنفسهم كصحفيين؟ب ان؟ كم من المعتقلين عّرفووطالب جامعيمن المعتقلين هم كم 

كم عدد المحتجزين دون توجيه كم عدد المحتجزين في كل مركز احتجاز؟  كم عدد األشخاص الذين تحتجزهم أجهزة المخابرات حاليا؟

 الموضوعين في الحبس االحتياطي؟  تهمة؟ كم عدد

 ؟خري آتعبيرط نشام أو أي لكالافقط على بناء ت العتقابام لقيايجب ا ىمتحول ات لمخابرا أجهزةلى موظفي مة إلمقددات اشارإلهي اما 

إذا كان األمر كذلك، فهل متواصلة؟  تلساعاالوقوف في أوضاع مرهقة علی رھم جبان، وإیزلمحتجرات بشبح المخابا أجهزةوم تقھل 

، ما هي ونال توافق مذا كنتعلى الشهادة المتكررة التي سمعناها بأن الشبح الذي تقومون بممارسته يسبب ألما كبيرا للمعتقل؟ إ ونتوافق

 الضمانات الموجودة لضمان عدم تسبب الشبح في ألم كبير؟

 ما هي الرقابة التي توفرها أجهزة المخابرات على مرافق االحتجاز التابعة لها، وال سيما المرافق في أريحا؟
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 المخابرات؟  أجهزةمعاملة األشخاص من قبل ما هي اآلليات الموجودة لتقديم الشكاوى المتعلقة باالعتقاالت التعسفية أو إساءة 

دمت  كم عدد الشكاوى المتعلقة بهذه القضايا
ُ
 ؟2016منذ يناير/كانون الثاني التي ق

  كم عدد التحقيقات في االعتقاالت التعسفية المزعومة وإساءة معاملة األشخاص التي تم فتحها داخل المخابرات؟

 ه التحقيقات أدت إلى اكتشاف مخالفات؟كيف يحقق المحققون في الشكاوى؟ كم من هذ

 نتيجة ذلك؟اتخذت ما نوع اإلساءات التي تم تأكيدها، وما هي اإلجراءات التأديبية التي 

 

  ندعوكم للرد على األسئلة التالية حول حالتين من بين الحاالت العديدة الموثقة في تقريرنا:

، كوسيلة للضغط على ما يبدو على سلطات حماس في 2017ن في أغسطس/آب صحفيي 5المخابرات اعتقلوا  عناصرتشير أبحاثنا إلى أن 

 سراحهم في اليوم التالي إلطالق سراح جرادة. على أي أساس تم احتجازهم؟أطلق غزة إلطالق سراح الصحفي المعتقل فؤاد جرادة، و

" في الخليل قبل وبعد احتجاجات سلمية في القبض على عدد من أعضاء "حزب التحريرألقوا المخابرات  عناصرتشير أبحاثنا إلى أن 

 إلى الكنيسة الروسية في المدينة. على أي أساس تم احتجازهم؟ وقف أرض على قرار ببيع 2017فبراير/شباط 

 

أيضا رسميا الوصول إلى مرفق االحتجاز التابع للمخابرات في أريحا. سيكون نطلب نرحب بفرصة مناقشة هذه القضايا بشكل شخصي. 

لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في البالد في الفترة من  ةالتنفيذي ةإريك غولدستين، نائب المدير  زميلي

 أبريل/نيسان، وسيكون سعيدا بالترتيب لعقد اجتماع وزيارة خالل تلك الفترة. 9إلى  2

 

نأخذ تلك المعلومات في االعتبار سو ،في تقريرنا حول هذه القضاياأبريل/نيسان  26بحلول  إلينا هاونأي معلومات ذات صلة تقدم سنورد

  استنتاجاتنا وتوصياتنا.مع وضع اللمسات األخيرة على 

 

   و xxxxxxxxو ، وxxxxxxxxألي سؤال، يمكنك االتصال بزميلي عمر شاكر على 

 

 بهذا الطلب. ممقدما على اهتمامك منشكرك

 

 تحياتي،

 ويتسن سارة ليا

  نفيذية المديرة الت

  قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

  هيومن رايتس ووتش
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: رسائل من أجهزة المخابرات العسكرية، واألمن الوقائي، IIالملحق 
  والمخابرات العامة إلى هيومن رايتس ووتش 
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ي السلطة الفلسطينية إلى هيومن رايتس : رسالة من الشرطة فIIIالملحق 
  ووتش 
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: رسالة وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية إلى هيومن رايتس IVالملحق 
  ووتش 

 

25/4/2018 

  

  سعادة السيدة ليا ويتسن

  المديرة التنفيذية

  قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 هيومن رايتس ووتش

  

د أن نشكر لكم اهتمامكم وجهودكم الرامية لتعزيز ضمان حقوق االنسان، كما نؤكد على استمرار التعاون مع منظمتكم في العمل بداية نو

في دولة فلسطين، والتعامل الجاد مع كافة مالحظاتكم وتقاريركم المتعلقة بحالة حقوق االنسان في فلسطين، ونرفق لكم هذا التقرير 

النظام السياسي الفلسطيني القائم على احترام الحريات وضمان  المعلومات لما فيه من فائدة في تطوير وتعزيز كجزء من الشراكة وتبادل

حقوق االنسان والتعددية والمساواة. كما ونعلمكم جاهزية الوزارة للتعاون في التحقيق في كافة الشكاوى بطرفكم ومتابعتها مع جهات 

  ن شهادات ووثائق.االختصاص بعد الحصول على ما لديكم م

 

  مقدمة

أعلنت دولة فلسطين ومنذ البداية أن النظام السياسي فيها هو نظام ديمقراطي تعددي يحمي الحريات ويضمن حقوق االنسان ويطبق 

 1988عام العدالة بين كافة مواطنيه؛ ولقد ترجمت وثيقة االستقالل الصادرة عن اجتماع المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية 

ليعكس  2003المعدل لعام هذه الرؤية بكلمات ومصطلحات دقيقة غير قابلة للتأويل أو التحريف، وجاء القانون األساسي الفلسطيني 

ويؤكد على هذه المفاهيم والقيم والمبادئ لتكون الحكم والمرجعية لكافة القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية واالجتماعية 

  الثقافية في فلسطين.واالقتصادية و

مواصلة العمل وعلى كافة ل األثر األكبرالمتحدة وبالزخم الدولي الذي رأيناه  األممالعضوية المراقبة في منظمة  إلىوصول فلسطين وكان ل

الشفافية  المجاالت لضمان العدالة وتوفير األمن واألمان للمواطن وفرض سيادة القانون، وتوفير المناخات االيجابية لتعزيز مبادئ

واحترام حقوق االنسان وكرامته وحريته من خالل تطوير السياسات واالستراتيجيات المطلوبة وبما يتناسب مع الخصوصية الفلسطينية 

  ويتوائم مع المعاهدات والمواثيق الدولية.

تكون حقوق االنسان مادة نظرية ال  تى الوح، ة العاكسة لهذه المنظومة القيميةقطاع األمن الفلسطيني هو المرآوزارة الداخلية ووبما أن 

 على حياته اليومية يشعر المواطن وال
ً
أداء ب ل اليومي لألجهزةمععايير حقوق االنسان في الم إدماجولضمان العمل على ، تنعكس فعليا

لها وإعادة  والمسؤولياتالصالحيات التكليفات القانونية لكافة مكونات قوى األمن وتوضيح د يتحدعلى عملت الوزارة متطور ومنضبط 

الرقابة الفاعلة لضمان االلتزام بالقوانين والقواعد  أنظمةتطوير تحديد ووهيكلة مؤسسات قطاع األمن بما يتوافق مع القوانين النافذة، 

ة لمرتكبي الجرائم وتعزيز آليات الرقابة والسماح باتخاذ إجراءات وعقوبات رادع التي تحكم وتضبط عملها وسلوكها أثناء تأدية واجباتها
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االستراتيجيات والسياسات والخطط القطاعية الخاصة بوزارة أنجزت وزارة الداخلية العديد من والمخالفات من المكلفين بإنفاذ القانون. و

لعدالة سيادة القانون واواالستقرار و األمنة من التوازن بين تحقيق العمل على خلق حالالفلسطينية من خالل  األمنالداخلية وقوى 

من روح المعايير  هاالقانون والتي تستمد إنفاذفي احترام حقوق االنسان ألجهزة  األمنيةوالممارسات  اإلجراءاتوضمان سالمة  ،الجنائية

مجموعة القوانين ومدونات السلوك واإلجراءات والقرارات اإلدارية ذات العالقة وبرامج الحكومات ، ومستندة إلى الدولية لحقوق اإلنسان

والتي عملت على تطوير مفاهيم ، 2022-2017والتي كان آخرها الخطة اإلستراتيجية لقطاع األمن لألعوام  الفلسطينية وخططها وأولوياتها

. ولترجمة هذه الرؤية وقيم جديدة لاللتزام بقضايا حقوق اإلنسان من خالل هدف استراتيجي شامل قائم على حوكمة قطاع األمن

  طات على أرض الواقع نوجز ما قامت به وزارة الداخلية وقوى األمن باآلتي:والفلسفة لبرامج ونشا

 

   2022-2017): انجاز الخطة اإلستراتيجية لقطاع األمن أوال(

على تطوير مفاهيم وقيم جديدة لاللتزام بقضايا حقوق اإلنسان من خالل هدف استراتيجي شامل قائم على حوكمة قطاع  ركزت الخطة

  دخالت التالية :األمن ويشمل الت

مراجعة واستكمال القوانين الناظمة لعمل قوى األمن بما يضمن استجابتها لقضايا حقوق اإلنسان وموائمتها مع المعاهدات والمواثيق 

  الدولية والتي وقعتها دولة فلسطين.

  مسائلة حول االنتهاكات التي قد تقع.تطوير أنظمة الرقابة والتفتيش والمسائلة بما يضمن العمل وفق مبادئ وقيم حقوق اإلنسان، وال

تطوير أنظمة وإجراءات التعامل مع الشكاوى بما يضمن حسن تنفيذ النظام الصادر عن مجلس الوزراء وااللتزام بدليل اإلجراءات 

  التشغيلية الموحد لوحدات الشكاوى في المؤسسة األمنية والتي أنجزت هيكلتها الموحدة أيضا.

ة بضمان حقوق اإلنسان أثناء تنفيذ العمليات األمنية مثل عمليات االعتقال والتفتيش والتعامل مع حاالت تحسين اإلجراءات الخاص

الخروج عن القانون، وبالتوازي مع تطوير العالقة مع قطاع العدالة بما يضمن التكامل واالنسجام في العمل بين قطاع األمن والنيابة 

 هدف االستراتيجي الخاص بتعزيز األمن واألمان للوطن والمواطنين.والنظام القضائي. ويأتي ذلك استجابة لل

 

  وفي هذا اإلطار فقد عملت الوزارة على اآلتي

  وزارة الداخلية وقوى األمنالمنظومة القانونية الناظمة لعمل وتعديل تطوير  (أوال):

منظومة القوانين التي تنظم وتعديل ني من خالل تطوير لتطوير أدائها المه الحاجة الملحةبما في ذلك قوى األمن  وزارة الداخليةتدرك 

هيم من خالل تقديم مفاالناظمة لعملها أن تعالج القوانين  الوزارةحاول تو وواجبات قوى األمن،صالحيات ومسؤوليات  دوتحد هاعمل

والضمانات قانون والحكم الرشيد مع مبادئ سيادة التوافق تبحيث  والتفتيش لرقابةاليات آو قوى األمنأوسع حول األمن واختصاصات 

. وانصبت جهود الوزارة على إنجاز العديد من القوانين واللوائح والمدونات والكتيبات حقوق المواطن الفلسطيني وحرياته الكفيلة باحترام

دمة في قوى األمن ن الخ الالئحة التنفيذية لقانو، قانون األحداث وحماية األسرة، الشرطةقانون ، قانون الضابطة الجمركيةنذكر منها 

الئحة تنفيذيه لقرار بقانون بشان األمن ، 2005نة ) لس17( الئحة تنفيذيه لقانون المخابرات ألعامه رقم، 2005لسنة) 8( الفلسطينية رقم

لمحلية والدولية الدليل اإلجرائي الموحد لوحدات الشكاوى في المؤسسة األمنية وتدريب العاملين في المجال وإعداد التقارير ا، الوقائي

دليل ، كافة األجهزة األمنيةلدى الئحة حقوق الموقوفين  اعرف حقوقك، - والتأهيل اإلصالحلنزالء مراكز  إرشاديدليل ، ذات العالقة

حدات التشغيلية الموحد للو  اإلجراءاتدليل ، ومأموري الضبط القضائي .بمأموري مراكز اإلصالح والتأهيل إجرائي لتنظيم عالقة المحامين

القانونية في قوى األمن والتدريب عليه بما يضمن االرتقاء بعمل هذه الوحدات وأخذ دورها في تطوير المنظومة القانونية الناظمة لعمل 

 اإلصالحخاص بمراكز  إجراءاتدليل ، دليل اإلجراءات التشغيلية للخدمات الطبية المقدمة في مراكز اإلصالح والتأهيل، قوى األمن
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 إعدادهالدوري الذي يتم  التقريرو المخالفات االنضباطية لمنتسبي قوى األمن،كتيب ، العسكري في جهاز االستخبارات العسكريةوالتأهيل 

 االنضباطية. اإلجراءاتحول 

  

  تطوير البنية المؤسسية للوزارة وقوى األمن -2

 للشرطة المجتمعية، 13بناء وتشغيل(بما في ذلك  أنجزت الوزارة العديد من المؤسسات والهياكل الداعمة لضمانات حقوق االنسان
ً
) مركزا

تضمن تأهيل النزالء وتحسين قدرتهم على االندماج ضمن المعايير الدولية  وآمنة إنسانيةمراكز لتصبح  والتأهيل اإلصالحوتطوير مراكز 

في جهاز  األسرةقسم حماية  وإنشاءلعنف التعامل مع ضحايا ا وأساليب األسرةوتطوير خدمات حماية ، في المجتمع بشكل فاعل ومنتج

  . الشرطة

 لضمان إنفاذ القانون، وحماية وتعزيز مبادئ  وحقوق اإلنسان في وزارة الداخلية الديمقراطيةوحدة تعتبر فيما 
ً
 مؤسسيا

ً
 الديمقراطيةإطارا

تملك الوحدة ووالمعاهدات والقوانين الدولية. وحقوق اإلنسان على قاعدة القوانين والتشريعات الوطنية، وباالنسجام مع القيم والمبادئ 

وتعمل الوحدة على ترتيب العالقة ما بين مؤسسات . على المعلومات من جميع مؤسسات إنفاذ القانون الحصولواسعة في  صالحيات

ل مؤسسات المجتمع إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية وبشكل خاص األجهزة األمنية، والمواطن الفلسطيني مباشرة أو من خال

وحقوق اإلنسان، وتهدف إلى رفع وعي وكفاءة موظفي مؤسسات إنفاذ القانون لمفاهيم  الديمقراطيةالمدني العاملة في مجالي 

متابعة ، ولجهات المختصةمتابعتها مع امتابعة انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل مؤسسات إنفاذ القانون و، ووتطبيقات حقوق اإلنسان

وحقوق اإلنسان، من أجل المساهمة في ضمان الحريات والتعددية، وتشجيع المشاركة في  الديمقراطيةلدولية في مجالي التطورات ا

  . عمليات صنع القرار

بإنشاء فريق متخصص بالتزامات وزارة الداخلية بقضايا حقوق اإلنسان وسيادة القانون  2017) لعام 9كما جاء قرار وزير الداخلية رقم (

من كل من مكتب الفريق يتكون  تكريس عمل وزارة الداخلية وقوى األمن بما ينسجم مع مبادئ وقيم حقوق االنسان وحرياته. ولتعزيز و

العامة، المساعد األمني لوزير الداخلية، وحدة العالقات العربية والتعاون الدولي، اإلدارة العامة للشؤون القانونية، اإلدارة العامة للشؤون 

مة لألحوال المدنية، اإلدارة العامة للجوازات، الشرطة، المخابرات، األمن الوقائي، االستخبارات، األمن الوطني، هيئة القضاء اإلدارة العا

  العسكري، االرتباط العسكري، التوجيه السياسي، الضابطة الجمركية، الدفاع المدني، الخدمات الطبية العسكرية. ويقوم بالمهمات التالية:

بحقوق االنسان  ذات العالقة وقوى األمن الفلسطينيةت المتعلقة بالتشريعات والقوانين الناظمة لعمل وزارة الداخلية جمع المعلوما

 وسيادة القانون.

بحقوق االنسان وسيادة  ذات العالقة وقوى األمنوالسياسات المتبعة في الوزارة  اإلستراتيجيةجمع المعلومات المتعلقة بالخطط 

  .القانون

 ،لحقوق االنسان وقوى األمنالوزارة  إداراتوالعمل الداخلي على مراقبة انتهاكات  أعاله )2، 1المعلومات الواردة في البندين (تحليل 

 ممارسات ممنهجة. إلىواقتراح آليات مناسبة للحد من االنتهاكات وضمان عدم تحولها 

ت دولة فلسطين الناجمة عن انضمامها لالتفاقيات ذات العالقة بحقوق إعداد التقارير الدورية والسنوية وغيرها الالزمة لتنفيذ التزاما

 اإلنسان.

 اقتراح التشريعات والقوانين والتدابير النافذة أو تعديلها بما يتوافق مع االتفاقيات والمعاهدات الدولية. 

وق اإلنسان وسيادة القانون، واقتراح جمع المعلومات حول برامج التدريب والتأهيل لموظفي الوزارة وقوى األمن ذات العالقة بحق

 تعديلها وتطويرها.

  



 88    ممنوعة المعارضة واحدة، طريقة سلطتان،

  بمنع التعذيب سياسات وإجراءات خاصة (ثانيا):

بصفة وزارة الداخلية صاحبة االختصاص بتطبيق وتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

ي بما في ذلك تقديم اقتراحات لموائمة القوانين والتشريعات ذات العالقة، وتطوير البينة االختيار االالنسانية أو المهينة وبروتوكوله

  ، وتقديم التقارير لجهات االختصاص الوطنية واألممية فقد قمنا باآلتي:االمؤسساتية لتنسجم مع متطلبات االتفاقية وبروتوكوله

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو انجاز المسودة األولى لتقرير دولة فلسطين الرسمي التفاقية 

الالنسانية أو المهينة، عقد جلسات مشاورات وطنية (مؤسسات حكومية ومؤسسات حقوقية وبشراكة مع مكتب المفوض السامي 

تقرير في ظل مالحظات المشاورات لحقوق اإلنسان) حول مسودة التقرير في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والبدء بإعادة صياغة ال

 ومن المتوقع االنتهاء منه خالل الشهرين القادمين.

، وإلطالق حوار فاعل وبناء بين كافة 27/12/2017عقب مصادقة سيادة الرئيس على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 

رة الداخلية جلسة مشاورات وطنية وبمشاركة رئيس اللجنة الفرعية األطراف المعنية (مؤسسات حكومية ومؤسسات حقوقية)؛ عقدت وزا

عام لمنع التعذيب السير وليام ايفانز حول "اآللية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب" التي تعتبر التزام على دولة فلسطين يجب إنجازه خالل 

ورؤية اآللية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب باالنسجام مع  من التوقيع. واتفق المجتمعون على تطوير وتبني وثيقة مرجعية تحدد فلسفة

ما ورد في البروتوكول االختياري من المعايير الواجب توفرها في البنية التنظيمية والقانونية لتحقيق أهدافها، وتمكينها من الوالية 

منع التعذيب التابعة لألمم المتحدة، ووضع التصور والصالحيات بما يضمن استقالليتها وحيادها، وتحديد عالقتها مع اللجنة الفرعية ل

. والوزارة اآلن بصدد انجاز المطلوب من خالل عقد جلسات للجنة 
ً
 وتنظيميا

ً
النموذجي الذي يجب أن تتبناه دولة فلسطين تشريعيا

 الصياغة. 

تطبيق االتفاقية كما احتوى القرص على كل عممت الوزارة اتفاقية مناهضة التعذيب عبر قرص مدمج كجزء من التزامات وزارة الداخلية ب

من البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية وبروتوكول استنابول واعتماده كجزء من المادة التدريبية لقوى األمن حول قضايا حقوق 

 اإلنسان وسيادة القانون.

اعرف حقوقك، ووزعت البوستر  -الئحة حقوق الموقوفين  أنجزت الوزارة وبالتعاون مع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية(حريات)

 على كافة أماكن االحتجاز والتوقيف ومراكز اإلصالح والتأهيل المدنية والعسكرية.

وقعت الوزارة مع جامعة النجاح الوطنية مذكرة تفاهم تقوم على أساس التأهيل األكاديمي لكادر وزارة الداخلية وقوى األمن حول سبل 

يب واعتماد بروتوكول استنابول منهاج تدريبي في هذا المجال باإلضافة إلى مجموعة من المؤتمرات وحلقات النقاش لتعزيز منع التعذ

 الوعي حول االتفاقية ومنع التعذيب في كافة المرافق التابعة الماكن الحرمان من الحرية.

 

  (ثالثا): فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة

زارة الداخلية بنصوص القوانين المعمول بها في مجال اإلعالم والتي تحصر دورها في عملية التسجيل للمحطات اإلذاعية تلتزم و

 والتلفزيونية ووكاالت األنباء والشركات اإلعالمية، ولم يتم رفض تسجيل أي من وسائل اإلعالم التي قدمت طلباتها لوزارة الداخلية. وال

 فيما يتم بثه عبر وسائل اإلعالم المختلفة ولم تسجل أية قضايا بهذا الخصوص ضده. كما نظرت وزارة تتدخل وزارة الداخلية ن
ً
هائيا

الداخلية وبشكل جدي وتعاملت مع كافة الشكاوى التي وصلتها حول انتهاكات حقوق الصحفيين ووسائل اإلعالم بالتعاون مع نقابة 

 سياسة الى مسار للعمل اليومي نورد ما يلي:الصحفيين الفلسطينيين. وفي إطار ترجمة هذه ال

اللجنة الوطنية للتحقيق بشأن األحداث التي وقعت إمام مجمع وأحداث بيت  -اللجان الوطنية للتحقيق كآلية رقابة ومحاسبة ومسائلة  -1

والنتائج التي توصلت إليها نموذجا. فقد ساد ارتياح لدى أوساط فلسطينية مختلفة حول هذه اللجنة ودورها  12/3/2017لحم بتاريخ 
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الهيئة  -وزارة الداخلية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني  -والتوصيات التي قدمتها؛ فقد شكلت اللجنة من جهات حكومية رسمية 

ثوقية في المستقلة لحقوق اإلنسان ونقابة المحامين ليعكس هذا التشكيل رغبة القيادة السياسية في الوصول إلى أعلى مستوى من المو

التحقيق، ويكشف عن إرادة في إجراء المحاسبة والمسائلة الجدية، والرغبة في تالفي أية ثغرات لضمان عدم تكرار ما حدث في 

األثر في تعزيز المصداقية والثقة بين المواطن والمؤسسة  26/3/2017 - 13/3/2017المستقبل، كما كان النجاز التقرير في فترة قصيرة 

  الرسمية.

لت الحكومة عمل اللجنة وقدرتها للوصول إلى المعلومات والتعليمات والتقارير ذات العالقة. وعملت اللجنة بمهنية عالية وحيادية وسه

تامة مستندة على السياق الوطني العام الذي تمر به القضية الفلسطينية والمرتبط باستمرار االحتالل اإلسرائيلي وممارسته القمعية ضد 

لفلسطيني، وانسداد األفق السياسي وفقدان األمل لدى أبناء الشعب الفلسطيني بالوصول إلى حل الدولتين. وربطت أبناء الشعب ا

  اللجنة بين األحداث وإقدام إسرائيل على اغتيال الشهيد باسل األعرج في منطقة (أ) وفي وسط مدينة رام الله. 

لعمل لجان التحقيق في العالم وذلك لغياب إطار قانوني واضح ومفصل لعمل  كما استرشدت اللجنة بالمبادئ العامة والممارسات الفضلى

  اللجان فلسطينيا والتي تمثلت في:

 الموضوعية وتكوين القناعات وفق المعلومات والحقائق المدعومة باألدلة.

 الشمولية واالستماع لوجهات النظر والشهادات المختلفة لجميع األطراف.

 وصية وعدم إلحاق الضرر.السرية والحفاظ على الخص

 عدم التدخل في أعمال القضاء والنيابة العامة، واالكتفاء بتوثيق المعلومات والبيانات المرتبطة باألحداث.

مدونة  -مراجعة اإلطار القانوني الناظم لالجتماعات العامة واإلطار القانوني الناظم الستخدام القوة وفق القوانين والتعليمات السارية 

 وقواعد استخدام القوة، واالسترشاد بالقوانين واالتفاقيات الدولية.  السلوك

توثيق األحداث بأخذ شهادات موثوقة من صحفيين ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنين وموظفين رسميين واالطالع على مجريات 

 األحداث بالوسائل المرئية.

 ليات والحقوق المنتهكة بوضوح.قامت اللجنة بتحديد مجموعة من االستخالصات والتي حددت المسؤو

قدمت اللجنة مجموعة من التوصيات الواضحة للجهات المختلفة ذات العالقة بما في ذلك مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، مجلس القضاء 

  اإلعالم الرسمي، القوى والفصائل، أنجزت منها الوزارة التالي األعلى، النيابة العامة،

 (يمكن الحصول على نسخة من القانون) 2017 ) لعام23لى استصدار قانون الشرطة بمرسوم رئاسي رقم (قام مجلس الوزراء بالعمل ع

شكلت وزارة الداخلية (وحدة الديمقراطية وحقوق اإلنسان) لجنة وطنية من كل من وزارة اإلعالم، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، نقابة 

ليل إرشادي لتنظيم العالقة بين قوى األمن والصحفيين في الميدان" والذي سيعمم على الصحفيين الفلسطينيين والتي قامت بإنجاز "د

المكلفين بإنفاذ القانون من قوى األمن واستخدامه كدليل تدريبي (يمكن الحصول على نسخة من الدليل). كما شارك في صياغة الدليل 

 ية)مجموعة من الشركاء الدوليين (ديكاف، اليونسكو، الشرطة األوروب

قامت وزارة الداخلية بتنظيم دورات تدريبية حول سالمة الصحفيين وحرية الرأي العام بالتعاون مع مكتب منظمة اليونسكو في فلسطين 

ممثلين عن  ) ضابط من قوى األمن وعدد مماثل من الصحفيين50بهدف خلق حوار بَناء بين قوى األمن واإلعالميين، وشارك في التدريب (

  من ذوي الخبرة.ومن كافة الفئات  ية متعددةمؤسسات إعالم

قام مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة  ؛ وبالتنسيق والتشاور مع وزارة الداخلية2017وفي النصف الثاني من عام 

) 50ارك فيها ما يقارب (ن شفي الميدا األمنجلسات نقاش حول جسر الفجوة بين اإلعالميين وقوى  ستبعقد وبالتعاون مع شبكة أمين 

 من ذوي الخبرة.ضابط من قوى األمن وعدد مماثل من الصحفيين من مؤسسات إعالمية متعددة ومن كافة الفئات 
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 عملت الشرطة األوربية على مجموعة من النشاطات الميدانية والتدريبات لتعزيز كفاءات وقدرات الكادر اإلعالمي في الشرطة. 

 

  ة والمحاسبة واستقبال الشكاوى(رابعا): آليات الرقاب

كما  العملأداء  أثناءالقانونية  واإلجراءات األنظمةتباع إب االلتزامالهامة التي تضمن  األدواتمن  ىالشكاوومعالجة تعتبر أنظمة الرقابة 

ات الرقابة ودأتطوير سياسات والوزارة وقد حددت المثلى؛  بأحكام القانون وقواعد االنضباط والسلوك قوى األمن أفرادالتزام  تضمن أنها

 لوحدات الشكاوى في المؤسسة األمنية الدليل اإلجرائي الموحداالنجازات في هذا المجال صياغة األساسية. ومن أهم سياسات الحد أك

  .وتدريب العاملين في المجال وإعداد التقارير المحلية والدولية ذات العالقة

جراءات التي تنظم عملها وتحدد الصالحيات نظمة واإلاأل الرقابة والتفتيش والشكاوى وتطوير وتستمر الوزارة في جهودها لبناء منظومة

 التي يمكن تلخيصها باآلتي: وفق القوانين واللوائح المعمول بها قوى األمنأساسي من تطوير عمل كجزء 

  

  :الرقابة الداخلية -1

 وإبداءمركز بقصد تفقده  أليمن ينتدبه حق الدخول  أولوزير الداخلية  1998) لسنة 6رقم ( والتأهيل اإلصالحاستنادا لقانون مراكز 

ومن أهم الزيارات التي أنجزت في هذا اإلطار زيارة دولة د. رامي حمد الله بصفته وزيرا للداخلية يرافقه معالي  المقترحات. أوالمالحظات 

  . 2017ع على عمل اللجنة األمنية المشتركة في نهاية عام وزير العدل وسعادة النائب العام لمركز إصالح وتأهيل أريحا واالطال

اجتماعيين لدراسة حالة النزيل النفسية واالجتماعية،  وأخصائيينيعين مفتشين  أنويجوز للوزير بالتنسيق مع وزير الشؤون االجتماعية 

الوزير بحيث كانت ظروف االعتقال واالحتجاز  وقد كلف الوزير لجنة خاصة لهذه المهمة في السنوات السابقة وقدمت مالحظاتها لمعالي

، وما زالت اللجنة تقوم بعملها بشكل دوري أو حسب جيدة من حيث الخدمات المقدمة للنزيل من طعام ونظافة وتهوية وغير ذلك

 .الحاجة

-10ا الدور الرقابي بحسب المواد (ويأتي هذ للنائب العام أو وكالئه وللمحافظين وقضاة المحكمة العليا والمركزية كل في دائرة اختصاصه.

) 12( المادةإضافة لذلك نصت  بهدف ضمان وحماية حقوق النزالء داخل مراكز اإلصالح والتأهيل.من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل ) 11

لقرارات كافة ويرفع تقريره في يقوم المدير العام بزيارات تفتيشية دورية لجميع المراكز للتحقق من تنفيذ النظم والتعليمات واعلى اآلتي : (

  هذا الشأن إلى الوزير).

تعليمات بشأن التأكيد على االلتزام بحظر كافة أشكال التعذيب واحترام المواثيق والمعاهدات  14/5/2013أصدر فخامة الرئيس بتاريخ 

 الدولية الخاصة بذلك وتصويب وتفعيل أدوات الرقابة ذات االختصاص. 

 .بمنع التعذيب األمنية لألجهزةبشكل مستمر تعليماته يصدر وزير الداخلية و

 بمنع التعذيب في مراكز االحتجاز الخاصة بها. األمنية األجهزةصدرت تعميمات من قادة 

 ءأصدرت اإلدارة العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل العديد من األدلة اإلجرائية التي تحتوي المعلومات الخاصة بإجراءات العاملين والنزال

 والزوار لمراكز اإلصالح والتأهيل.

 تم تطوير نظام تفتيش داخلي لمراكز اإلصالح والتأهيل من قبل اإلدارة العامة المختصة في الشرطة.

حقوق اإلنسان في الوزارة والتي تعنى بضمان عمل األجهزة األمنية وفق القوانين الفلسطينية ومراعاة مبادئ وقيم الديمقراطية و وحدة  

وحقوق اإلنسان.  الديمقراطيةانسجام مؤسسات إنفاذ القانون مع مبادئ  دورها الرقابي لمدىحقوق االنسان العالمية من ومعايير 

لعمل على والعمل مع جهات االختصاص ل وتقوم بفحص الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان من قبل مؤسسات إنفاذ القانون

 المتبعة جراءاتواإلمعالجة آثار االنتهاك حسب األصول 
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عملية الرقابة على أداء المؤسسة األمنية بشكل تهدف الى  وكافة األجهزة األمنية:في وزارة الداخلية ودواوين المظالم الشكاوي ات وحد

 نظمةأتطوير بما في ذلك  عادل ومحايد بكافة قطاعاتها وتنفيذ اإلصالحات الالزمة بما يحقق المصلحة للجميع دولة ومواطنين ومؤسسات

في مستويات مختلفة يسهل على المواطنين الوصول إليها التعامل مع الشكاوي  وإجراءات أنظمةتطوير ، والرقابة والتفتيش والمساءلة

بحرية ودون رقابة أو خشية من أحد. وقد أنجزت هذه الوحدات والدواوين العديد من األدلة اإلجرائية والخطط التشغيلية والتطويرية 

 األمنيةالشكاوى في المؤسسات  آلياتفي مجاالت تعزيز لوحدات الشكاوي عمل الدورات وورش أنجزت العديد من الكما  لعملها،

 واستخدام برنامج محوسب للشكاوى وكيفية معالجة الشكاوى.

  

  رقابة مؤسسات المجتمع المدني المحلية:  -2

الدخول والتفتيش على أي من الزيارات وفي الحق وزارة الداخلية  هالشراكة مع المؤسسات المدنية ذات االختصاص منحتمبدأ اتعزيزا ل

وتقديمها لجهات وكتابة مالحظاتها واقتراحاتها  ، ومتابعة أوضاع الموقوفين والمحتجزين،اإلصالح والتأهيلالتوقيف واالحتجاز ومراكز 

  :نذكر منها االختصاص

لة لحقوق اإلنسان بإعتبارها الهيئة الوطنية الفلسطينية لحقوق اإلنسان وفق الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان : تقوم الهيئة المستق) 1(

إطار المرجعيات القانونية الوطنية، والمعايير الدولية المنظمة لعمل الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان بمجموعة واسعة من األنشطة 

وحماية حقوق النزالء ومن هذه األنشطة قيام الهيئة المستقلة  والفعاليات التي تهدف إلى تحقيق غايتها الرئيسية وهي الرصد والتوثيق

  بعمل زيارات دورية إلى مراكز اإلصالح والتأهيل بواقع زيارتين لكل مركز بشكل شهري.

) وقعت الوزارة واألجهزة األمنية مذكرات تفاهم مع مؤسسات حقوقية أخرى مثل مؤسسة الحق، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق 2(

فرع فلسطين، منحت هذه المؤسسات  -دنية( حريات)، ومركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، الحركة العالمية للدفاع عن األطفال الم

  بموجبها صالحية الرقابة والتفتيش على مراكز االحتجاز والتوقيف ومراكز اإلصالح والتأهيل.

اإلعالم لالطالع على واقع مرافق االحتجاز والتوقيف ومراكز اإلصالح ) تقوم الوزارة بترتيب زيارات للصحفيين والعاملين في قطاع 3(

 والتأهيل.

  رقابة مؤسسات دولية -3

اللجنة الدولية للصليب األحمر : تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر في فلسطين بزيارات دورية لمراكز اإلصالح والتأهيل وتجرى هذه ) 2(

، مع منظمة التحرير 1996م التي وقعتها اللجنة الدولية للصليب األحمر في األول من أيلول عام إلى مذكرة التفاه استناداالزيارات 

(تواجد اللجنة الدولية بتوقيع رئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمد وجاءت تحت عنوان  2017، والتي جددت في شهر نيسان الفلسطينية

زيارات رقابية وإنسانية، وتقوم اللجنة الدولية ب تحت والية السلطة الفلسطينية).وعن أنشطتها والقضايا ذات الصلة في المناطق الواقعة 

، كما حيث يقوم مندوبو الصليب األحمر بتقييم ظروف معيشة النزالء ومعاملتهم، ويتحققون من إحترام ضماناتهم القضائية األساسية

نون في وزارة الداخلية واألجهزة األمنية من خالل ورشات عمل وبرامج تعمل اللجنة على نشر القانون الدولي االنساني لمكلفي إلنفاذ القا

  تدريبية بعد تنسيقها مع الوزارة لتناسب احتياجات وإمكانيات دولة فلسطين.

) مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان: بموجب مذكرة تفاهم يقوم المكتب بتفقد مراكز االحتجاز والتوقيف ومراكز اإلصالح 3(

 ورفع توصياته للوزارة وجهات االختصاص حول واقع وظروف النزالء وآليات تحسينها وتطويرها.والتأهيل 

  

  : خطط حالية ومستقبلية لتعميم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في عمل وزارة الداخلية وقوى األمن)خامسا( 
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ين موظفي مؤسسات إنفاذ القانون من خالل بصولهم على المعلومات الالزمة أن نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتسهيل ح الوزارةتعتبر 

دون  وحقوق اإلنسان، وتطوير قدراتهم حول أساليب إنفاذ القانون الديمقراطيةالتعليم والدورات التدريبية، وسيلة مفيدة في تعزيز تطبيق 

دة ملزمة ودائمة في كافة عتبر التدريب على قضايا ومفاهيم حقوق اإلنسان ماوي التعسف باستخدام القوة،. أوالتعسف في تطبيقه 

بمجاالت قانونية ومهاراتية الالزمة ، وورشات عمل ندواتبعقد  ودوائر االختصاص في الوزارة وتقوم لألجهزة األمنيةالمناهج التدريبية 

معدة من  عددةمتوثائق وتعمل على توزيع  .ورفع كفاءتهم المهنية في المجاالت القانونية والحقوقية القانون للعمل وفق مبادئ سيادة

، كما عملت سان لموظفي مؤسسات إنفاذ القانونوحقوق اإلن الديمقراطيةقبل خبراء وأكاديميون كوسيلة إضافية من وسائل تعليم 

  الوزارة على توفير مقاعد لدراسات أكاديمية متخصصة في مجاالت قانونية وحقوقية متعددة مع الجامعات الفلسطينية وجامعات خارجية. 

لتشمل مجاالت؛ إدارة مراكز الشرطة المجتمعية وهيكلتها وعملها، لتدريبات لتكريس احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون تنوعت او

 مراكز اإلصالح والتأهيل، المعاقين -األحداث  -األطفال  -قضايا األسرة في المؤسسة األمنية،  حقوق المرأة وتعزيز أدوار النوع االجتماعي

، اجراءات القبض والتفتيش، آليات تقديم استخدام القوة والتعامل مع الحشود، ليات المراقبة والمحاسبة والمسائلةآوحقوق النزالء، 

ومن ضمن الخطط المستقبلية لتكريس مبادئ وقيم حقوق اإلنسان  .االتفاقيات الدولية والقانون الدوليواستقبال الشكاوي ومعالجتها، 

  ن نذكر:في عمل وزارة الداخلية وقوى األم

  نقاشات وجلسات حوارية حول "حرية الرأي والتعبير مقابل التحريض" والحق في الخصوصية

  خطة للتدريب على قانون الجرائم االلكترونية لجهات االختصاص في قوى األمن

والمحافظات ترتكز على تدريب مدربين في قضايا حقوق اإلنسان وسيادة القانون من قوى األمن وإعداد خطة تدريبية تشمل كافة الفئات 

رزمة من المواد التدريبية منها مدونة قواعد استخدام القوة واألسلحة النارية من قبل منتسبي قوى األمن الفلسطينية الصادرة بموجب 

التشغيلية ، ومدونة األخالقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى األمن، دليل اإلجراءات 2016) لعام 211قرار وزير الداخلية رقم (

الموحد للخدمات الصحية المقدمة في مراكز اإلصالح والتأهيل، والقوانين الفلسطينية النافذة ذات العالقة بما في ذلك قانوني العقوبات 

ن واإلجراءات الجزائية، والقوانين الخاصة المتعلقة بعمل قوى األمن، وباالستناد على االتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق اإلنسا

  والتي وقعت عليها دولة فلسطين وما يرافقها من مبادئ ومدونات صادرة عن األمم المتحدة.

تدريب أخصائيين في إعداد وتصميم منهاج تدريبي متخصص في قضايا حقوق اإلنسان والديمقراطية ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية 

 وقوى األمن وإنجاز المسودة األولى للمنهاج المقترح

  

  ت واإلشكاليات التحديا

من االلتزام بواجباتها كقوة احتالل أو باالتفاقيات الموقعة  إسرائيل: تتنصل ) إجراءات إسرائيلية لعرقلة بناء مؤسسات دولة فلسطين1(

 على السلم واألمن األهلي الفلسطيني؛ على مؤسسات دولة فلسطين وتحديدا األمنية منها معها، وتعتدي باستمرار 
ً
بما ما ينعكس سلبا

ويستمر وجرح واعتقال الكثير منهم. اعتقال موظفين رسميين واستشهاد وتدمير العديد منها ما أدى إلى في ذلك مداهمة المقرات 

ويمنع ، النظام وسيادة القانونوتعزيز االحتالل اإلسرائيلي في إعاقة كافة البرامج الخاصة بقوى األمن الفلسطيني والتي تضمن فرض 

 في المناطق المصنفة (ب+ج)لها  وصول المعدات اللوجستيةو كةحرية العمل والحر 
ً
إضافة إلى العديد من الخروقات في المناطق  خصوصا

 تجار ومروجي المخدرات والمواد الممنوعة أو  ويعرقلالمصنفة (أ)، 
ً
عمل قوى األمن في مالحقة وضبط المطلوبين للعدالة وخصوصا

عطل ، ويمنع الجهات التنفيذية من تطبيق األوامر القضائية والحد من قدرتها على العمل، ويمالمتورطين بجرائم كبرى من القتلة وغيره

رفض بناء مراكز جديدة للشرطة ، ويإجراءات القضاء العسكري سواء من خالل اعتقال مطلوبين له أو الحواجز المنتشرة بين المحافظات

، الرد السريع واالستجابة الفورية لطواقم الدفاع المدني للقيام بواجباتهاتعمد إضعاف قدرات كما ي والدفاع المدني في مناطق (ب،ج)
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إدخال بضائع المستوطنات إلى ويسهل ويحمي  ويعيق تنقل المواطنين بما فيهم المرضىالسيطرة الكاملة على كافة المعابر ويستمر ب

  المناطق الفلسطينية.

  

النظام لعمل قطاع األمن في فلسطين من مجمل إشكاليات ومعيقات؛ فبالرغم من أن ) تعاني المنظومة التشريعية والقانونية الناظمة 1(

، إال أن جذوره تعود إلى 
ً
 نسبيا

ً
المتنوعة والمتناقضة في كثير من األحيان بسبب تعدد القوانين مجموعة من القضائي في فلسطين حديثا

 1993ن أردنية أو مصرية، إضافة لما أنجزته دولة فلسطين منذ العام جهات صياغة القوانين من االنتداب العثماني والبريطاني أو قواني

وظائفها الحكومية واإلدارية والتي ما زالت تحت وطأة قيود وعراقيل االحتالل اإلسرائيلي الذي ما زال قائما حتى اآلن، إضافة  لتنظيم

مؤسسات الحكومية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في ال يالختالف المرجعيات القانونية وعدم وحدة التنظيم اإلداري والقانون

  الشرقية.

ومحاولة فرض أمر واقع يتعلق بإصدار قوانين وسياسات  وتعمق االنقسام السياسي، في المحافظات الجنوبية االنقالباستمرار ) 2( 

، كما كان لالنقالب ان تقييد الحريات العامة والخاصةتتنافى مع القوانين والتشريعات النافذة في فلسطين وأغلبها يتنافى مع حقوق االنس

ما منع استكمال تطوير منظومة التشريعات بسط السيادة الشرعية على أراضي القطاع ودمج األجهزة األمنية أثر سلبي على عدم 

   المتعلقة بقطاع األمن وإحداث الفوضى وضعف السيطرة على الحدود والمعابر.

وما لهذا الغياب من أثر سلبي على الحياة القيام بدوره في سن التشريعات الفلسطينية، وعدم قدرته على ي تعطل المجلس التشريع) 3(

الديمقراطية وضمان حقوق االنسان حيث أن أحد األدوار الهامة للمجلس هو صياغة وإصدار قوانين فلسطينية تعكس روح النظام 

  ت التنفيذية بما في ذلك وزارة الداخلية واألجهزة األمنية.السياسي الفلسطيني، ودوره في الرقابة على المؤسسا

استخدام الشبكة اإللكترونية في ظل غياب قوانين خاصة  واتساع االجتماعيتطور التهديدات اإللكترونية، وأهمها وسائل التواصل ) 4(

  العملياتية على متابعتها. ومحدودية القدرةبالجرائم اإللكترونية 

  مراجع إضافية:

  9/4/2018قرير جهاز األمن الوقائي الموجه لسعادتكم بتاريخ ت -1

  تقرير جهاز االستخبارات العسكرية -2

  تقرير جهاز المخابرات -3

  تقرير جهاز الشرطة -4

 تقرير هيئة القضاء العسكري -5
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  : رسالة هيومن رايتس ووتش إلى جهاز األمن الداخلي في غزة Vالملحق 
 

رسائل مشابهة إلى المتحدث باسم وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العدل، والمكتب السياسي لحركة هيومن رايتس ووتش  أرسلت

 حماس. جميع الرسائل وجهت باللغة العربية. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 2018 آذارمارس/ 27

 

xxxxxxxx  

  ألمن الوطنيوكيل وزارة الداخلية وا

  غزة، فلسطين

 

  ،المحترم xxxxxx السيدعطوفة 

 تحية طيبة وبعد،

  

ومعاملة المعتقلين في قوى األمن الداخلي  أكتب إليكم لطلب مساعدتكم في الحصول على معلومات تتعلق باالعتقاالت التي تقوم بها

ها لنا في تقريرنا القادم ونالمعلومات والشروح التي تقدمإيراد لفهم وجهة نظركم حول بحوثنا، لكي نتمكن من  رصةثّمن منحنا الفالحجز. ن

 . 2018 أبريل/نيسان 26شفهيا أو كتابة بحلول  مودك، إن وصلتنا ردحول هذه القضايا

 

منظمة دولية لحقوق اإلنسان، مقرها الرئيسي في نيويورك. تنشر المنظمة تقارير عن حالة حقوق اإلنسان في  "هيومن رايتس ووتش"

الدولي. تلتقي هيومن رايتس ووتش  اإلنساني دولة حول العالم، بهدف الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيز احترام القانون 90ثر من أك

كبار مسؤولي حماس خالل زيارة إلى غزة في وشملت لقاءاتها  وتتواصل معهم، كجزء من مهمتها،ن فلسطينيين بانتظام مع مسؤولي

مجموعة واسعة من قضايا حقوق  علىالمسؤولين  بعض مععملت بشكل مثمر كما  .رج فلسطينوآخرين خا 2016 أيلول/سبتمبر

  اإلنسان.

 

في فترة  "ماس"حاألخيرة في التحقيق في أنماط االعتقاالت من قبل السلطة الفلسطينية و 18الـ  أمضت هيومن رايتس ووتش األشهر

حالة. أجرى فريقنا من الباحثين أكثر من  86اع غزة، استنادا إلى دراستنا لـ ، وظروف االحتجاز في كل من الضفة الغربية وقط2016-2017

محتجزين سابقين وأقاربهم، ومحامين، وممثلي منظمات غير حكومية، وأطباء، واستعرض أدلة فوتوغرافية شملت  مقابلة، 140

 .، وتقارير طبية ووثائق محاكمهاتفيديوو
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بحق  االعتقاالتعددا كبيرا من  نفذتي قطاع غزة، بما يشمل قوى األمن الداخلي والشرطة، سلطات حماس ف تظهر نتائجنا األولية أن

وسائل اإلعالم االجتماعي عبر اإلنترنت، والصحافة كانت بعض االنتقادات من خالل  أشخاص لم يفعلوا أكثر من انتقاد السلطات سلميا،

لـ "فتح" أو موظفين سابقين في السلطة  ن عدد من المؤيدين المفترضينخالل مظاهرات. من بين المعتقليو المطبوعة والتلفزيونية، 

النيل من "بشكل مفرط من شأنها تجريم النشاط، مثل  فضفاضةاتهمت النيابة العامة عديدا من األشخاص بموجب قوانين الفلسطينية. 

ان لم ُترفع القضايا إلى المحاكمة، ما يشير إلى أن عليا"، ولكن في كثير من األحي"إطالة اللسان على مقامات " أو الوحدة الثوريةمن 

تقوم قوات األمن بإساءة معاملة ففي االحتجاز، أما االعتقاالت تعسفية وتهدف إلى معاقبة المنتقدين وصدهم عن مزيد من النشاط. 

  متواصلة.  لساعات مؤلمةالخضوع لوضعيات  وتعذيب من هم في عهدتها، وتعنفهم وتضربهم وتجلدهم، وتجبر المعتقلين على

 

إلى  ادعوناهورسالة مشابهة لهذه، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ووجهنا إليها  توصلنا إلى استنتاجات أولية مماثلة بشأن سلوك

 .الرد عليها

 

على القانونية المترتبة  تشير أدلتنا إلى أن االعتقاالت تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، في انتهاك لاللتزامات

انضمام فلسطين إلى المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان على مدى السنوات الخمس الماضية. على وجه الخصوص، "العهد 

على أنه "ال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله وينص ، 2014صادقت عليه فلسطين عام  الذي الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"

 ".لحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلهاويشمل هذا ا إنسان حق في حرية التعبير"لكل  وأن" فاتعس

، التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 2014عام  "اتفاقية مناهضة التعذيب"دقت فلسطين دون تحفظ على اكما ص

 .قات واألماكنالمهينة، في جميع األو

 

 لمإلى حد بعيد، كان منهجيا وموجودا منذ سنوات عديدة. عالوة على ذلك، وثقناه  يبدو أن نمط االعتقاالت التعسفية والتعذيب الذي

 .السلطات الفلسطينية قوات األمن على هذه االنتهاكاتتحاسب 

 

  :اإلجابة على األسئلة التالية عاليا القضايا. نقدر حول هذهقوى األمن الداخلي  نكتب إليكم لكي نفهم بشكل أفضل وجهة نظر

  االعتقاالت؟ الداخلي األمن قوى تنفذ أساس أي على•

 ؟2016 الثاني كانون/يناير منذ الداخلي األمن قوى نفذتها التي تاالعتقاال عدد كم•

o؟االجتماعي التواصل وسائل على منشورات سببها كان التي االعتقاالت عدد كم 

o؟2017 الثاني كانون/يناير في الكهرباء أزمة على باالحتجاجات المتصلة قاالتاالعت عدد كم   

oكصحفيين؟ أنفسهمب عّرفوا المعتقلين من كم 

 المحتجزين عدد كم احتجاز؟ مركز كل في المحتجزين عدد كم حاليا؟ الداخلي األمن قوى تحتجزهم الذين األشخاص عدد كم•

  االحتياطي؟ الحبس في الموضوعين عدد كم تهمة؟ توجيه دون

 يتعبير طنشا أي أو ملكالا على فقط بناء تالعتقابا ملقياا يجب ىمتحول  الداخلي األمن قوى إلى المقدمة داتشارإلا هي ما•

 ؟خرآ
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 أو الوقوف على المحتجزين يجبر حيث ،"الباص" باسم تعرف غرفة في المحتجزين الداخلي األمن قوى تضع ظروف أي في•

 طويل؟ لوقت يرةصغ مقاعد على الجلوس

oالباص؟ في المحتجزين وضع تحكم التي القواعد هي ما 

 األمر كان إذا متواصلة؟ تلساعا مرهقة أوضاع في الوقوف علی رھمجباوإ ن،یزلمحتجا بشبح الداخلي األمن قوى ومتق ھل•

 إذا للمعتقل؟ كبيرا ألما بيسب بممارسته تقومون الذي الشبح بأن سمعناها التي المتكررة الشهادة على ونتوافق فهل كذلك،

 كبير؟ ألم في الشبح تسبب عدم لضمان الموجودة الضمانات هي ما ،ونتوافق ال مكنت

 ؟لها التابعة االحتجاز مراكز على الداخلي األمن قوى توفرها التي الرقابة هي ما•

دمت التي اخليالد األمن قوى قبل من التعسفي االعتقال أو المعاملة بسوء المتعلقة الشكاوى عدد كم•
ُ
 كانون/يناير منذ ق

 ؟2016 الثاني

   الداخلي؟ األمن قوى فتحتها التي األشخاص معاملة وإساءة المزعومة التعسفية االعتقاالت في التحقيقات عدد كم•

 مخالفات؟ اكتشاف إلى أدت التحقيقات هذه من كم الشكاوى؟ في المحققون يحقق كيف•

 ذلك؟ نتيجة اتخذت التي التأديبية اإلجراءات هي ماو تأكيدها، تم التي اإلساءات نوع ما•

 

  الت العديدة الموثقة في تقريرنا:لرد على األسئلة التالية حول حالتين من بين الحاإلى ا ندعوكم

 2017 الثاني كانون/يناير في وقعت احتجاجات إثر المتظاهرين عشرات اعتقلوا الداخلي األمن قوى عناصر أن إلى أبحاثنا يرتش•

  االعتقاالت؟ هذه تنفيذ تم قانوني أساس أي على. غزة في الكهرباء أزمة على جاجااحت

 بسبب لوشةعب عامر والناشط الصحفي اميو 15 لمدة 2017 تموز/يوليو في اعتقلت الداخلي األمن قوى أن إلى أبحاثنا شيرت•

 أي على. "أطفالنا مثل األرض على ينامون ناقادت أطفال كان إن أتساءل" الكهرباء، أزمة إلى فيه تطرق" فيسبوك" على تعليق

  االعتقال؟ هذا تنفيذ تم قانوني أساس

 

لي  لقد سعينا للحصول على إذن من الجيش اإلسرائيلينطلب رسميا إذن الوصول إلى مراكز االحتجاز التابعة لقوى األمن الداخلي.  كما

عي سرورنا أن نكون على اتصال لتنسيق تاريخ ووقت الزيارة، وكذلك ، وفي حال الموافقة، سيكون من دوالدخول غزة لزمالئي األجانبو

  اقشة هذه القضايا. وجها لوجه لمن الفرصة لالجتماع

 

 االعتبار بعيننأخذ تلك المعلومات سو ،أبريل/نيسان في تقريرنا حول هذه القضايا 26بحلول  إلينا هاونأي معلومات ذات صلة تقدم سنورد

  استنتاجاتنا وتوصياتنا.ة على عند وضع اللمسات األخير 

 

  .، يرجى االطالع على المعلومات أدناهللتواصل معي

 

 بهذا الطلب. ممقدما على اهتمامك منشكرك
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  مع بالغ الشكر والتقدير، 

  

 ويتسن سارة ليا

  المديرة التنفيذية 

  قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

  هيومن رايتس ووتش 
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  ب السياسي لحماس إلى هيومن رايتس ووتش: رسالة المكتVIالملحق 
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  : رسالة من جهاز األمن الداخلي في غزة إلى هيومن رايتس ووتش VIIالملحق 
  

  



 100    ممنوعة المعارضة واحدة، طريقة سلطتان،



 2018 األول أكتوبر/تشرين|ووتش رايتس ومنهي 101      



 102    ممنوعة المعارضة واحدة، طريقة سلطتان،



 2018 األول أكتوبر/تشرين|ووتش رايتس ومنهي 103      



 104    ممنوعة المعارضة واحدة، طريقة سلطتان،



 2018 األول أكتوبر/تشرين|ووتش رايتس ومنهي 105      



 106    ممنوعة المعارضة واحدة، طريقة سلطتان،



 2018 األول أكتوبر/تشرين|ووتش رايتس ومنهي 107      
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 : رسالة وزارة العدل في غزة إلى هيومن رايتس ووتش  VIII الملحق
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