
  2020تقرير حقوق اإلنسان في الضفة الغربية وغزة لعام 
 

  الملخص التنفيذي 
 

ينص القانون األساسي للسلطة الفلسطينية على رئيس منتخب ومجلس تشريعي.  لم تُجَر انتخابات وطنية  
.  ظل الرئيس محمود عباس في السلطة بالرغم من انتهاء رئاسته التي  2006بالضفة الغربية وغزة منذ عام 
، وفي عام  2007عام  .  لم يعمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ2009استمرت أربع سنوات في عام 

ومرة أخرى في   2019قامت السلطة الفلسطينية بحل المحكمة الدستورية.  في سبتمبر/أيلول  2018
سبتمبر/أيلول، دعا الرئيس عباس السلطة الفلسطينية إلى تنظيم انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في  

ويرأس حكومة السلطة الفلسطينية رئيس   غضون ستة أشهر، لكن االنتخابات لم تُجر حتى نهاية العام.  
  الوزراء محمد اشتية.  أما الرئيس عباس هو أيضاً رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لحركة فتح.

 
تخضع العديد منها للرقابة  تعمل ست أجهزة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية في أجزاء من الضفة الغربية.  

كان جهاز الشرطة المدنية  توجيهات رئيس الوزراء.   رة الداخلية بالسلطة الفلسطينية وتتبعمن وزاالعملية 
الفلسطيني مسؤوالً في المقام األول عن العمل الشرطي المدني والمجتمعي.  أما قوات جهاز األمن الوطني  
فتقوم بعمليات أمنية شبيهة بعمليات الدرك في الظروف التي تتجاوز قدرات الشرطة المدنية.  يتولى جهاز  
االستخبارات العسكرية شؤون االستخبارات والشؤون الجنائية المتعلقة بأفراد قوات األمن التابعة للسلطة  

الفلسطينية، بما في ذلك اتهامات سوء المعاملة والفساد.  ويكون جهاز المخابرات العامة مسؤوالً عن جمع  
المعلومات االستخبارية الخارجية والعملي ات االستخبارية الخارجية.  أما منظمة األمن الوقائي فهي مسؤولة  
عن جمع المعلومات االستخبارية الداخلية والتحقيقات المتعلقة بالقضايا األمنية الداخلية، بما فيها المعارضة  

السياسية.  يقوم الحرس الوطني بحماية المرافق ويوفر الحماية لألعيان.  واحتفظت السلطات المدنية للسلطة  
الفلسطينية بسيطرةٍ فعالة على قوات األمن.  وبحسب ما ورد، ارتكب أفراد من قوات األمن التابعة للسلطة  

  الفلسطينية انتهاكات.
 
في غزة، قامت منظمة حماس اإلرهابية المدرجة على قوائم اإلرهاب بممارسة السلطة.  كان الجهاز األمني  

ى حد كبير جهاز األمن في الضفة الغربية.  يشمل األمن الداخلي الشرطة  لحركة حماس في غزة يشبه إل
المدنية، وشرطة األمن والحراسة، وجهاز أمن داخلي لجمع المعلومات االستخباراتية وإجراء التحقيقات  
(مشابه لجهاز األمن الوقائي بالضفة الغربية) والدفاع المدني.  يشمل األمن القومي قوات األمن القومي،  

والقضاء العسكري، والشرطة العسكرية، والخدمات الطبية، وسلطة السجون.  احتفظت حماس بجناح  
عسكري كبير في غزة يسمى كتائب عز الدين القسام.  وفي بعض األحيان، استخدمت حركة حماس جناحها  

اس انتهاكات  العسكري للقضاء على المعارضة الداخلية.  وبحسب ما ورد، ارتكبت قوات األمن التابعة لحم
  عديدة. 

 
احتفظت حكومة إسرائيل بوجود أمني في الضفة الغربية عبر قوات الدفاع اإلسرائيلية، وجهاز األمن 

اإلسرائيلي، والشرطة اإلسرائيلية الوطنية، وحرس الحدود.  كما احتفظت إسرائيل بسيطرة مدنية فعالة على 
أنظمة العدالة العسكرية والمدنية اإلسرائيلية في بعض   قواتها األمنية في أرجاء الضفة الغربية وغزة.  وجدت

  األحيان أن أفراد قوات األمن اإلسرائيلية قد ارتكبوا انتهاكات. 
 

تقسم حقبة اتفاقيات أوسلو الضفة الغربية إلى مناطق أ، ب، ج. تقع المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة  
الغربية في الغالب في المنطقة أ. وتتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية الرسمية عن األمن في المنطقة أ، لكن  
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.  تحتفظ السلطة الفلسطينية وإسرائيل برقابة أمنية قوات األمن اإلسرائيلية كثيراً ما أجرت عمليات أمنية هناك
مشتركة في المنطقة ب بالضفة الغربية.  وتحتفظ إسرائيل بسيطرة أمنية كاملة على المنطقة ج وقد صنفت  

معظم أراضي المنطقة ج كمناطق عسكرية مغلقة أو مناطق لتقسيم المستوطنات.  في مايو/أيار، علقت  
ق األمني مع إسرائيل لالحتجاج على بسط إسرائيل المحتمل للسيادة على مناطق في  السلطة الفلسطينية التنسي 

الضفة الغربية.  واعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني، استأنفت السلطة الفلسطينية معظم التنسيق األمني مع  
  إسرائيل. 

 
  شملت قضايا حقوق اإلنسان الهامة ما يلي:

 
) فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية:  تقارير عن عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية، وتعذيب، واحتجاز تعسفي  1

من قبل السلطات؛ ووجود سجناء ومحتجزين سياسيين؛ ومشاكل كبيرة تتعلق باستقالل القضاء؛ والتدخل  
، والصحافة، واإلنترنت، وقد  التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ وقيود خطيرة على حرية التعبير

شمل ذلك استخدام العنف، أو التهديد باستخدام العنف، واعتقاالت ومالحقات قضائية غير مبررة بحق  
الصحفيين، وفرض الرقابة، وحجب مواقع اإلنترنت؛ وتدخل بشكل كبير في الحق في التجمع السلمي وحرية  

قة المنظمات غير الحكومية؛ وفرض قيود على المشاركة  تكوين الجمعيات واالنضمام إليها، بما في ذلك مضاي
؛ وأفعال تتسم بالفساد؛ وعدم 2006السياسية نظراً ألن السلطة الفلسطينية لم تُجِر انتخابات وطنية منذ عام 

القيام بالتحقيقات والمساءلة عن العنف ضد المرأة؛ واستخدام العنف والتهديد باستخدام العنف بدافع معاداة  
ة؛ ومعاداة السامية في الكتب المدرسية؛ واستخدام العنف والتهديد باستخدام العنف بحق المثليات  السامي

والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم)؛ 
  ووجود تقارير عن العمالة القسرية لألطفال.

 
مليات قتل غير قانونية أو تعسفية، والتعذيب المنهجي، واالحتجاز  ) فيما يتعلق بحماس:  تقارير عن ع2

التعسفي بواسطة مسؤولي حماس؛ ووجود سجناء سياسيين؛ والتدخل التعسفي أو غير القانوني في 
الخصوصية؛ وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير، والصحافة واإلنترنت، بما في ذلك استخدام العنف أو  

عنف، واالعتقاالت والمالحقات القانونية غير المبررة بحق الصحفيين، وفرض الرقابة،  التهديد باستخدام ال
وحجب مواقع اإلنترنت، ووجود قوانين جنائية للتشهير والقذف؛ والتدخل بشكل كبير في الحق في التجمع  

دم إجراء  السلمي وحرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها؛ وفرض قيود على المشاركة السياسية نظراً لع 
؛ وأفعال تتسم بالفساد؛ وتقارير بعدم القيام بالتحقيقات والمساءلة عن العنف  2006انتخابات وطنية منذ عام 

ضد المرأة؛ واستخدام العنف والتهديد باستخدام العنف بدافع معاداة السامية؛ ومعاداة السامية في الكتب  
قانوني؛ والعنف والتهديد باستخدام العنف الذي   المدرسية؛ وتجنيد األطفال واستخدامهم كجنود بشكل غير

يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين 
  (مجتمع الميم)؛ وعمالة األطفال القسرية أو اإلجبارية. 

 
ليات قتل غير قانونية أو تعسفية نتيجة  ) فيما يتعلق بالسلطات اإلسرائيلية في الضفة الغربية:  تقارير عن عم3

لالستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة؛ وتقارير عن التعذيب؛ وتقارير عن االحتجاز التعسفي؛  
والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ وفرض قيود على حرية التعبير، والصحافة واإلنترنت،  

ديد باستخدام العنف، واالعتقاالت والمالحقات القانونية غير المبررة بحق  بما في ذلك استخدام العنف أو الته
الصحفيين، وفرض الرقابة، وحجب مواقع اإلنترنت؛ وفرض قيود على الفلسطينيين المقيمين في القدس، بما  

في  في ذلك التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية واألسرة والمنزل؛ والتدخل بشكل كبير في الحق  
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التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها، بما في ذلك مضايقة المنظمات غير الحكومية؛  
  وفرض قيود كبيرة على حرية التنقل، بما في ذلك شرط الحصول على إذن خروج.

 
وتهديد ) فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين: ورد تقريران عن أعمال قتل غير قانونية أو تعسفية، وعنف 4

  باستخدام العنف ضد مواطنين اسرائيليين.
 

) فيما يتعلق بالمدنيين اإلسرائيليين: تقارير عن العنف والتهديدات بالعنف بدافع من المشاعر القومية  5
  المتطرفة. 

 
في مايو/أيار، علقت السلطة الفلسطينية التنسيق مع إسرائيل واستأنفته في نوفمبر/تشرين الثاني، مما قلل من  

لدوافع لدى السلطة الفلسطينية التخاذ خطوات تعالج اإلفالت من العقاب أو تحد من االنتهاكات.  ووجهت  ا
انتقادات بأن كبار المسؤولين أدلوا بتعليقات تمجد العنف في بعض الحاالت وأثروا بشكل غير الئق على  

اإلسرائيلية العاملة في الضفة الغربية   التحقيقات واإلجراءات التأديبية المتعلقة باالنتهاكات.  اتخذت السلطات
خطواٍت لمعالجة مسألة اإلفالت من العقاب أو لتقليص االنتهاكات، إال أنه كانت هناك انتقادات بأنها لم تباشر  

التحقيقات واإلجراءات التأديبية المتعلقة باالنتهاكات بشكٍل كاٍف.  لم تكن هناك مؤسسات قانونية أو مستقلة  
سبة حماس في غزة، وكان اإلفالت من العقاب منتشراً.  كما توجد في غزة عدة مجموعات  قادرة على محا 

  مسلحة، من بينها حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية، تمتلك أسلحة ثقيلة وال تلتزم دائماً بسلطة حماس. 
 

رائيل خالل حرب يغطي هذا الجزء من التقرير أراضي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية التي احتلتها إس
، اعترفت الواليات المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل.  وال يُقصد 2017.  في عام 1967يونيو/حزيران عام 

من اللغة في هذا التقرير نقل موقٍف بشأن أي من قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض بشأنها بين 
رائيلية في القدس، أو الحدود بين إسرائيل وأي دولة  أطراف النزاع، بما في ذلك الحدود المعينة للسيادة اإلس

  فلسطينية مستقبلية. 
 

  احترام كرامة الشخص، بما في ذلك عدم تعريضه إلى أي مما يلي: .1القسم 
 

  أ. الحرمان من الحياة على نحو تعسفي وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع أو ذات الدوافع سياسية
 

قتل مدنيون فلسطينيون مدنياً إسرائيلياً وجندياً من جيش الدفاع اإلسرائيلي في هجمات بالضفة الغربية، وفقاً  
ديسمبر/ كانون األول، قتل محمد مروة كبها المواطنة   20لمنظمات غير حكومية وتقارير إعالمية.  في 

مية متعددة.  وذكرت تقارير إعالمية أن  اإلسرائيلية إستر هورغان بالقرب من تل مناشيه، بحسب تقارير إعال
كبها اعترف بأنه فحص المنطقة مسبقاً وقتل هورغان.  وكان كبها محتجزاً في إسرائيل على ذمة المحاكمة  

مايو/ أيار، ألقى الفلسطيني نظمي أبو بكر طوبة من سطح منزله وأصاب الجندي   12في نهاية العام.  في 
سه وقتله بينما كان جيش الدفاع اإلسرائيلي يقوم بعمليات في المنطقة أ،  اإلسرائيلي عميت بن إيغال في رأ

بحسب تقارير إعالمية.  في يونيو/حزيران، وجهت إسرائيل الئحة اتهام إلى بكر بتهمة التسبب في القتل  
االعتراف  في نوفمبر/ تشرين الثاني، دفع بكر بأنه غير مذنب وذكر الدفاع أنهم سيعملون على إلغاء عمداً.  

وكانت القضية ال تزال مستمرة بحلول نهاية العام.     الذي أدلى به أثناء استجوابه، وفقاً للحكومة اإلسرائيلية. 
، انفجر جهاز متفجر مرتجل كان مزروعاً خارج مستوطنة دوليف بالضفة الغربية وأسفر عن 2019في عام 

لدها وأخيها بجروح، وذلك وفقاً لتقارير إعالمية  عاماً وإصابة وا  17مقتل رينا شنيرب البالغة من العمر 
، اعتقلت قوات األمن اإلسرائيلية ثالثة رجال على صلة  2019ومنظمات غير حكومية.  في سبتمبر/أيلول 
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بالهجوم يزعم انتماؤهم إلى الجماعة اإلرهابية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.  وكانت القضية ال تزال  
عاماً، آري   17، طعن الفلسطيني خليل جبارين، البالغ من العمر 2018ام.  في عام مستمرة بحلول نهاية الع 

فولد في مركز تسوق بالضفة الغربية.  في يوليو/تموز، حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية  
ياً كبيراً في  هجوماً إرهاب 423على جبارين بالسجن المؤبد.  أحبط جهاز األمن العام اإلسرائيلي (الشاباك) 

الضفة الغربية والقدس، بحسب الحكومة.  واصلت السلطة الفلسطينية تقديم مدفوعات للفلسطينيين المرتبطين  
باإلرهاب، بمن فيهم األشخاص المدانون باإلرهاب في المحاكم اإلسرائيلية الذين يقضون أحكاماً بالسجن،  

اب هجماٍت إرهابية.  تعتبر إسرائيل أن هذه المدفوعات  والسجناء السابقون، وعائالت الذين ماتوا أثناء ارتك 
تحفز اإلرهاب وتشجعه وتكافؤه، بتقديمها مدفوعات شهرية أعلى ألحكام السجن األطول المرتبطة بجرائم  

  أكثر خطورة. 
 

فلسطينياً في الضفة الغربية وفلسطينياً واحداً في غزة، كان بعضهم يحاول أو   19قتلت القوات اإلسرائيلية 
يُزعم أنه يحاول مهاجمة اإلسرائيليين، وفقاً لمنظمة بتسيلم اإلسرائيلية غير الحكومية.  وزعمت منظمة بتسيلم  

حالة على األقل من تلك الحاالت، لم يشكل القتلى خطراً قاتالً على قوى األمن الداخلي أو المدنيين   11أنه في 
لق جندي إسرائيلي النار وقتل ضابط شرطة السلطة  فبراير/شباط، أط   6وقت مقتلهم.  على سبيل المثال، في 

الفلسطينية طارق بدوان بينما كان بدوان يقف خارج مركز للشرطة في جنين.  نشرت السلطة الفلسطينية  
فيديو بكاميرا أمنية من مركز الشرطة أظهر عدة ضباط يرتدون الزي الرسمي يقفون بالقرب من باب المركز 

ة على األرض.  وأقر الجيش اإلسرائيلي بأن أحد أعضائه أطلق النار على  عندما سقط أحد الضباط فجأ
بدوان، بحسب تقارير إعالمية، وذكر أنه يحقق في الحادث.  وكان التحقيق ال يزال مستمراً بحلول نهاية  

  العام. 
 

ياد الحالق،  يونيو/ حزيران، أطلقت الشرطة اإلسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس طلقة قاتلة على إ 30في 
وهو فلسطيني مصاب بالتوحد، بعد فشله المزعوم في اتباع أوامر الشرطة بالتوقف.  وذكرت الشرطة أن  
الحالق كان يحمل "جسماً مشبوهاً".  وعبر وزير الدفاع بيني غانتس عن أسفه للحادث ودعا إلى إجراء  

أن النيابة تنوي اتهام   ضباط الشرطة  وحدة التحقيق معأكتوبر/ تشرين األول، ذكرت  21تحقيٍق سريع.  في 
ضابط الشرطة المشتبه بإطالق النار بتهمة القتل المتهور.  وبحسب وزارة العدل، فإن المحققين فحصوا  

مالبسات الحادث بعناية وقرروا أن الحالق لم يشكل أي خطر على الشرطة والمدنيين الذين كانوا في الموقع، 
تفق مع إجراءات الشرطة، وأن ضابط الشرطة لم يتخذ البدائل المتناسبة  وأن الشرطي أطلق سالحه بما ال ي

  التي كانت تحت تصرفه. 
 

يوليو/تموز، أطلق جندي في قوات الدفاع اإلسرائيلية النار على إبراهيم أبو يعقوب وأرداه قتيالً بينما   9في 
كان الجنود يطاردون قاصرين  كان يسير مع صديق له في قرية كفل حارس، بحسب تحقيٍق ميداني لبتسيلم.  

اثنين ُزعم أنهما ألقيا زجاجة حارقة على موقع استيطاني.  وأطلقوا عدة عيارات نارية على القاصرين، مما  
أدى إلى إصابة أحدهم وإصابة أبو يعقوب في ظهره.  ثم توفي بعد فترة وجيزة في أحد مستشفيات سلفيت.   

  ق في الحادث واستمر التحقيق بحلول نهاية العام. وذكر جيش الدفاع اإلسرائيلي أنه كان يحق 
 

، قتل جندي من قوات الدفاع اإلسرائيلية ساجد مزهر، وهو مسعٌف طبي متطوع يبلغ  2019في مارس/أذار 
عاماً، عندما كانت القوات اإلسرائيلية منخرطة في اشتباكات مع فلسطينيين في مخيم الدهيشة   17من العمر 

لحم، وذلك وفقاً لتقارير إعالمية.  توفي مزهر الحقاً متأثراً بجراحه.  وفقاً لتقارير    لالجئين بالقرب من بيت
إعالمية، كان مزهر في وقت مقتله يرتدي سترة عاكسة والزي الخاص بالمسعفين الطبيين أثناء تقديمه  

الجنائي في الحادثة   المساعدة لفلسطيني أُصيب بطلقة في الساق.  ووفقاً للسلطات اإلسرائيلية، اكتمل التحقيق 
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، أطلق جنود من قوات الدفاع  2018وكان تحت المراجعة بواسطة المحامي العسكري العام.  في عام 
اإلسرائيلية الرصاص على محمد حسام حبالي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية وأردوه قتيالً.  زعمت قوات 

فلسطينيين كانوا يرمونهم بالحجارة، ولكن تسجيالت  الدفاع اإلسرائيلية أنهم كانوا يردّون على مجموعة من ال
الفيديو التي جمعتها منظمة بتسيلم من كاميرات المراقبة تُظهر أن حبالي كان يسير مبتعداً عن الجنود عندما 

  قُتل.  بحلول نهاية العام، كان التحقيق العسكري اإلسرائيلي في مقتل حبالي مستمراً.
 

إسرائيل استخدمت قوة مفرطة أسفرت عن مقتل العديد من الفلسطينيين،   زعمت جماعات حقوقية أن حكومة
ديسمبر/كانون األول، أطلق جندي   4من ضمنهم قاصرين، في الضفة الغربية.  على سبيل المثال، في 

عاماً وقتله بالقرب من كفر مالك في وسط   15إسرائيلي النار على الفلسطيني علي أبو عالية البالغ من العمر 
ة الغربية، وفقاً لعدة منظمات حقوقية وتقارير إعالمية.  وبحسب ما ورد، كان عالية يقف على بعد  الضف 

ياردة من مظاهرة قام فيها سكان آخرون برمي الحجارة على الجنود اإلسرائيليين.  وبحسب   160حوالي 
ص.  ذكرت الشرطة  بتسيلم، لم يشارك عالية في التظاهرة ولم يمثل أي تهديد عندما أُطلق عليه الرصا

  اإلسرائيلية أنها تحقق في الحادثة. 
 

عاماً فأرداه قتيالً   17مايو/أيار، أطلق قناص للجيش اإلسرائيلي النار على زيد قيسية البالغ من العمر  13في 
بينما كان يقف مع بعض األقارب على سطح المبنى الذي كان يعيش فيه في مخيم الفوار لالجئين جنوب  

 ً في الحادث وقدم نتائجه إلى    لتقارير إعالمية ولمنظمة بتسليم.  حقق جيش الدفاع اإلسرائيليالخليل، وفقا
  . المحامي العسكري العام للدراسة

 
عاماً وأردته    15، أطلقت شرطة الحدود اإلسرائيلية النار على عبد هللا غيث البالغ من العمر 2019في عام 

ألمني معروف بأنه يمكن العبور من خالله.  ذكرت الشرطة  قتيالً أثناء اقترابه من قسم من الحاجز ا
اإلسرائيلية أنها تحقق في الحادثة.  وكان التحقيق ال يزال مستمراً بحلول نهاية العام.  وفقاً لوزارة الصحة  

النار على عمر هيثم البدوي  2019بالسلطة الفلسطينية وقوات الدفاع اإلسرائيلية، أطلقت قوات إسرائيلية في 
ي مدينة الخليل وأردته قتيالً.  بدأت الشرطة العسكرية تحقيقاً بعد أن أظهر تحقيق مبدئي أجرته قوات الدفاع ف

  اإلسرائيلية أن البدوي لم يكن يشكل تهديداً وأنه كان يجب عدم استخدام الذخيرة الحية. 
 

األسبوعية على طول   أوقف الفلسطينيون في غزة "مسيرة العودة،" وهي سلسلة من االحتجاجات 2019في 
.  ضمت االحتجاجات، التي اجتذبت آالف الناس كل أسبوع، 2018الحاجز بين غزة وإسرائيل بدأت في 

إرهابيين مسلحين، ومقاتلين أطلقوا أجهزة حارقة على إسرائيل، ومحتجين غير مسلحين.  صرحت الحكومة  
، شمال خزاعة في  2018عة رزان النجار عام اإلسرائيلية باكتمال التحقيق في مقتل المسعفة الطبية المتطو

غزة خالل مظاهرة يوم الجمعة بالقرب من السياج األمني مع إسرائيل، وأن النتائج بنهاية العام كانت قيد  
  المراجعة من قبل المحامي العسكري العام.

 
ماعات  ، بحسب تقارير إعالمية وج2019و  2018شخصاً خالل احتجاجات   234وقتل الجيش اإلسرائيلي 

من تلك الوفيات، استمر معظمها حتى نهاية العام.  في يونيو/ حزيران، أقر   17حقوقية، وفتح تحقيقات في  
بتهمة اإلهمال والتعريض المتهور   2018جندي إسرائيلي قتل رجالً عند السياج الحدودي مع غزة عام 

ر إعالمية.  وانتقدت العديد من للخطر، وُحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وخفض رتبته، وفقاً لتقاري 
مجموعات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية والفلسطينية الحكم واألحكام المخففة باعتبارها مؤشراً على افتقار  

الجيش اإلسرائيلي للمساءلة فيما يتعلق بمقتل الفلسطينيين.  في يناير/كانون الثاني، الحظت األمم المتحدة  
  ما يتعلق بتحقيقات المحامي العسكري العام. "نقصاً في التقدم والشفافية" في
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دين غير الحكومية تقريراً عن آلية تقييم تقصي الحقائق لدى  في نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت منظمة ييش 

المحامي العسكري العام والتي تم تنفيذها للتحقيق في الحوادث التي وقعت خالل احتجاجات "مسيرة العودة".   
  80حادثة تم إرسالها إلى آلية تقييم تقصي الحقائق، كان حوالي   231وجدت منظمة ييش دين أنه من بين 

منها ال يزال قيد المراجعة.  تقوم آلية تقصي الحقائق بدراسة تفاصيل القضية وتقدم كافة المعلومات   بالمائة
ذات الصلة إلى المحامي العسكري العام الذي يقرر ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء تحقيق جنائي.  صرحت  

ت شاملة وفعالة في هذه الحوادث  منظمة ييش دين بارتيابها حيال قدرة الجيش اإلسرائيلي على إجراء تحقيقا 
  بعد فترة طويلة من وقوعها. 

 
، فتح الجيش اإلسرائيلي تحقيقاً في إطالق نيران مميتة من قبل قوات الدفاع اإلسرائيلية على  2018في عام 

قاصر فلسطيني في غزة.  وفقاً لبيان عسكري إسرائيلي، أشار تحقيق أولي إلى أن الجندي الذي أطلق النار  
عاماً وقتله في شهر مارس/ آذار أثناء االحتجاجات على السياج األمني   18على عبد النبي البالغ من العمر 

في غزة لم يلتزم بقواعد إطالق النار.  وفقاً للحكومة اإلسرائيلية، تم االنتهاء من التحقيق في وفاة عبد النبي  
  ام. وكانت النتائج قيد المراجعة من قبل المحامي العسكري الع

 
صاروخاً وقذيفة هاون باتجاه إسرائيل أسفرت عن بعض اإلصابات  190أطلق مسلحون فلسطينيون في غزة 

صاروخاً في   90المبلغ عنها، وفقاً للحكومة اإلسرائيلية.  وبحسب تقرير سنوي للجيش اإلسرائيلي، سقط 
اإلعالم، والحكومة    صاروخاً.  وفقاً لمنظمات غير حكومية، ووسائل 70حقول خالية وتم اعتراض 

اإلسرائيلية، أطلق المقاتلون المتمركزون في غزة الصواريخ من مواقع مدنية باتجاه أهداف مدنية في  
هدف في غزة خالل العام وكشف عن نفٍق حفَرته   300إسرائيل.  أفاد جيش الدفاع اإلسرائيلي أنه قصف 

، أدت غارة جوية إسرائيلية على غزة  2019م حماس من غزة إلى إسرائيل.  في نوفمبر/تشرين الثاني من عا 
إلى مقتل تسعة أفراد من نفس العائلة، من ضمنهم خمسة قاصرين دون الثالثة عشر من العمر.  وفقاً لتقارير  

ووجدت مراجعة لجيش الدفاع اإلسرائيلي للحادث أن الجيش   إعالمية، استُهدفت العائلة عن طريق الخطأ.   
عسكري للجهاد اإلسالمي في فلسطين ينطلق منه نشاط عسكري، وفي ذلك الوقت    حدد الموقع على أنه مجمع

  قدر الجيش اإلسرائيلي أن المدنيين لن يتعرضوا لألذى من الهجوم على الموقع، وفقاً للحكومة 
وقد أحيلت نتائج المراجعة إلى المحامي العسكري العام لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء   اإلسرائيلية. 

  تحقيق جنائي، وفقاً للحكومة اإلسرائيلية. 
 
 

شخصاً أدينوا بالقتل باإلعدام، وفقاً لمركز إعالم حقوق اإلنسان  14في غزة، حكمت حماس على 
أصدرت حماس ثالثة أحكام باإلعدام.  كان المركز الفلسطيني لحقوق   2019والديمقراطية (شمس).  في عام 

، وأن محاكم  2007حوظة في تطبيق عقوبة اإلعدام في غزة منذ عام اإلنسان قد الحظ في السابق زيادة مل
حماس لم توفر الحد األدنى من ضمانات المحاكمة العادلة.  بموجب القانون، يجب على رئيس السلطة  

الفلسطينية المصادقة على كل حكم باإلعدام.  ومضت حماس في تنفيذ عمليات اإلعدام دون موافقة رئيس  
  ة. السلطة الفلسطيني

 
  ب. االختفاء 

 
في الضفة الغربية، لم ترد خالل العام تقارير عن اختفاء أشخاص سببته السلطات الحكومية أو من ينوب  

فراهام  أ لمواطنين إسرائيليين، 2015و 2014عنها.  لم ترد معلومات جديدة عن حاالت االختفاء في عامي 
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إن حماس اعتقلتهما واحتجزتهما بمعزل عن العالم  أفيرا مانغستو وهشام السيد، اللذين عبرا إلى غزة وقيل  
الخارجي.  إضافة لذلك، لم تكن هناك معلومات جديدة عن وضع الجنديين اإلسرائيليين اللذين أسرتهما حماس  

  ، هدار غولدن وأورون شاؤول. 2014خالل حرب 
 

  لمهينة . التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو اج
 

يحظر القانون األساسي للسلطة الفلسطينية التعذيب أو استخدام القوة ضد المعتقلين، إال أن جماعات حقوق  
اإلنسان الدولية والمحلية أفادت بأن التعذيب وسوء المعاملة ما زاال يمثالن مشكلة.  أفادت الهيئة المستقلة  

شكوى من التعذيب أو سوء المعاملة   60نية أنها تلقت لحقوق اإلنسان شبه الحكومية التابعة للسلطة الفلسطي
شكوى بشأن التعذيب ضد حماس خالل العام.  أفادت بعض جماعات حقوق   53ضد السلطة الفلسطينية و

  اإلنسان أن الشرطة الفلسطينية قامت خالل العام بدوٍر مباشر أكبر في إساءة معاملة الفلسطينيين وتعذيبهم. 
 

، فإن التعذيب يحدث بانتظام في مراكز  2018لتقرير هيومن رايتس ووتش من عام  2019وفقاً لتحديث عام 
االحتجاز في كل من غزة والضفة الغربية من قبل أجهزة األمن التابعة لحماس والسلطة الفلسطينية، على  

ون السلطة الفلسطينية، ال  التوالي.  أفادت هيومن رايتس ووتش بحدوث انتهاكات منهجية وروتينية في سج 
سيما في مراكز احتجاز المخابرات واألمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية واللجنة األمنية المشتركة في  

  أريحا.  أفادت هيومن رايتس ووتش عن ممارسات منها إجبار المحتجزين على اتخاذ أوضاع مؤلمة لفترات 
الضحايا بتعرضهم للقطع، وإجبارهم على الوقوف على زجاج  طويلة والضرب واللكم والَجلد.  كما أفاد 

مكسور، واالعتداء عليهم جنسياً أثناء االحتجاز.  زعم فلسطينٌي متّهم بالتعاون مع إسرائيل بسبب معتقداته  
شهراً  18السياسية لمسؤولين دبلوماسيين أجانب أنه تعرض للتعذيب في أحد سجون أريحا.  في فترة الـ 

فلسطينياً من الضفة الغربية من التعذيب وسوء المعاملة على   242، اشتكى 2019أبريل/نيسان   المنتهية في
  أيدي قوات األمن الفلسطينية، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش. 

 
وقد تقدم محتجزون فلسطينيون لدى قوات أمن السلطة الفلسطينية بشكاوى تتعلق بإساءة المعاملة والتعذيب  

إلى الهيئة الم ستقلة لحقوق اإلنسان.  قامت إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل التابعة للسلطة الفلسطينية،  
الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية، بمواصلة الحفاظ على آلية لمراجعة الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة  

السجناء في السجون المدنية.  في عام 2019، ذكرت هيومن رايتس ووتش أنه "لم تكن هنا ك جهود جادة  
لمحاسبة المخالفين أو أي تغيير واضح في السياسة أو الممارسة" من قِبل السلطة الفلسطينية أو حماس.  وفقاً  
لمنظمة هيومن رايتس ووتش، لم تكن المحاكم في غزة حتى 2019 قد أدانت أياً من موظفي السجون بتهمة  
إساءة معاملة السجناء، كما أن المحاكم في الضفة الغربية قد أدانت موظفاً واحداً فقط بإساءة معاملة السجناء  

  وحكمت عليه بالسجن لمدة 10 أيام.
 

في فبراير/شباط، دعت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان إلى إجراء تحقيق في مقتل عصام أحمد السعافين في  
داخلي التابع لحماس.  وبحسب  فبراير/شباط في مستشفى الشفاء بعد نقله من جهاز األمن ال 23غزة في 

أقاربه، احتجزت حماس السعافين بتهمة التواصل مع السلطة الفلسطينية في رام هللا.  وذكرت الهيئة المستقلة  
لحقوق اإلنسان أن عائلة السعافين تقدمت بشكوى إلى الهيئة وأن حماس رفضت السماح لممثل الهيئة بزيارة 

  وق اإلنسان أن هناك مؤشرات على أن السعافين ربما تعرض للتعذيب. النزيل.  ذكرت الهيئة المستقلة لحق
 
  اعتقلت قوى األمن االسرائيلية سامر العربيد، فلسطيني مشتبه به في مقتل رينا شنيرب قرب مستوطنة دوليف

، ووضعته في الحبس االنفرادي ونقلته إلى مركز تحقيق في  2019في الضفة الغربية في أغسطس/آب 
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القدس.  وبعد يومين نُقل إلى المستشفى فاقداً للوعي وبإصابات خطيرة، شملت عدم القدرة على التنفس  
يل، وهي منظمة غير  والفشل الكلوي وكسور في األضالع.  طبقاً للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائ

حكومية، فإن جهاز األمن العام استخدم "إجراءات استثنائية" في استجواب العربيد، الذي أُطلق سراحه الحقاً  
من المستشفى إلى مرفق طبي تابع لمصلحة السجون اإلسرائيلية، حيث استمر استجوابه.  فتح مفتش وزارة  

د التحقيق، أغلق المدعي العام القضية مدعياً أنه ال يوجد  وبعالعدل لشكاوى المحققين تحقيقاً في الحادث.  
   أساس إلثبات ارتكاب جريمة، وفقاً للحكومة اإلسرائيلية.

 
ذكرت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن "أساليب االستجواب الخاصة" التي يستخدمها أفراد  

أمنية في الضفة الغربية تضمنت االعتداء بالضرب،  األمن اإلسرائيليون ضد الفلسطينيين المعتقلين ألسباب 
وإجبار الفرد على البقاء في وضعية مجهدة لفترات طويلة، والتهديد باالغتصاب واألذى الجسدي، والضغط  

المؤلم من األغالل أو القيود التي تكبّل الساعدين، والحرمان من النوم، والتهديدات ضد عائالت المحتَجزين.   
والمعتقالت عن تعرضهن للتحرش واإلساءة من قبل قوات األمن اإلسرائيلية أثناء االعتقال   أبلغت السجينات

  واالحتجاز.  وفقاً للجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل، لم تُجَر أية تحقيقات إزاء هذه الشكاوى.
 

ال اإلسرائيلية في  زعم مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، وهو منظمة غير حكومية، أن ممارسات االعتق
الضفة الغربية تشمل الحبس االنفرادي لفترات طويلة، ونقص الطعام، والتعرض لظروف طقس قاسية،  

والتهديدات بهدم منازل العائلة.  زعمت منظمة مراقبة المحاكم العسكرية "ميليتري كورت ووتش"، ومركز  
دمت هذه األساليب للحصول على اعترافات  الدفاع عن الفرد "هموكيد"، أن أجهزة األمن اإلسرائيلية استخ

باإلكراه من القاصرين المعتقلين بشبهة إلقاء الحجارة أو غير ذلك من أعمال العنف.  وفقاً لحكومة إسرائيل،  
يحصل المعتقلون على الحقوق التي يحق لهم الحصول عليها وفقاً للقانون اإلسرائيلي والمعاهدات الدولية التي  

 ً    فيها، ويتم التعامل بجدية مع جميع مزاعم االنتهاكات وسوء المعاملة والتحقيق فيها. تكون إسرائيل طرفا
 
زعمت بعض جماعات حقوق اإلنسان أن قوى األمن االسرائيلية استخدمت القوة المفرطة أثناء اعتقال وإلقاء  

حرس الحدود  أغسطس/ آب، قام شرطي من 5القبض على بعض الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم.  في 
بإطالق الرصاص على الراعي الفلسطيني عبد الرحمن جبارة في رأسه من مسافة قريبة بالقرب من قرية  

سالم خارج مدينة نابلس دون سابق إنذار، بعد أن ظن أنه شقيقه المشتبه بسرقة سيارات، بحسب تقارير  
وقالت   د البصر نتيجة إطالق النار.   وسائل اإلعالم.  وظل جبارة في غيبوبة لعدة أسابيع بعد الحادث وفق

  الحكومة اإلسرائيلية إن إدارة التحقيق مع ضباط الشرطة كانت تحقق في الحادث.
 

  األوضاع في السجون ومراكز االعتقال 
 

ذُكر أن أوضاع السجون ومراكز االحتجاز بالضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية كانت متدنية، ورجع  
كبير إلى االكتظاظ ومشاكل في هياكل المنشآت.  وذُكر أن األوضاع في سجون حماس بغزة  ذلك إلى حد 

كانت متدنية، وقد أُشير إلى االكتظاظ باعتباره مشكلة كبيرة.  أفادت منظمات غير حكومية أن كافة السجون  
زين والسجناء ذوي  في الضفة الغربية وغزة تفتقر إلى المرافق الكافية والرعاية الطبية المتخصصة للمحتج

  االحتياجات الخاصة. 
 

كانت السجون التابعة للسلطة الفلسطينية مكتظةً وتفتقر إلى أنظمة التهوية والتدفئة والتبريد  : األوضاع المادية
واإلنارة التي تستوفي المعايير الدولية. وكانت السلطات أحياناً تحتجز األحداث الذكور مع السجناء الذكور  
البالغين.  واستخدمت األجهزة األمنية مرافق احتجازمنفصلة.  كانت األوضاع بالنسبة للنساء متشابهة مع  
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أوضاع الرجال.  استخدمت السلطة الفلسطينية العديد من المباني والمنشأت التي تم تجديدها كسجون، افتقر  
  بعضها إلى التسهيالت األمنية الالزمة.

 
لول بعد انتحار على ما يبدو في مركز شرطة تابع للسلطة الفلسطينية في  سبتمبر/أي  23توفي أيمن القاضي في 

بيت لحم أثناء احتجازه على ذمة المحاكمة إلصداره شيكات غير صالحة.  طبقاً لتقارير إعالمية، طلبت  
أسرته اإلفراج عنه بسبب إعاقات عقلية، لكن الفحص النفسي الذي أمرت به الدولة قرر أن القاضي ال يشكل  

  طراً على نفسه أو على اآلخرين. خ
 

أغسطس/آب في مستشفى   31دعت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان إلى فتح تحقيق في وفاة حسن بركات في 
الشفاء بغزة بعد اعتقاله في يوليو/تموز.  تم نقل بركات من مركز احتجاز تابع لحماس بعد إصابته بجلطة  

  ورية، حسبما أبلغت سلطات السجن عائلته. ونزيف في المخ، األمر الذي تطلب جراحة ف
 

في يونيو/ حزيران، وجهت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان دعوة لحماس بأن تتخذ إجراءات لمنع حاالت  
عاماً، شنقاً في   19االنتحار في مراكز االحتجاز بعد أن انتحر معاذ أحمد شكري أبو عمرة، البالغ من العمر 

ة المستقلة لحقوق اإلنسان انعدام المساءلة بعد حاالت االنتحار السابقة كأحد  مايو/أيار.  ذكرت الهيئ 29
  األسباب الرئيسية لتكرار حدوثها.

 
: وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن اآلليات المصممة لمحاسبة الموظفين واإلداريين في مرافق  اإلدارة

نادراً ما كانت تُسفر عن عواقب لالنتهاكات  االحتجاز التابعة للسلطة الفلسطينية وحماس على حد سواء 
  الجسيمة، هذا إن كانت قد أسفرت عن أية عواقب تُذكر. 

 
: في الضفة الغربية، سمحت السلطة الفلسطينية للجنة الدولية للصليب األحمر بااللتقاء  الرقابة المستقلة

السنوات السابقة، واصلت اللجنة الدولية للصليب  بالمحتجزين لتقييم معاملتهم وأوضاعهم.  كما كان الحال في  
األحمر زياراتها المنتظمة إلى مرافق االحتجاز، والتي شملت مراكز االستجواب، تبعاً آللياتها المعتادة.   
أشارت منظمات معنية بحقوق إنسان، ومنظمات إنسانية، ومحامون إلى بعض الصعوبات في االتصال  

لطة الفلسطينية، وأن األمر كان يتوقف على الجهة األمنية التي تدير المنشأة،  بمحتجزين محددين تحتجزهم الس
  على غرار األعوام الماضية.

 
في غزة، سمحت حماس للجنة الدولية للصليب األحمر باالتصال بالمحتجزين لتقييم المعاملة واألوضاع.  كما 

ألحمر زياراتها المنتظمة إلى مرافق  كان الحال في السنوات السابقة، واصلت اللجنة الدولية للصليب ا
االحتجاز، والتي شملت مراكز االستجواب، تبعاً لممارساتها المعيارية.  أجرت منظمات معنية بحقوق  

اإلنسان زيارات تفقدية لبعض المساجين في غزة، ولكن سلطات حماس رفضت السماح لممثلي المنظمات  
  بزيارة سجناء ومحتجزين بارزين.

 
سمحت الحكومة اإلسرائيلية لمراقبي حقوق اإلنسان المستقلين بزيارات إلى مراكز االحتجاز التي تديرها في  

بمن فيهم أولئك   - الضفة الغربية.  أرسلت منظمات غير حكومية ممثلين لمقابلة السجناء الفلسطينيين 
الحتجاز وبعض مرافق قوات  وتفتيش األوضاع في السجون اإلسرائيلية ومراكز ا -المضربون عن الطعام 

األمن اإلسرائيلية.  أفادت عائالت فلسطينية وجماعات حقوق إنسان عن حدوث تأخيرات وصعوبات في  
الحصول على موافقات من السلطات االسرائيلية لالتصال بمحتجزين بعينهم.  كما أبلغوا عن نقل المعتقلين  

نت أحياناً تستخدم ممارسات النقل كعقاب للسجناء  دون سابق إنذار، وزعموا أن السلطات اإلسرائيلية كا 
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، أفادت جماعات حقوق اإلنسان أن المحامين ُمنعوا في بعض 19-المضربين عن الطعام.  خالل جائحة كوفيد
  األحيان من رؤية موكليهم في السجون العسكرية اإلسرائيلية بسبب التدابير الوقائية من فيروس كورونا. 

 
  جاز التعسفيد. االعتقال أو االحت 

 
للحصول على معلومات إضافية عن معاملة الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية وكذلك ظروف السجون في  

  إسرائيل، طالعوا تقرير ممارسات حقوق اإلنسان في إسرائيل. 
 

يحظر القانون األساسي الفلسطيني، المعمول به في الضفة الغربية وغزة، االعتقال واالحتجاز التعسفيين  
ينص على حق أي شخص في الطعن أمام محكمة في قانونية اعتقاله أو احتجازه.  وردت تقارير بأن السلطة  و

  الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة لم تلتزما بهذه الشروط. 
 

يحظر القانون اإلسرائيلي االعتقال واالحتجاز بشكل تعسفي، وينص على حق أي شخص في الطعن في  
اله أو احتجازه/ احتجازها أمام المحكمة، وقد التزمت الحكومة بهذه الشروط بشكل عام.  طبقت  قانونية اعتق

السلطات اإلسرائيلية نفس القوانين على جميع سكان القدس، بغض النظر عن وضع جنسيتهم اإلسرائيلية.   
اإلسرائيلية كرست   زعمت المنظمات غير الحكومية والسكان الفلسطينيون في القدس الشرقية أن قوات األمن

إجراءات إنفاذ القانون بشكل غير متناسب لألحياء الفلسطينية، وخاصة العيسوية، مع وجود عدد أكبر من 
نقاط التفتيش المؤقتة والمداهمات مقارنة بالقدس الغربية.  كما انتقد الفلسطينيون الشرطة اإلسرائيلية  

النظامية والشرطة المجتمعية في األحياء الفلسطينية.  لتخصيصها موارد أقل على أساس نصيب الفرد للجريمة 
لم تحافظ الشرطة اإلسرائيلية على وجود دائم في مناطق القدس الواقعة خارج الجدار، ودخلت فقط إلجراء  

  مداهمات، وفقاً للمنظمات غير الحكومية. 
 

نما تحاكم المستوطنين  تحاكُم إسرائيل الفلسطينيين سكان الضفة الغربية بموجب القانون العسكري، بي
اإلسرائيليين بالضفة الغربية بموجب القانون الجنائي والمدني.  يحظر القانون العسكري اإلسرائيلي االعتقال  

واالحتجاز التعسفي، وينص على حق أي شخص في الطعن أمام محكمة عسكرية في قانونية اعتقاله أو  
علقة باألمن.  وردت تقارير بأن قوات الدفاع اإلسرائيلية لم  احتجازه، مع استثناءات واسعة النطاق للجرائم المت

  تلتزم بهذه الشروط وأنها كانت تستخدم االحتجاز اإلداري بشكل مفرط. 
 

  إجراءات االعتقال ومعاملة المحتجزين
 
يشترط قانون السلطة الفلسطينية بشكل عام صدور أمر قضائي باالعتقال، وينص على أن يبت القضاء بشكل  

في قانونية االحتجاز.  وهناك استثناءات تسمح للسلطة الفلسطينية بتنفيذ االعتقال بدون أمر قضائي.   فوري 
ساعة إن كانت هناك أدلة كافية لتوجيه   24ويسمح قانون السلطة الفلسطينية للشرطة باحتجاز المعتقلين لمدة 

حكمة.  يشترط قانون السلطة الفلسطينية  يوماً بموافقة من الم  45تهمة للمشتبه به، واالحتجاز لمدة تصل إلى 
بدء المحاكمة خالل فترة ستة أشهر من االعتقال، وإال وجب إطالق سراح المعتقل.  كانت السلطات  

الفلسطينية تبلغ المحتجزين بشكل عام بالتهم الموجهة إليهم، رغم أنها لم تقم بذلك في بعض األحيان إال عند  
بكفالة واإلفراج المشروط عن المحتجزين متاحين إذا ارتأت السلطات  استجوابهم.  وكان إطالق السراح 

القضائية ذلك.  وقد سمحت السلطات الفلسطينية للمحتجزين باالتصال بمحام.  كانت محاكم السلطة الفلسطينية  
توفير  دوماً تكفل الحق في تعيين محامين للمعوزين المتهمين بارتكاب جنايات.  لم يتم في الكثير من الحاالت 

محامين للمعوزين المتهمين بارتكاب جنح، رغم نجاح جهود منظمات غير حكومية أحياناً في تمثيل األحداث 



  11  الضفة الغربية وغزة   

Country Reports on Human Rights Practices for 2020  
United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor  

والبالغين المعوزين المتهمين بارتكاب جنح.  أفادت منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى أن  
يين والمستشار القانوني واألسرة طيلة  قوات األمن الفلسطينية عزلت بعض المعتقلين عن المراقبين الخارج

مدة االستجواب، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي.  ووردت تقارير تفيد بأن مسؤولي السجون حرموا  
  بعض المحتجزين من زيارات أفراد األسرة.

 
ولها  كانت منظمة االستخبارات العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية تعمل بدون تفويض محدد للخدمة يخ

باعتقال والتحقيق مع أفراد قوة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية والمدنيين المشتبه في ارتكابهم "جرائم أمنية،" 
مثل اإلرهاب.  قامت منظمة االستخبارات العسكرية بهذه األنشطة بطريقة تتوافق مع أجهزة األمن األخرى  

  في السلطة الفلسطينية. 
 
وفي غزة، احتجزت حماس خالل العام عدداً كبيراً من األشخاص بدون أن تمكنهم من االستعانة بمحامين أو  

تكفل لهم المراجعة القضائية أو إطالق سراحهم بكفالة.   كانت حماس دوماً تحيل القضايا إلى القضاء  
العسكري الذي تديره، منتهكة بذلك القانون األساسي الفلسطيني.  كما كانت  هناك حاالت أصدرت فيها  

  حماس بأثر رجعي أوامر اعتقال بحق سكان غزة المحتجزين بالفعل.
 
ينطبق القانون العسكري اإلسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية.  كانت السلطات اإلسرائيلية تحتجز  

قوات األمن اإلسرائيلية في الضفة  بالمئة من السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم   80داخل إسرائيل أكثر من 
الغربية.  اعتباراً من سبتمبر/أيلول، وفقاً ألرقام مصلحة السجون اإلسرائيلية التي حصلت عليها منظمة  
ميليتري كورت ووتش، انخفض المتوسط الشهري لعدد القاصرين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز  

ووصل إلى أدنى مستوى له منذ بدأت المنظمة االحتفاظ   2019االحتجاز االسرائيلية خالل العام عن عام  
.  وفقاً لمنظمات غير حكومية، كانت السلطات اإلسرائيلية توفر عموماً للفلسطينيين  2008بالسجالت في عام 

المحتجزين لدى الجيش اإلسرائيلي إمكانية االتصال بمحام، لكن المعتقلين كانوا في الغالب يحصلون على 
د االستجوابات األولية.  وفقاً لمنظمة ميليتري كورت ووتش، كان معظم المحتجزين محامين فقط بع

الفلسطينيين يلتقون بمحاميهم ألول مرة عندما يمثلون أمام محكمة عسكرية إسرائيلية.  وفقاً لشهادات جمعتها  
قبل % من القاصرين الفلسطينيين المحتجزين بمحاٍم 20منظمة ميليتري كورت ووتش، التقى فقط 

.  ذكرت منظمة ميليتري كورت ووتش أنه في العديد من 2019االستجواب، وذلك بانخفاض بسيط عن 
الحاالت تحدث القاصرون مع محام لفترة وجيزة جداً عبر الهاتف؛ وفي بعض الحاالت كان مكبر الهاتف  

  يعمل مع المحقق في الغرفة، مما منع االتصاالت السرية بين المحامي وموكله. 
 

ساعة، إال أنه يجوز لكبار   48ت السلطات اإلسرائيلية بأن سياستها هي أن تنشر إشعاراً باالحتجاز خالل أفاد
يوماً.  ويجوز للقائد العسكري اإلسرائيلي أن يطلب من القاضي تمديد فترة  12الضباط تأجيل اإلشعار لمدة 

رائيلية دوماً تبلغ المحتجزين االحتجاز.  وفقاً لمنظمة ميليتري كورت ووتش، لم تكن السلطات اإلس 
  الفلسطينيين بأسباب اعتقالهم وقت حدوث االعتقال. 

 
ذكرت السلطات اإلسرائيلية أن سياستها تتمثل في تقديم إخطار كتابي حول االعتقال إلى الوالدين عند القبض  

المئة من في  19على طفل في المنزل، إال أن المنظمات غير الحكومية جادلت بأن هذا حدث فقط في  
الحاالت.  ال يشترط القانون العسكري اإلسرائيلي حضور أحد الوالدين أو الوصي أثناء االستجواب، وفقاً  
لمنظمة "أهالي ضد اعتقال األطفال" غير الحكومية، في حين أن قانون األحداث اإلسرائيلي يتطلب ذلك.   

صلحة السجون اإلسرائيلية تحرم القاصرين  وفقاً لمركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" ووسائل إعالم، كانت م
، بدأت مصلحة السجون برنامجاً  2019الفلسطينيين من االتصال بذويهم لشهور بعد اعتقالهم األولي.  في عام 
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لزيادة الوصول إلى الهاتف، ولكن استمر االفتقار إلى الوصول المنتظم، وفقاً لهموكيد وأهالي ضد اعتقال  
  األطفال. 

 
ساعة   72عاماً لمدة  17و 16العسكري اإلسرائيلي، يمكن احتجاز القاصرين البالغين من العمر  وفقاً للقانون

قبل مثولهم أمام قاٍض.  يشترط القانون التسجيل السمعي البصري لجميع عمليات االستجواب للقاصرين في  
مات غير حكومية عن الضفة الغربية ولكنه حصر هذا الشرط في الجرائم غير المتعلقة باألمن.  أعربت منظ 

قلقها من دخول قوات األمن اإلسرائيلية منازل الفلسطينيين ليالً العتقال القاصرين أو لتصويرهم.  تقدمت  
منظمة هموكيد بالتماس إلى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية للمطالبة بأن يصدر الجيش اإلسرائيلي استدعاءات  

ستخدام المداهمات الليلية، والتي صرحت هموكيد أنها أصبحت  للقاصرين المطلوبين لالستجواب بدالً من ا
  الطريقة المفترضة العتقال القاصرين الفلسطينيين. 

 
محتجز أدلوا بإفاداتهم للمنظمة   450ذكرت منظمة ميليتري كورت ووتش أن البيانات المستقاة من أكثر من 

ع من قبل السلطات اإلسرائيلية  أكدت سوء المعاملة الجسدية على نطاق واس 2020و 2016بين عامي 
للمحتجزين الفلسطينيين القاصرين في الضفة الغربية.  ذكرت المنظمة أن غالبية المعتقلين القُاصرين اعتُقلوا  
في مداهماٍت ليلية وأفادت بأن قوات األمن اإلسرائيلية تستخدم االعتداء الجسدي، والتفتيش بعد خلع المالبس،  

، ورداً على التماس للمحكمة العليا بشأن  2019يد األيدي، وعصب العينين.  في عام والتهديدات بالعنف، وتقي
عصب أعين المعتقلين، أوضحت النيابة العامة للدولة أن "األوامر واألنظمة العسكرية تمنع عصب أعين  

اإلجراءات  المعتقلين، وقد تم اتخاذ إجراءات لتوضيح القواعد للقوات العاملة في المنطقة، وسيستمر اتخاذ 
على نحو مستمر".  صرحت حكومة إسرائيل أن هذه السياسة تنطبق على كافة المحتجزين، وأن عصب  

األعين يُستخدم فقط كاستثناء نادر.  وحتى أكتوبر/تشرين األول، أفادت منظمة ميليتري كورت ووتش أن  
استخدام عصب العينين عند القبض   في المائة من القاصرين الذين اعتُقلوا خالل العام أبلغوا عن 90أكثر من 

عليهم.  يتهم المدعون العسكريون اإلسرائيليون في أغلب األحيان القاصرين الفلسطينيين برشق الحجارة،  
  بحسب منظمة ميليتري كورت ووتش. 

 
يُعّرف القانون العسكري اإلسرائيلي الجرائم األمنية باعتبارها تشمل أي جرم يُرتكب في ظروف يمكن أن  

اشتباهاً بأنه يضر بأمن إسرائيل وتعتقد قوات األمن اإلسرائيلية أنه قد يكون مرتبطاً بنشاط إرهابي.    تثير
بموجب القانون العسكري، يجوز لمصلحة السجون اإلسرائيلية أن تحتجز البالغين المشتبه في ارتكابهم  و

جريمة أمنية لمدة أربعة أيام قبل عرضهم على قاٍض، مع استثناءات تسمح لمصلحة السجون اإلسرائيلية  
باعتقال المشتبه به لمدة تصل إلى ثمانية أيام قبل مثوله أمام كبير القضاة في محكمة جزئية.  يمكن توقيف 
المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 12 - 14 لمدة يوم واحد بحد أقصى، مع إمكانية التمديد لمدة يوم 

  واحد. 
سنة فيمكن توقيفهم لمدة تصل إلى يومين،، مع إمكانية التجديد   16 - 14هم بين بالنسبة للذين تتراوح أعمار 

سنة، فيمكن توقيفهم لمدة تصل إلى أربعة أيام، مع   18 - 16لمدة يومين.  بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 
  إمكانية التجديد لمدة أربعة أيام.

 
يلية أن تحتجز البالغين المشتبه بضلوعهم في جريمة أمنية  بموجب القانون العسكري، يجوز للسلطات اإلسرائ

يوماً في كل مرة بحد أقصى   15يوماً قبل توجيه الئحة االتهام، مع إمكانية التمديد عدة مرات لمدة  20لمدة 
يوماً في المرة.  قبل   90يوماً.  بعدها يمكن لمحكمة استئناف عسكرية إسرائيلية أن تمدد االحتجاز لمدة  75
يوماً، مع إمكانية التمديد عدة   15جيه الئحة اتهام بجريمة أمنية، يجوز للسلطات احتجاز القاصرين لمدة تو

يوماً.  بعدها يمكن لمحكمة استئناف عسكرية إسرائيلية أن   40أيام في كل مرة بحد أقصى  10مرات لمدة 
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منح أو ترفض الكفالة للفلسطينيين يوماً في المرة.  كانت السلطات اإلسرائيلية ت 90تمدد االحتجاز لمدة 
المحتجزين بتهم أمنية بناًء على ظروف كل حالة، مثل خطورة الجريمة المزعومة، أو لكون المتهم قاصراً،  

  أو مخاطر هروب المتهم، أو عوامل أخرى، ولكن في معظم الحاالت تم رفض الكفالة. 
 

يوماً قبل أن ينظر في   14احتجاز معتقل لمدة  يجيز قانون المحاربين غير القانوني للسلطات اإلسرائيلية
يوماً بموافقة النائب العام، كما   21قضيته قاض في محكمة جزئية، ومنعه من االتصال بمحام لفترة تصل إلى 

يجيز االعتقال ألجٍل غير مسمى شريطة قيام محكمة جزئية بالنظر في القضية مرتين في العام واالستئناف  
  أمام المحكمة العليا. 

 
يجيز قانون سلطات الطوارئ لوزارة الدفاع االسرائيلية احتجاز أشخاص إدارياً لمدة تصل إلى ستة أشهر  

  دون توجيه تهم إليهم، وهذه المدة قابلة للتجديد لمدة غير محددة. 
 

أفادت جماعات معنية بحقوق اإلنسان، مثل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أن عائالت الفلسطينيين 
ونين، وخاصة سكان غزة، كانت قدرتهم محدودة على زيارة السجناء المحتجزين داخل إسرائيل نظراً  المسج

  لصعوبة الحصول على تصاريح دخول إلسرائيل. 
 

: وفقاً للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان التابعة للسلطة الفلسطينية، ومنظمة هيومن رايتس  االعتقال التعسفي
ة في الضفة الغربية وحماس في غزة باعتقاالت تعسفية على أساس االنتماء  ووتش، قامت السلطة الفلسطيني

السياسي.  فبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، كانت السلطة الفلسطينية تعتقل أشخاصاً من مناطق معروفة  
بتأييدها لمحمد دحالن، المنافس المنفي للرئيس عباس في منظمة فتح.  وتم في كثير من األحيان احتجاز  

دعت حماس أن السلطة الفلسطينية احتجزت  امعتقلين بدون توجيه تهم رسمية أو اتباع إجراءات سليمة.  ال
أشخاصاً خالل العام فقط بسبب انتمائهم لحماس.  وذكرت السلطة الفلسطينية أنها وجهت اتهامات للكثير من  

طة الفلسطينية.  فيما يتعلق بالسلطة  هؤالء األشخاص بجرائم جنائية بموجب القوانين المدنية أو العسكرية للسل
شكوى من  72شكوى من االعتقال التعسفي و 174الفلسطينية، أفادت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بتلقي  

 137االحتجاز دون محاكمة أو توجيه تهم.  وفيما يتعلق بحماس، أفادت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بتلقيها 
  عسفي. شكوى تتعلق باالعتقال الت

 
سبتمبر/أيلول، اعتقلت قوات األمن الفلسطينية العديد من أنصار محمد دحالن، رئيس أمن فتح السابق،   21في 

الذي يعتبره الكثيرون المنافس األكبر للرئيس عباس على الرئاسة، بحسب تقارير إعالمية.  وكان المسؤول  
حركة فتح هيثم الحلبي من بين الذين تم اعتقالهم البارز في فتح اللواء سليم أبو صفية وعضو المجلس الثوري ل

في حملة القمع المزعومة على ما يسمى فصيل دحالن.  وقال متحدث باسم حزب التيار اإلصالحي  
الديمقراطي برئاسة دحالن إن قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت العشرات من أعضائه ألسباب 

  سياسية. 
 

 11يونيو/حزيران، اعتقلت حماس ما ال يقل عن تسعة أعضاء من فتح كانوا قد تجمعوا في  14إلى  12من 
، بحسب مركز الميزان والمركز 2007يونيو/ حزيران في حفل تأبين لعضو في حركة فتح توفي عام 

  الفلسطيني لحقوق اإلنسان. 
 

وفي غزة أيضاً، اختطف نشطاء الجهاد اإلسالمي في فلسطين عدداً من سكان غزة الذين ينتقدون الجهاد  
تشرين  15اإلسالمي في فلسطين، وفقاً لوسائل اإلعالم.  وقالت حماس إنها تحقق في عمليات االختطاف.  في 
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األنصار في خان يونس بغزة،   من أعضاء الجهاد اإلسالمي في فلسطين مسجد 15األول/أكتوبر، داهم قرابة 
وضربوا واختطفوا ثالثة أعضاء آخرين من الجهاد اإلسالمي في فلسطين، واقتادوهم إلى موقع للجهاد  

اإلسالمي في فلسطين حيث تعرضوا لمزيد من الضرب قبل إطالق سراحهم، بحسب تقارير إعالمية.  وفي  
  تنكر فيه الحادث واعتذر للمصلين في المسجد.وقت الحق، أصدر الجهاد اإلسالمي في فلسطين بياناً اس

 
وردت تقارير عديدة تفيد بأن السلطة الفلسطينية وحركة حماس احتجزتا صحفيين فلسطينيين بشكل غير سليم  

واعتقلت فلسطينيين نشروا انتقادات على اإلنترنت للسلطة الفلسطينية (في الضفة الغربية) أو حماس (في  
  غزة).

 
جاز التعسفي على نطاق واسع في غزة، خاصة بحق نشطاء المجتمع المدني، وأعضاء  مارست حماس االحت

منظمة فتح، وصحفيين، والمتهمين بانتقاد حماس بشكل علني.  كما استهدفت حماس األشخاص المشتبه في  
  صلتهم بإسرائيل باعتقال تعسفي. 

 
دداً من مساعديه، وهم أعضاء في  أبريل/نيسان، اعتقلت قوات األمن التابعة لحماس رامي أمان وع 9في 

أبريل/نيسان مع إسرائيليين، وفقاً   6مجموعة تُدعى لجنة شباب غزة، لمشاركتهم في مكالمة عبر الفيديو في 
سبتمبر/أيلول، اتهمت محكمة عسكرية في غزة ثالثة من   23لتقارير إعالمية ومنظمات غير حكومية.  في 

، التي تحظر  1979من قانون العقوبات الثوري لعام  153المادة  المعتقلين، بمن فيهم رامي أمان، بموجب 
"تجنيد النفس واآلخرين لخدمة العدو".  وصرح متحدث باسم حماس بأن إدانة "القيام بأي نشاط أو أي اتصال  

 26مع االحتالل اإلسرائيلي تحت أي غطاء هو جريمة يعاقب عليها القانون وخيانة لشعبنا وتضحياته".  في 
ر/تشرين األول، أدانت محكمة عسكرية تابعة لحماس رامي أمان واثنين من رفاقه بـ "إضعاف الروح  أكتوب

  الثورية" وأمرت باإلفراج عن المعتقلين المتبقيين، بمن فيهم أمان بسبب الوقت الذي قضوه بالفعل.
 

كتهم في تشييع جنازة  واعتقلت حماس في يوليو/تموز ثالثة رجال في مقبرة الشهداء في بيت الهيا بعد مشار
سليمان العجوري الذي انتحر، بحسب مركز الميزان.  اعتقلت حماس بشكل منفصل ولفترة وجيزة اثنين من 

الصحفيين في نفس المقبرة أثناء إعدادهما لتقرير عن العجوري، وقامت حماس بالتحقيق معهم قبل إطالق  
أربعة آخرين بعد أن حضروا صحوة العجوري   سراحهم في نفس اليوم.  باإلضافة إلى ذلك، اعتقلت حماس

وأصدرت لهم أوامر استدعاء للمثول، بحسب مركز الميزان.  قال بعض المعتقلين والمفرج عنهم الحقاً إن  
الشرطة اعتدت عليهم جسدياً واستجوبتهم بشأن أنشطتهم على وسائل التواصل االجتماعي ومشاركتهم في  

  لمحمولة. احتجاجات سلمية، وصادرت هواتفهم ا
 

وفقاً لمنظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية، بما فيها بتسيلم وهموكيد، كانت هناك تقارير على مدار العام  
تفيد بأن قوات األمن اإلسرائيلية في الضفة الغربية اعتقلت واحتجزت متظاهرين وناشطين فلسطينيين بشكل 

  يات الهدم أو قتل الفلسطينيين. تعسفي، ال سيما أولئك الذين يشاركون في مظاهرات ضد عمل
 

: لم يتضح عدد الفلسطينيين المحتجزين قبل المحاكمة في سجون الضفة الغربية  االحتجاز قبل المحاكمة
وغزة، ولكن كانت هناك تقارير منتشرة على نطاق واسع تحتجز فيها السلطة الفلسطينية وحماس أشخاصاً  

لشكاوى تلقتها الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، احتجزت السلطات   بدون توجيه تهم أو تقديمهم لمحاكمة.  وفقاً 
الفلسطينية بعض سجناء تم اعتقالهم بأمر من حكام محافظات فلسطينية لفترات طويلة قبل المحاكمة.  ذُكر أن  

،  بعض قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية احتجزت فلسطينيين خارج إطار اإلجراءات القانونية المناسبة
  بما في ذلك اعتقالهم بدون أوامر قضائية ودون تقديمهم إلى السلطات القضائية في غضون الوقت المطلوب. 
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: واجه المعتقلون الفلسطينيون عوائق حالت  قدرة المحتجزين على الطعن أمام المحكمة في قانونية االحتجاز

يعة احتجازهم وإطالق سراحهم فوراً  دون قدرتهم على الطعن أمام المحكمة في األساس القانوني أو في طب
وحصولهم على تعويض إذا تبين أنهم احتُجزوا بشكل غير قانوني.  يواجه المعتقلون المحتجزون لدى السلطة  
الفلسطينية تأخيرات في تنفيذ أحكام المحاكم المتعلقة باحتجازهم، خاصة فيما يتعلق بالتزام السلطة الفلسطينية  

  الذين استوفوا الكفالة.  باإلفراج عن المشتبه بهم
 

أما الفلسطينيون الذين تحتجزهم السلطات العسكرية اإلسرائيلية في االعتقال اإلداري فال يمتلكون الحق في  
الحصول على محاكمة، وال يمكنهم الطعن في احتجازهم سوى أمام قاضي محكمة عسكرية.  في الحاالت  

جهة إلى المحتجز باعتبارها أدلة سرية، ال يكون أمام المعتقل  التي تُصنّف فيها األدلة التي تثبت التهم المو
  سبيل لفحص األدلة (وفي بعض الحاالت، ال سبيل له لفحص االتهامات) للطعن في احتجازه. 

 
استمرت منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء الكنيست اإلسرائيليين في انتقاد الحكومة اإلسرائيلية  

اإلداري، وأضافوا أن هذه الممارسة كانت غير ديمقراطية حيث ال تُتبع فيها   الستخدامها المفرط لالعتقال
 300اإلجراءات القانونية الواجبة.  اعتباراً من أكتوبر/تشرين األول، كانت إسرائيل تحتجز أكثر من 

في  فلسطيني رهن االعتقال اإلداري، وفقاً للمنظمة غير الحكومية "أطباء لحقوق اإلنسان" في إسرائيل.   
بشأن االمتثال التفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أكدت إسرائيل أنها كانت تصدر   2017مذكرتها عام  

أوامر االعتقال اإلداري كـ "تدبير وقائي عندما يكون هناك أساس معقول لالعتقاد بأن االحتجاز اإلداري 
داري عندما يكون باإلمكان معالجة  ضروري للغاية ألغراض أمنية واضحة.  وال يُستخدم االحتجاز اإل

المخاطر األمنية بواسطة بدائل قانونية أخرى، خاصة المحاكمة الجنائية".  وشددت الحكومة كذلك على دور  
  القضاة العسكريين في مراجعة أوامر االعتقال اإلدارية. 

 
ً  27في  ، بحسب تقارير إعالمية  يوليو/تموز، اعتقلت قوات األمن االسرائيلية ماهر األخرس واحتجزته إداريا

متعددة.  بدأ األخرس إضراباً عن الطعام في نفس اليوم احتجاجاً على اعتقاله دون توجيه تهٍم إليه.  وزعمت  
قوات األمن اإلسرائيلية أنه كان عضواً في الجهاد اإلسالمي.  وبحسب تقارير إعالمية، فقد أنهى األخرس  

  وفمبر/ تشرين الثاني. ن 26أيام وأفرج عنه في  103إضرابه بعد 
 

  هـ. الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة 
 

وبحسب الهيئة المستقلة لحقوق  ينص القانون األساسي للسلطة الفلسطينية على استقالل السلطة القضائية.  
اإلنسان، تعرض النظام القضائي للسلطة الفلسطينية لضغط من األجهزة األمنية والتنفيذية، مما قوض أداء  

  القضاء واستقالليته.  ولم تنفذ السلطة الفلسطينية أوامر المحاكم على الدوام.
 

أصدر الرئيس عباس مرسوماً بحل مجلس القضاء األعلى الحالي وإنشاء مجلس انتقالي تم   2019في عام 
المحكمة ونائبه.   تمديده حتى نهاية العام.  يتكون المجلس من سبعة أعضاء، يقوم الرئيس بتعيين رئيس 

انتقدت نقابة المحامين الفلسطينيين هذا الترتيب ووصفته بأنه تأثير تنفيذي على القضاء بغير داعٍ.  كما يضم  
المجلس االنتقالي النائب العام ووكيل وزارة العدل.  يشرف المجلس على النظام القضائي، ويرشح القضاة  

  السلطة الفلسطينية لموافقة الرئيس. لشغل مناصب في كل أنحاء السلطة القضائية في 
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يحق للفلسطينيين رفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية ولكنهم نادراً ما يفعلون ذلك.  وتوفرت سبل انتصاف  
  إدارية لم تُستخدم إال نادراً. 

 
سرة في غزة، لم تحترم حماس ضمانات المحاكمة العادلة، كما لم تمّكن الكثير من المعتقلين من االتصال باأل

والمحامين.  أدارت النيابة العامة والقضاة الذين عينتهم حماس َمحاكَم بُحكم األمر الواقع، واعتبرت السلطة  
الفلسطينية هذه المحاكم غير قانونية.  يحق لسكان غزة رفع دعاوى مدنية.  ذكرت جماعات حقوقية أن األمن  

  محاكم عسكرية.  الداخلي التابع لحماس قام عادةً بمحاكمة قضايا مدنية في
 

ينص القانون المدني اإلسرائيلي على استقالل السلطة القضائية، وقد احترمت الحكومة بشكل عام استقاللية  
المحاكم المدنية اإلسرائيلية وحيادها.  حاكمت الحكومة اإلسرائيلية فلسطينيين من سكان الضفة الغربية بتهمة  

  ئيلية. ارتكاب مخالفات أمنية في محاكم عسكرية إسرا
 

يناير/كانون الثاني، برأت محكمة عسكرية إسرائيلية الناشط الحقوقي محمد الخطيب من جميع التهم   12في 
، حيث ُزعم أنه اعتدى على جندي، وعطل جندياً، وشارك في  2015الناجمة عن اعتقاله في مظاهرة عام 

إلعالمية.  في أكتوبر/تشرين مسيرة غير مرخصة، بحسب ما أفادت مجموعات حقوق اإلنسان والتقارير ا
، قدم دفاعه مقطع فيديو تم التقاطه في المظاهرة، ناقض بشكٍل مباشر المزاعم ضده، بحسب  2019األول 

تقارير إعالمية.  ووافقت المحكمة فقط على تبرئة الخطيب بشرط عدم اتخاذ إجراء قانوني ضد المحكمة  
انوني بموجب النظام القانوني اإلسرائيلي، بحسب  بسبب اعتقاله غير المشروع، وهو شرط يعتبر غير ق

  منظمات حقوقية. 
 

في نوفمبر/تشرين الثاني، أعربت األمم المتحدة عن قلقها من استمرار السلطات اإلسرائيلية في احتجاز  
موظف "وورلد فيجن" محمد الحلبي بتهمة تقديم دعم مادي لحركة حماس، بعد أربع سنوات من التحقيق  

  وكانت القضية ال تزال مستمرة بحلول نهاية العام. والمحاكمة.  
 

  إجراءات المحاكمة 
 

يكفل قانون السلطة الفلسطينية الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وقد طبق النظام القضائي هذا الحق بصورة  
عامة في الضفة الغربية.  كانت المحاكمات علنية إال في الحاالت التي تقرر فيها المحكمة أن السرية  

ضرورية لحماية أمن السلطة الفلسطينية، أو العالقات الخارجية، أو حق أحد األطراف أو الشهود في  
الخصوصية، أو لحماية ضحية جريمة جنسية أو "جريمة شرف" مزعومة.  إذا أمرت محكمة بأن تكون 

الجلسة مغلقة، يجوز الطعن في القرار لدى محكمة أعلى بالسلطة الفلسطينية.  يتمتع المتهمون بحق افتراض  
براءتهم، وبحق الحصول بسرعة على معلومات مفصلة بشأن التهم الموجهة إليهم، وبحق الحصول على  
ترجمة مجانية عند اللزوم، وذلك من لحظة توجيه التهم وطيلة إجراءات االستئناف.  ذكرت منظمة العفو  
الدولية أن السلطات السياسية والقضائية بالسلطة الفلسطينية أخفقت أحياناً في االلتزام بالحقوق األساسية  

للمتهمين والمتعلقة باتباع اإلجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك توجيه التهم بشكل فوري للمشتبه بهم.   
ويكفل قانون السلطة الفلسطينية حق المتهم في أن يكون لديه محام يمثله أثناء مرحلة المحاكمة في القضايا  

الجنائية، على نفقة الدولة إذا لزم األمر.  ويتمتع المتهمون بحق حضور المحاكمة واستشارة محام في الوقت  
المناسب خالل المحاكمة، رغم أن المتهم يتمتع فقط بحق المراقبة خالل مرحلة التحقيق.  للمتهمين الحق في  

الحصول على الوقت الكافي والتسهيالت الالزمة إلعداد دفاعهم.  وللمشتبه بهم والمدعى عليهم في نظام  
العدالة في السلطة الفلسطينية حق التزام الصمت عند استجوابهم من قبل المدعي العام، وفقاً للقانون.  كما  
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يتمتع المتهمون بحق قانوني في االستعانة بمحاٍم أثناء االستجواب والمحاكمة.  ويحق لهم استئناف الحكم  
  الصادر بحقهم.  وقد احترمت السطات الفلسطينية بشكل عام هذه الحقوق.

 
وقد اتبعت حماس في غزة نفس قانون اإلجراءات الجنائية الذي تعتمده السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية،  

  ولكنها طبقت هذه اإلجراءات بشكل غير متسق. 
 

كانت السلطات اإلسرائيلية تحاكم اإلسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات في الضفة الغربية بموجب  
فلسطينيين في  القانون المدني اإلسرائيلي في أقرب محكمة جزئية إسرائيلية.  حاكمت السلطات اإلسرائيلية  

المستخدمة في القضايا الجنائية    تنطبق نفس قواعد اإلثبات.  عسكرية إسرائيليةأمام محاكم  الضفة الغربية 
اإلسرائيلية على اإلجراءات اإلسرائيلية العسكرية والمدنية على حد سواء؛ على سبيل المثال، قد ال تبني  

ال يحصل المحتجزون المعوزون تلقائياً على مشورة .   السلطات اإلسرائيلية اإلدانات على االعترافات فقط 
ة، لكن جميع المعتقلين تقريباً كان لديهم محام، ويعود ذلك جزئياً إلى أن  قانونية مجانية للمحاكمات العسكري

  . مّولت تمثيلهم المنظمات غير الحكومية
 

لهم الحق في الترجمة الفورية في  العبرية، لكن المتهمين الفلسطينيينباللغة  تُدار المحاكم العسكرية اإلسرائيلية 
ذكرت  أن توافر وجودة الترجمة العربية لم يكونا كافيتين.  ادعت بعض منظمات حقوق اإلنسان كل جلسة.  

السلطات اإلسرائيلية أن استجوابات الفلسطينيين تتم فقط باللغة العربية وأن السلطات لم تقدم لوائح اتهام تستند  
غة العبرية.  أفادت منظمة ميليتري كورت ووتش أن أغلبية القاصرين فقط إلى اعتراف مكتوب بالل 

الفلسطينيين قد ُعرضت عليهم وثائق مكتوبة بالعبرية في نهاية استجوابهم، أو ُطلب منهم التوقيع عليها، وهي 
يجوز للمدعى عليهم االستئناف من خالل محكمة  لغة ال يستطيع معظم القاصرين الفلسطينيين قراءتها.  

محكمة العدل العليا اإلسرائيلية.  وفقاً لتقارير منظمات غير حكومية،   الستئناف العسكرية وتقديم التماس إلى ا
نادراً ما كانت المحاكم العسكرية اإلسرائيلية تبرئ الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم أمنية، رغم أنها  

  كانت أحياناً تخفف العقوبة عند االستئناف.
 

امين الذين دافعوا عن فلسطينيين في المحاكم اإلسرائيلية إلى أن بُنية المحاكمات العسكرية،  ذهب بعض المح
والتي تُجرى في مرافق عسكرية إسرائيلية يكون فيها القضاة والمدعون العموميون وموظفو المحكمة من  

ن في محاكمة علنية وفي  الضباط العسكريين وفيها قيود أمنية مشددة، كانت تحد من حقوق المتهمين الفلسطينيي
  االستعانة بمحامين.

 
  السجناء والمحتجزون السياسيون

 
ذكرت منظمات غير حكومية أن قوات أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت فلسطينيين بالضفة الغربية ألسباب  

إال أنه لم تتوفر تقديرات موثوقة لعدد السجناء السياسيين الذين كانت السلطة الفلسطينية تحتجزهم  سياسية.  
بالضفة الغربية.   في عام 2019، كانت هناك تقارير عن قيام قوات األمن الفلسطينية باعتقال وترهيب  

وتعذيب فلسطينيين بعد مشاركتهم في مؤتمر دولي في البحرين.  ذكرت مصادر أخرى أن السلطة الفلسطينية  
استهدفت األشخاص بسبب سلوكهم اإلجرامي.  أفاد بعض هؤالء األفراد، المصنفين على أنهم "متعاونون" 
للعمل مع اإلسرائيليين أو االنخراط معهم في مبادرات سياسية لم تدعمها السلطة الفلسطينية، عن تهديدات 
مباشرة وغير مباشرة بالعنف من حركة فتح وأعضاء في تنظيم فتح وحماس وجماعات أخرى، بعضها له  
عالقات محتملة بالسلطة الفلسطينية.  وأبل غوا عن أضرار لحقت بالممتلكات الشخصية واألعمال التجارية.   

كانت هناك تقارير تفيد بأن عائالت المستهدفين تعرضوا لضغوط للتبرؤ منهم، األمر الذي من شأنه أن يقلل  
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من خطر قيام المهاجمين بإصاباتهم أو قتلهم، وأنهم وأفراد عائالتهم ُحرموا من العالج الطبي في المرافق  
الصحية التابعة للسلطة الفلسطينية، األمر الذي يُزعم أنه ساهم في مضاعفات صحية أكبر، من ضمنها  

  الموت.
 

في غزة، اعتقلت حماس آالف الفلسطينيين بسبب االنتماء السياسي أو االنتقاد العلني لحماس أو االشتباه في  
ات حقوقية.  زعمت حماس أنها اعتقلت أعضاء  تعاونهم مع إسرائيل، واحتجزتهم لفترات متفاوتة، وفقاً لمنظم

في فتح بتهم جنائية وليست سياسية، رغم أن العديد من االعتقاالت حدثت بعد احتفاالت الذكرى السنوية لفتح  
في غزة والتي لم توافق عليها حماس.  اعتقلت حماس بعض أعضاء فتح بعد مشاركتهم في احتجاجات أو  

ماعي بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لالنقسام بين فتح وحماس، بحسب  نشاط على مواقع التواصل االجت
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.  وقد ذكر مراقبون أن المزاعم العديدة بعدم اتباع اإلجراءات القانونية  
  الواجبة كانت مرتبطة بهذه االعتقاالت.  وكانت قدرة المنظمات غير الحكومية على مقابلة هؤالء السجناء

  محدودة.
 

زعمت بعض منظمات حقوق اإلنسان أن السجناء األمنيين الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل يُعتبرون 
سجناء سياسيين.  وصفت حكومة إسرائيل السجناء األمنيين بأنهم الُمدانون أو المشتبه بقيامهم بـ "أعمال عنف  

  ذات دوافع قومية." 
 

  نتصافاإلجراءات القضائية المدنية وسبل اال
 
يمكن للفلسطيني من سكان الضفة الغربية أن يرفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية، تشمل دعوى تتعلق بمزاعم  

  انتهاكات حقوق اإلنسان، إال أن ذلك لم يكن مألوفاً. 
 

يمكن للفلسطيني من سكان غزة أن يرفع دعوى ضد حماس، تشمل دعوى تتعلق بمزاعم انتهاكات حقوق  
  ذلك لم يكن مألوفاً أيضاً. اإلنسان، إال أن 

 
يمكن للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية أن يرفعوا دعاوى ضد حكومة إسرائيل.  ال يمكن لسكان غزة أن 

يطالبوا باالنتصاف أو التعويض من الحكومة اإلسرائيلية عن األضرار التي لحقت بالممتلكات أو األذى  
  دية" بموجب قانون األخطاء المدنية (مسؤولية الدولة). الجسدي بسبب تصنيف غزة على أنها "منطقة معا 

 
يوجد في إسرائيل نظام قضائي مستقل ومحايد يقضي في الدعاوى التي تطالب بالتعويض عن انتهاكات  

حقوق اإلنسان أو بوقف هذه االنتهاكات.  توجد سبل انتصاف إدارية، وعادة ما تم تنفيذ أوامر المحكمة.  يحق  
يمين في القدس رفع دعوى ضد حكومة إسرائيل بموجب نفس القواعد التي تحكم وصول  للفلسطينيين المق

المواطنين اإلسرائيليين إلى سبل االنتصاف القضائية واإلدارية.  يجيز القانون للفلسطينيين غير المقيمين رفع  
صالحهم في  قضية في المحاكم المدنية للحصول على تعويض في بعض الحاالت، حتى عندما ال يصدر حكم ل

  القضية الجنائية ويتم التوصل إلى أن اإلجراءات التي اتخذت بحقهم كانت قانونية. 
 

  رد الممتلكات
 
نفذت حكومة إسرائيل عمليات هدم متعددة للممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، شملت المنطقتين أ وب،  

وذلك لعدم الحصول على تصاريح صادرة عن إسرائيل، وتشييد مباٍن في المناطق المخصصة لالستخدام  
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كعقاب على الهجمات  العسكري اإلسرائيلي، ووجود المباني داخل المنطقة العازلة للحاجز األمني، و
اإلرهابية.  تزعم العديد من منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية والفلسطينية واألمم المتحدة أن عمليات الهدم  

العقابية هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة.  زعمت بعض المنظمات غير 
ت اإلسرائيلية غالباً ما تضع عقبات ال يمكن التغلب عليها ضد  الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان أن السلطا

المتقدمين الفلسطينيين للحصول على تصاريح البناء في المنطقة "ج" الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية. تشمل 
العوائق المطلب بأن يوثق المتقدمون الفلسطينيون ملكية األرض على الرغم من عدم وجود عملية موحدة 

، ورسوم الطلب المرتفعة، ومتطلبات ربط اإلسكان بالبنية التحتية البلدية  1967راضي بعد عام  لتسجيل األ
غير المتاحة في كثير من األحيان.  فرضت السلطات اإلسرائيلية دفع رسوم لهدم البيوت، وفقاً لألمم المتحدة،  

ة األعلى المتصلة بعملية الهدم مما دفع الفلسطينيين في بعض األحيان إلى هدم بيوتهم بأنفسهم لتجنب الكلف
  اإلسرائيلية. 

 
في غالبية عمليات الهدم في الضفة الغربية، تقدم اإلدارة المدنية وهي جزء من وزارة الدفاع اإلسرائيلية، في  

يوماً لتقديم استئناف إلى اإلدارة المدنية وكذلك التقدم   30البداية أمراً بوقف العمل، والذي يمنح مالك العقار 
للحصول على تصريح بأثر رجعي.  إذا لم ينجح أي منهما، ستصدر اإلدارة المدنية أمر هدم ليتم تنفيذه   بطلب 

في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وخالل هذه الفترة يمكن لمالك العقار تقديم التماس إلى محكمة  
  إسرائيلية إلصدار أمر قضائي بوقف الهدم.

 
مبنى  673اإلسرائيلية، بما فيها اإلدارة المدنية ووزارة الداخلية،   في الضفة الغربية، هدمت السلطات

، وفقاً لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في  2019بالمائة عن عام   61فلسطينياً، بزيادة قدرها 
  أشخاص، بينهم 605مسكناً مأهوالً، وشردت   116األراضي الفلسطينية المحتلة.  وشملت عمليات الهدم 

قاصراً، بحسب األمم المتحدة.  شملت المنشآت التي ُهدمت المنازل، وخزانات المياه، والمباني   315
بالمئة منها على أساس أنها تفتقر إلى   98الزراعية، والمخازن، وغيرها من المنشآت، والتي تم هدم أكثر من 

رايتس ووتش، واألمم المتحدة أن  تصاريح البناء.  ذكرت عدة جماعات حقوقية، بما في ذلك بتسيلم وهيومن 
إلى  2016الحكومة اإلسرائيلية نادراً ما وافقت على طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح البناء.  من 

تصريحاً   1,485تصريح بناء فلسطينياً في المنطقة ج من أصل  56، وافقت اإلدارة المدنية فقط على  2018
سرائيلية على طلب كشف المعلومات من منظمة بمكوم غير الحكومية.   بالمائة)، وفقاً لرد الحكومة اإل 3.7(

  أمر هدم لمنشآت فلسطينية في المنطقة "ج"، بحسب بمكوم.  2,147وفي نفس الفترة، أصدرت اإلدارة المدنية 
 

رداً،  ف 74عائلة قوامها  11نوفمبر/ تشرين الثاني، هدمت اإلدارة المدنية مباٍن من بينها مساكن تعود لـ   3في 
معظمهم من القاصرين، في خربة ُحمصة، طبقاً لتقارير إعالمية.  وكانت تلك أكبر عملية هدم في يوم واحد  

سنوات، وفقاً لتقارير وسائل اإلعالم واألمم المتحدة.  وفقاً للحكومة اإلسرائيلية، تعيش هذه   10منذ أكثر من  
كرية معلنة، ويتم إجالؤهم أحياناً من أجل  العائالت وغيرها في غور األردن في منطقة إطالق نار عس

  سالمتهم وفقاً للوائح المرعيّة. 
 

ظلت مسألة قرية الخان األحمر البدوية الفلسطينية قائمة حتى نهاية العام، وقد تقرر هدمها من قبل إسرائيل  
ني، رداً على  نوفمبر/تشرين الثا  2لعدم وجود تصاريح البناء ومستندات ملكية األراضي.  في  2009منذ عام 

التماس من منظمة ريجافيم غير الحكومية، ذكرت الحكومة اإلسرائيلية أنه يجب تأجيل عمليات الهدم أثناء  
تفشي فيروس كورونا وأن الخان األحمر لن يتم هدمها في األشهر األربعة التالية.  يعيش في القرية، الواقعة  

مرتجلة وغير مصرح بها للكهرباء والماء.  في  شخصاً مع توصيالت 170بالقرب من طريق سريع، حوالي 
سنوات من التقاضي، حكمت محكمة العدل العليا بأن أوامر الهدم الصادرة من   10، بعد ما يقرب من 2018
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اإلدارة المدنية إزاء المنشآت في الخان األحمر كانت قانونية، األمر الذي منح اإلدارة المدنية مبرراً قانونياً  
لم يكن بمقدور السكان الحصول على تصاريح نظراً ألن الحكومة اإلسرائيلية لم تعتمد خطة  لهدم القرية.  

  رئيسية للمنطقة. 
 

في حين أن جميع عمليات الهدم في الضفة الغربية مسموح بها بموجب أوامر عسكرية، استخدمت اإلدارة  
عمليات الهدم، وفقاً لألمم المتحدة،  المدنية أمرين عسكريين محددين إلعاقة قدرة الفلسطينيين على الطعن في 

والعديد من المنظمات الحقوقية اإلسرائيلية والفلسطينية، والمحامين اإلسرائيليين والفلسطينيين المطلعين على  
القضايا التي تم استخدام األوامر فيها.  بموجب أحد هذه األوامر العسكرية، يحق لإلدارة المدنية هدم مبنى  

مايو/ أيار،   31شهراً المنتهية في  12ساعة من إصدار أمر الهدم.  خالل فترة الـ   96حديث البناء خالل 
  مبنى، وفقاً لألمم المتحدة.  47استخدمت اإلدارة المدنية هذا األمر لهدم 

 
في أغسطس/آب، عدلت الحكومة اإلسرائيلية أمراً عسكرياً ثانياً، يسمح بالهدم الفوري أو مصادرة أي مباٍن  

يوماً.  سمح األمر في األصل باإلزالة الفورية للهياكل   90مل أي مباٍن بُنيت في غضون متحركة لتش
يوماً من البناء.  وذكرت جماعات حقوقية أن اإلدارة المدنية فسرت األمر بشكل   30المتحركة في غضون 

وفمبر/تشرين ن 3واسع لهدم حظائر الحيوانات وغيرها من المباني ومصادرة مواد البناء والمركبات.  في 
جرارات وخمس مقطورات وسيارتين من قرية في غور األردن، بحسب   تسعالثاني، صادرت اإلدارة المدنية 

بتسيلم.  ذكرت العديد من الجماعات الحقوقية، بما في ذلك بمكوم وسانت إيف، أن الحكومة اإلسرائيلية  
للحكومة االسرائيلية، يتم البت في جميع قضايا ملكية  تستخدم بشكل متزايد هذه األوامر العسكرية.  وفقاً 

األراضي كالً على حدة، بواسطة لجنة إدارية تخضع للمراجعة القضائية، ويتم اتخاذ القرارات وفقاً لإلثباتات  
  المقدمة. 

 
نفذوا نفذت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية عمليات هدم عقابية لمباني مملوكة لفلسطينيين نفذوا أو ُزعم أنهم  

هجمات على إسرائيليين، وفقاً لمنظمات حقوق اإلنسان وتقارير إعالمية.  ذكرت الحكومة اإلسرائيلية أن  
عمليات الهدم هذه لها تأثير رادع على المهاجمين المحتملين.  على نطاق واسع، انتقدت المنظمات غير  

من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الحكومية، مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والعديد 
واإلسرائيلية، عمليات الهدم العقابية وذكرت أن اإلجراءات جعلت المباني المجاورة في بعض األحيان غير  

  صالحة للسكن.
 
نفذت السلطات اإلسرائيلية عمليات هدم عقابية لخمسة مساكن وخزانين للمياه وأغلقت مسكناً واحداً، مما أدى  

قاصراً، وفقاً لألمم المتحدة.  حدثت بعض عمليات الهدم وإغالق الغرف   14فلسطينياً، بينهم  33إلى تهجير 
 21العقابية قبل أو أثناء محاكمة المهاجم المزعوم، وليس بعد التوصل إلى حكم، وفقاً لتقارير إعالمية.  في 

ر، وهو القاتل المزعوم للجندي  أكتوبر/تشرين األول، مأل الجيش اإلسرائيلي بالخرسانة غرفة نظمي أبو بك
اإلسرائيلي عميت بن إيغال، بعد أن منعت محكمة العدل العليا خطة الجيش اإلسرائيلي لهدم شقة الطابق  

الثالث بالكامل، وفقاً لتقارير إعالمية.  وذكرت المحكمة العليا أنه ال يمكن تدمير الشقة بأكملها ألن أفراد أسرة  
  بجريمته المزعومة ولم يكونوا متورطين فيها.  أبو بكر لم يكونوا على علم

 
أمرت السلطات المدنية اإلسرائيلية بهدم بعض الممتلكات الخاصة في القدس الشرقية، مشيرة إلى أن المباني  

وحدة سكنية في القدس الشرقية وأن   121أقيمت دون تصاريح.  أفادت منظمة بتسيلم أن السلطات هدمت 
 28نفسهم لتجنب غرامات إضافية بحلول نهاية العام.  وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة وحدة بأ  81أصحابها هدموا 

بالمائة، على التوالي، مع ارتفاع عدد عمليات الهدم الذاتي إلى أعلى مستوى منذ أن  92بالمائة وزيادة بنسبة 
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يتس، الذي قلل من  .  وأشار خبراء قانونيون إلى قانون كامين2008بدأت بتسيلم في تسجيل البيانات في عام 
أوقات المعالجة اإلدارية لعمليات الهدم وزاد الغرامات اإلدارية لمن فشلوا في هدم مبانيهم، كعامل رئيسي في  

زيادة عدد عمليات الهدم في القدس الشرقية.  كانت هناك ادعاءات ذات مصداقية بأن السلطات البلدية في  
ليها ضد السكان الفلسطينيين الذين تقدموا بطلبات للحصول  القدس غالباً ما تضع عقبات ال يمكن التغلب ع

على تصاريح بناء، بما في ذلك عدم إدراج احتياجات المجتمع في قرارات تقسيم المناطق، واشتراط توثيق  
، وفرض رسوم طلب  1967ملكية األرض على الرغم من عدم وجود تسجيل موحد لألراضي بعد عام 

وبالبنية   البلدية التي لم تكن متوفرة في كثير من األحيان بالمرافق  الجديدة نعالية، ومتطلبات لربط المساك
  .التحتية األخرى

 
باإلضافة إلى ذلك، أكدت المنظمات غير الحكومية أن هناك سياسة مستمرة تهدف إلى تقييد البناء لمنع إنشاء  

في أن تهدف  السياسة الرسمية اإلسرائيلية  استمرت .  أو صيانة األحياء المتجاورة بين الضفة الغربية والقدس 
الحفاظ على التوازن العرقي بين اليهود وغير اليهود في القدس، وفقاً لتقارير المجتمع المدني والتقارير  إلى  

نون  لم يعد القا   وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن بلدية القدس ليس لديها مثل هذه السياسة. الرسمية.  
اإلسرائيلي يمنع غير اليهود من شراء وحدات سكنية، على الرغم من بقاء الحواجز الثقافية والدينية  

  واالقتصادية أمام اندماج األحياء السكنية، بحسب ممثلي المجتمع المدني. 
 

إدارية خاضعة لمراجعة  ، يتم تقييم جميع قضايا ملكية األراضي بشكل فردي من قبل لجنة وفقاً للحكومة  
  قضائية. 

 
بحسب "عير عميم" و"بتسيلم"، يعتبر التمييز عامالً في حل النزاعات المتعلقة بملكية األراضي التي تم  

ل القانون حل مطالبات المالك اليهود بأراٍض كانت مملوكة في القدس  سهّ .  يُ 1948الحصول عليها قبل عام 
فرصة متساوية للمدعين الفلسطينيين بأرض كانوا يمتلكونها في القدس   ه ال يوفر ، لكنّ 1948الشرقية قبل عام 

الغربية أو في أي مكان آخر في االنتداب البريطاني.  باإلضافة إلى ذلك، عرضت إسرائيل على بعض مالك  
.  أشارت  1948األراضي اليهود والفلسطينيين في القدس تعويضات عن الممتلكات التي فقدوها قبل عام 

المجتمع المدني إلى أن العديد من مالكي األراضي الفلسطينيين اعتُبروا غير مؤهلين للحصول على  تقارير 
.  ورفض مالك أراض فلسطينيون 1973تعويضات ألنهم يجب أن يكونوا من سكان القدس اعتباراً من عام 

من حيث المبدأ.  قامت آخرون قبول التعويض ألنهم اعتبروه غير مالئم أو بسبب رفضهم لإلدارة اإلسرائيلية 
بإيواء الفلسطينيين في بعض الممتلكات التي استعادها المالك   1967و 1948السلطات األردنية بين عامي 

.  استمرت الخالفات القانونية بشأن العديد من هذه 1967اليهود بعد احتالل إسرائيل للقدس الشرقية في عام 
ن يتمتعون ببعض الحماية كمستأجرين بموجب القانون العقارات التي تشمل سكاناً فلسطينيين، والذي

  اإلسرائيلي. 
 

المقدم للكونجرس   العدالة للناجين الذين لم يتم تعويضهم اليوم (جاست)  إن تقرير وزارة الخارجية األمريكية
to-report-act-https://www.state.gov/reports/just-متاح على الموقع اإللكتروني للوزارة:   

.congress  
 

  و. التدخل التعسفي أو غير المشروع في الخصوصية أو في شؤون األسرة أو البيت أو المراسالت 
 

بشكل عام، يفرض القانون في السلطة الفلسطينية على النائب العام إصدار مذكرات تفتيش لدخول وتفتيش  
الممتلكات الخاصة؛ إال أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية بالسلطة الفلسطينية دخول المنازل الفلسطينية بدون  
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من الشائع قيام السلطة الفلسطينية  مذكرات تفتيش في حالة الطوارئ.  ذكرت منظمات غير حكومية أنه كان 
رغم أن اتفاقيات أوسلو تسمح لقوات األمن   بمضايقة أفراد األسرة بسبب جرائم مزعومة ارتكبها أحد األفراد.

الفلسطينية بالعمل فقط في المنطقة أ من الضفة الغربية، إال أنها تعمل في بعض األحيان في المنطقة ب بدون 
  ذلك مضايقة أو تفتيش منازل األفراد المطلوبين للقيام بنشاط سياسي.  تصريح إسرائيلي، بما في

 
في غزة، تدخلت حماس بشكل تعسفي في الخصوصية الشخصية واألسرة والمنزل، وفقاً لتقارير وسائل  

اإلعالم المحلية ومصادر المنظمات غير الحكومية.  ووردت أنباء عن قيام حماس بتفتيش المنازل واالستيالء  
لممتلكات دون أوامر توقيف، والسيطرة على الفنادق الستخدامها كمرافق حجر صحي بشكل غير على ا

قانوني ودون تعويض أصحابها.  واستهدفوا منتقدي سياساتهم، وصحفيين، وأنصار فتح، وأعضاء المجتمع  
.  وقد راقبت  جنائية المدني، ونشطاء الشباب، ومن تتهمهم قوات األمن التابعة لحركة حماس بارتكاب أعمال 

قوات حماس وسائل االتصاالت الخاصة، بما في ذلك الهواتف، والبريد اإللكتروني، ومواقع التواصل  
االجتماعي.  وكانت تطلب تزويدها بكلمات الدخول السرية واالطالع على المعلومات الشخصية وتصادر  

ية في منظمة حماس لم تكن شرطاً للحصول  األجهزة اإللكترونية الخاصة بالمحتجزين.  وفي حين أن العضو
على المسكن أو التعليم أو الخدمات التي تقدمها حماس في غزة، كانت السلطات عادة تقصر التوظيف في  
بعض الوظائف الحكومية، كالوظائف في األجهزة األمنية، على أعضاء حماس.  في عدة حاالت، اعتقلت  

سيما النشطاء الشباب المؤيدون للديمقراطية، بناًء على أفعال   حماس أفراداً الستجوابهم ومضايقتهم، وال
  مزعومة ألفراد أسرهم.

 
رداً على التهديدات األمنية المبلّغ عنها، داهمت قوات األمن اإلسرائيلية بشكل متكرر منازل الفلسطينيين، بما  

ت أوسلو، وفقاً لوسائل اإلعالم  فيها المناطق المصنفة تحت السيطرة األمنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقا 
ومسؤولي السلطة الفلسطينية.  كثيراً ما كانت هذه الغارات تتم ليالً، وقد أفادت قوات األمن اإلسرائيلية أن  
ذلك يرجع لضرورات تتعلق بالعمليات.  ال يُمكن لضباط قوات األمن اإلسرائيلية أن يأذنوا بدخول المنازل  

في الضفة الغربية بدون إذن تفتيش إال إذا كانوا برتبة مقدم فما فوق، وبناًء    والمؤسسات الفلسطينية الخاصة
على الضرورة العسكرية.  نشرت وزارة شؤون المستوطنات اإلسرائيلية معايير للمجالس اإلقليمية  

للمستوطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية لتقديم طلب للحصول على تمويل من الحكومة اإلسرائيلية  
ئرات بدون طيار ووحدات دورية خاصة لمراقبة جهود البناء الفلسطينية، وفقاً لتقارير إعالمية.  في  لطا 

  السنوات األخيرة، ورد أن بعض المستوطنات اإلسرائيلية استخدمت طائرات بدون طيار ألغراض أمنية. 
 

وادي األردن على  وبحسب منظمة بتسيلم، أجبر الجيش اإلسرائيلي عدة تجمعات سكانية في جميع أنحاء 
إخالء منازلهم في المناطق التي أعلنتها إسرائيل مناطق إطالق نار في األوقات التي كان الجيش اإلسرائيلي  

  يجري فيها تدريبات عسكرية. 
 

، والذي يتم تجديده سنوياً، على الفلسطينيين في الضفة 2003يحظر قانون المواطنة والدخول اإلسرائيلي لعام 
ة، واإليرانيين والعراقيين والسوريين واللبنانيين، بمن فيهم األزواج الفلسطينيين لمقيمين أو الغربية أو غز 

مواطنين إسرائيليين، الحصول على وضع اإلقامة ما لم تتخذ وزارة الداخلية قراراً خاصاً، على أسس إنسانية  
يد بأن لم شمل العائالت الفلسطينية  في العادة.  قامت الحكومة بتمديد القانون سنوياً بسبب تقارير حكومية تف

يسمح بدخول عدد غير متناسب من األشخاص الذين تورطوا الحقاً في أعمال إرهابية.  وأكدت منظمة  
هموكيد أن اإلحصاءات من الوثائق الحكومية التي تم الحصول عليها من خالل طلبات قانون كشف 

ح اإلقامة لفلسطينيين من الضفة الغربية أو غزة  المعلومات تتعارض مع مزاعم اإلرهاب هذه، وأن رفض من
  ألغراض لم شمل األسرة أدى إلى حاالت انفصال عائلي. 
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فلسطيني من الضفة الغربية أو   10,000، كان هناك ما يقرب من 2018وفقاً لتقارير منظمة هموكيد لعام 

قانون، مع عدم وجود نص غزة يعيشون في إسرائيل، بما في ذلك القدس، بتصاريح إقامة مؤقتة بسبب ال 
قانوني يفيد بأنهم سيكونون قادرين على االستمرار في العيش مع عائالتهم.  كما كانت هناك حاالت ألزواج  

لم تسمح السلطات باإلقامة بشكل دائم في القدس  فلسطينيين يعيشون في القدس الشرقية دون وضع قانوني.  
للفلسطينيين الذين كانوا موجودين في الخارج  إبان حرب عام 1967، أو الذين سحبت الحكومة تصاريح  

إقامتهم في وقت الحق.  دعت منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق اإلنسان الحكومة إلى إلغاء  
هذا القانون واستئناف معالجة طلبات جمع شمل العائالت.  يسمح القانون بدخول أزواج اإلسرائيليين على  

"تصريح إقامة" إذا  كان الزوج يبلغ من العمر 35 عاماً أو أكثر وكانت الزوجة تبلغ من العمر 25 عاماً أو  
أكثر، ولألطفال حتى سن 14 عاماً، وبتصريح خاص لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14- 18، لكنهم قد 

ال يحصلون على اإلقامة وليس لديهم طريق للحصول على الجنسية.   وفقاً لوزارة الخارجية اإلسرائيلية،  
تلقت هيئة السكان والهجرة  886 طلب لم شمل عائالت من القدس الشرقية في عام  2020، و616 في عام  
2019.  من بين هؤالء تمت الموافقة على 256 وما زال 540 معلقاً من عام 2020، بينما تمت الموافقة  

  على 373 وبقي 41 معلقاً من عام 2019. 
 

.  في  2000يلية إجراءات لم شمل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة عام جمدت السلطات اإلسرائ
التي قدمتها   18، رفضت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية جميع التماسات لم شمل األسرة الـ 2019عام 

ة.  بحسب  هموكيد، مشيرة إلى أن االلتماسات قُدمت بعد فوات األوان ألنها تشير إلى قضايا لم الشمل القديم 
منظمة هموكيد، كان العديد من مقدمي االلتماسات من الرعايا األجانب الذين عاشوا في الضفة الغربية لمدة  

سنة بتصاريح زيارة فقط، وتقدموا بطلبات لم شمل عائالتهم عند وصولهم ألول مرة، ولم يتلقوا أي   10-15
ترفض عادة قبول طلبات لم الشمل ألن  إجابة.  وذكرت منظمة هموكيد أن مكاتب االتصال الفلسطينية

، قدم أفراد من الضفة  2019في عام  إسرائيل ترفض مراجعة طلبات لم الشمل المقدمة في الضفة الغربية.  
قيد االنتظار،   201منها وبقي  584طلباً للم شمل األسرة، تمت الموافقة على  1,048الغربية وقطاع غزة 

طلباً للم شمل   1,191، قدم أفراد من الضفة الغربية وقطاع غزة 2020عام في  وفقاً للحكومة اإلسرائيلية. 
  قيد االنتظار، وفقاً للحكومة اإلسرائيلية.  740منها وبقي  340األسرة، تمت الموافقة على  

 
وذكرت منظمة هموكيد أنه من المحتمل أن يكون هناك اآلالف من األزواج األجانب الذين يعيشون في الضفة 

ع شركائهم الفلسطينيين، وغالباً أطفال، مع تأشيرات سياحية مؤقتة فقط، وهو وضع معيشي أصبح  الغربية م
أكثر تعقيداً في ظل فيروس كورونا مع اإلغالق المتكرر لجسر اللنبي (جسر الملك حسين).  وذكرت منظمة  

قد ترك إغالق الجسر  هموكيد أن هؤالء األفراد استخدموا جسر اللنبي لدخول الضفة الغربية ومغادرتها، و
لهم الخيار إما بتجاوز مدة التأشيرة أو بمحاولة السفر عبر مطار بن غوريون، وهو ما ال يُسمح لهم بالقيام به.  
وزعمت هموكيد أن رفض الجيش مراجعة طلبات المواطنين األجانب للم شمل العائالت يتعارض مع القانون  

ينية المؤقتة في عهد اتفاقيات أوسلو.  وذكرت منظمة هموكيد أن اإلسرائيلي واالتفاقيات اإلسرائيلية الفلسط
جيش الدفاع اإلسرائيلي رفض طلبات لم الشمل على أساس سياسة واسعة وليس على أساس وقائع القضايا  

الفردية المعروضة عليه.  على هذا النحو، قالت منظمة هموكيد إن هذه الممارسة ال توازن بشكل مناسب بين  
الذين ذكرت هموكيد أنهم  -األمنية ذات الصلة وحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة   االحتياجات

  في الحياة األسرية.  -أشخاص محميين بموجب القانون اإلنساني الدولي 
 
وبحسب ما ورد، سمحت السلطات اإلسرائيلية لألطفال في غزة بالوصول إلى أحد الوالدين في الضفة الغربية  

ن هناك قريب آخر مقرب مقيم في غزة.  لم تسمح السلطات اإلسرائيلية باإلقامة بشكل دائم في  فقط إذا لم يك
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أو الذين سحبت الحكومة   1967الضفة الغربية أو غزة للفلسطينيين الذين كانوا في الخارج خالل حرب 
  اإلسرائيلية تصاريح إقامتهم الحقاً. 

 
  فيها:احترام الحريات المدنية، بما  .2القسم 

 
  أ. حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة 

 
يكفل القانون األساسي للسلطة الفلسطينية بشكل عام حرية التعبير، لكنه ال ينص تحديداً على حرية الصحافة.   

طبقت السلطة الفلسطينية تشريعاٍت زعمت منظمات غير حكومية أنها قيدت حرية الصحافة واإلعالم في  
قد شمل ذلك المضايقات والترهيب واالعتقال بواسطة قوات أمن السلطة الفلسطينية.  وجدير الضفة الغربية، و

بالذكر أن نشطاء فلسطينيين اشتكوا من تضييق مساحة النقاش السياسي، مع اعتقال معارضي حركة فتح في 
ة استخدام أوامر  الضفة الغربية.  اشتكى نشطاء فلسطينيون آخرون، ال سيما نشطاء مكافحة الفساد، من إساء

ناشطاً   19من قبل قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية العتقال   19-الطوارئ الموضوعة للتصدي لكوفيد
  بشكل استباقي قبل أن يتمكنوا من البدء في االحتجاج على تجمع مزمع في يوليو/تموز.

 
ستجوابات للصحفيين، فضالً  في غزة، فرضت حماس قيوداً على حرية الصحافة من خالل االعتقاالت واال

عن المضايقات وفرض قيود على حركة بعض الصحفيين وقدرتهم على دخول األماكن.  دفعت هذه القيود  
  الكثير من الصحفيين إلى فرض الرقابة الذاتية على أنفسهم.

 
سطينيين في  يكفل القانون المدني والعسكري اإلسرائيلي حماية محدودة لحرية التعبير والصحافة للسكان الفل

الضفة الغربية.  زعمت منظمات غير حكومية وصحفيون فلسطينيون أن السلطات اإلسرائيلية قيدت التغطية 
الصحفية ووضعت قيوداً على أشكال معينة من التعبير.  وشمل ذلك تقييد حركة الصحافيين الفلسطينيين  

سب تقارير إعالمية والمركز الفلسطيني واستخدام العنف واالعتقاالت وإغالق وسائل اإلعالم والترهيب، بح 
للتنمية والحريات اإلعالمية.  صرحت الحكومة اإلسرائيلية أنها تسمح للصحفيين بحّرية قصوى في العمل،  

  وأنها تحقق في أية ادعاءات بإساءة معاملة الصحفيين.
 

أشارت تقارير إعالمية إلى  : رغم عدم وجود أي قانون للسلطة الفلسطينية يمنع انتقاد الحكومة،  حرية الكالم
أن السلطة الفلسطينية اعتقلت صحفيين فلسطينيين ونشطاء على وسائل اإلعالم االجتماعية في الضفة الغربية  

  ممن انتقدوا أو غطوا الفعاليات التي انتقدت السلطة الفلسطينية. 
 

تج التلفزيوني عبد أغسطس/آب، اعتقل جهاز األمن الوقائي الصحفي والمخرج السينمائي والمن  19في 
الرحمن ظاهر بزعم انتقاد السلطة الفلسطينية على صفحته على فيسبوك، بحسب محاميه وتقارير إعالمية.   

أكتوبر/تشرين األول، اعتقلت قوات األمن اإلسرائيلية   27سبتمبر/أيلول.  في  21ولقد أُفرج عنه بكفالة في 
نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت قوات األمن  24يين.  في ظاهر من منزله في نابلس، بحسب لجنة حماية الصحف

  اإلسرائيلية سراحه، وادعى ظاهر أنه اعتُقل بسبب أنشطته اإلعالمية الدولية، بحسب تقارير إعالمية. 
 

د القانون نشر المواد التي تعّرض "وحدة الدولة الفلسطينية" للخطر.  اعتقلت السلطة الفلسطينية صحفيين  يّ يق
بالضفة الغربية وحجبت مواقع على اإلنترنت مرتبطة بمنافسين سياسيين، من ضمنها مواقع تابعة ألحزاب  

  سياسية وجماعات معارضة تنتقد السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح. 
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  2018أفراد بين يناير/ كانون الثاني   1,609وبحسب هيومان رايتس ووتش، اعتقلت السلطة الفلسطينية 
بتهمة إهانة "السلطات العليا" وإثارة "الفتنة الطائفية".  صرحت منظمة هيومن رايتس   2019وأبريل/نيسان 

ووتش أن هذه التهم "تجّرم المعارضة السلمية."  وفقاً لبيانات قُدمت إلى منظمة هيومن رايتس ووتش،  
مواد نشروها على مواقع التواصل  شخصاً خالل هذه الفترة بسبب  750اعتقلت السلطة الفلسطينية أكثر من 

  االجتماعي. 
 

في غزة، اعتقلت حماس فلسطينيين انتقدوها علناً، واستجوبتهم وصادرت ممتلكات خاصة بهم، وضايقتهم.   
واجه اإلعالميون المتهمون بانتقاد حماس علناً، بمن في ذلك نشطاء المجتمع المدني، والنشطاء الشباب،  

م االجتماعية والصحفيون إجراءات عقابية شملت مداهمة مرافقهم ومساكنهم،  والمدافعون عن وسائل اإلعال
مايو/أيار، اعتقلت حماس الصحفي   11واالعتقال التعسفي، والحرمان من التصريح بالسفر خارج غزة.  في 

ة  المستقل يوسف حسن بعد أن أصدر تحقيقاً حول مزاعم فساد وابتزاز تتعلق بتوزيع المساعدات، وفقاً للهيئ 
مايو/أيار، اختطفه الجهاد اإلسالمي في   27المستقلة لحقوق اإلنسان.  وأُطلق سراحه بعد أربعة أيام.  وفي 

فلسطين لنفس التقرير وسلمه في اليوم التالي إلى جهاز األمن الداخلي التابع لحماس، الذي أطلق سراحه.   
من القانون األساسي الفلسطيني، التي   11دة وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان أن االختطاف ينتهك الما 

  تحظر احتجاز أو اعتقال أو تقييد حرية أي شخص إال بأمر قضائي. 
 

: عملت وسائل اإلعالم الفلسطينية  حرية الصحافة ووسائل اإلعالم، بما في ذلك وسائط اإلعالم اإللكترونية
عالم في السلطة الفلسطينية من المراسلين  المستقلة في ظل قيود في الضفة الغربية وغزة.  طلبت وزارة اإل

ل لديها.  وفقاً لنائب وزير اإلعالم في السلطة  ياإلسرائيليين الذين يغطون أحداثاً في الضفة الغربية التسج
الفلسطينية، تمنح الوزارة تصاريح للصحفيين اإلسرائيليين فقط إذا لم يكونوا من سكان المستوطنات.  وفي  

لسطينية من الناحية الرسمية للمراسلين اإلسرائيليين تغطية األحداث في الضفة  حين سمحت السلطة الف
الغربية، ذُكر أن صحفيين فلسطينيين ضغطوا أحياناً على الصحفيين اإلسرائيليين لعدم حضور فعاليات  

  السلطة الفلسطينية. 
 

مسؤولين في السلطة الفلسطينية.   وسمحت حماس بأن تُبث في غزة التقارير والمقابالت التي تُجرى مع 
سمحت حماس بتشغيل وسائل اإلعالم اإلذاعية غير التابعة لحماس في غزة، مع بعض القيود.  على سبيل  

  المثال، واصل تلفزيون فلسطين المدعوم من السلطة الفلسطينية العمل في غزة. 
 

طيتهم لحوادث انتحار في غزة،  اعتقلت حماس واحتجزت واستجوبت عدة صحفيين على مدار العام بسبب تغ
يوليو/تموز بتهمة   11بحسب تقارير إعالمية.  على سبيل المثال، اعتقلت حماس الصحفي أسامة الكحلوت في 

تشجيع رجل على االنتحار بعد أن نشر الكحلوت على وسائل التواصل االجتماعي صورة لشاب يطلب  
التهمة كانت محاولة لصرف االنتباه عن سلسلة من  المساعدة ويهدد بقتل نفسه.  وقال صحفيون آخرون إن  

  حاالت االنتحار التي زعموا أنها مصدر إحراج لحركة حماس، وفقاً لمنظمات غير حكومية وتقارير إعالمية. 
 

في أبريل/ نيسان، اعتقلت حماس مراسل تلفزيون فلسطين (المملوك للسلطة الفلسطينية) محمد أبو حطب  
يم جباليا شمال غزة لعدم حصولهما على تصريح رسمي للتصوير هناك.  كما  والمصور محمد نصار في مخ

صادرت حماس معداتهم، بحسب الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان.  إال أن السلطات أفرجت عنهم بعد ساعتين، 
  وأعادت معداتهم الُمصادرة، وجعلتهم يوقعون تعهداً دائماً بالحصول على تصريح رسمي قبل التصوير. 
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يوليو/تموز، حظرت حماس وسائل اإلعالم المملوكة للسعودية مثل "العربية" و"الحدث"، متهمة   15في 
يوليو/تموز،  12إياها بـ "الخداع" ونشر "معلومات ملفقة" و"نشر الشائعات واألكاذيب".  في تقرير بتاريخ 

مع إسرائيل، وأن قائداً  زعمت قناة العربية أن حماس ألقت القبض على العديد من أعضاء حماس لتعاونهم 
عسكرياً من حماس هرب إلى إسرائيل.  وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومراسلون بال حدود بإلغاء  

  الحظر. 
 

في مناطق الضفة الغربية التي تتحكم إسرائيل بالدخول إليها، زعم صحفيون فلسطينيون أن السلطات  
قدرتهم على تغطية األنباء.  لم تعترف قوات األمن اإلسرائيلية  اإلسرائيلية قيدت حريتهم في الحركة والتنقل و

قلة من  بأوراق اعتماد الصحافة الفلسطينية أو أوراق اعتماد من االتحاد الدولي للصحفيين.  وحمل 
  الفلسطينيين أوراق اعتماد الصحافة اإلسرائيلية. 

 
  1فة الغربية.  على سبيل المثال، في وردت أنباء عن قيام القوات اإلسرائيلية باعتقال صحفيين في الض

أكتوبر/تشرين األول، اعتقلت قوات األمن اإلسرائيلية الصحفي طارق أبو زيد من منزله في نابلس، بحسب  
تقارير إعالمية ولجنة حماية الصحفيين.  قالت زوجة أبو زيد إن الجنود اإلسرائيليين فجروا باب منزلهم  

  اتفه الخلوي وأجهزة الكمبيوتر دون توضيح سبب اعتقاله. صباحاً وأخذوا زوجها وه  3الساعة 
 

وردت تقارير عديدة تفيد بأن السلطة الفلسطينية قامت خالل العام بمضايقة صحفيين في  : العنف والتحرش
الضفة الغربية واعتقالهم (مستخدمة العنف في بعض األحيان) ومقاضاتهم وفرض غرامات مالية عليهم، بناًء  

  على تقاريرهم الصحفية.
 
أعاقت السلطة الفلسطينية أحياناً أنشطة األجهزة اإلعالمية في الضفة الغربية المتعاطفة مع حماس وحدّت من 

مايو/أيار، أوقفت شرطة السلطة   15التغطية اإلعالمية المنتقدة للسلطة الفلسطينية.  على سبيل المثال، في  
س هواري، الصحفي بشبكة القدس اإلخبارية التابعة لحركة حماس، عند الفلسطينية واعتقلت واعتدت على أن

نقطة تفتيش، وفقاً لتقارير إعالمية وجماعات حقوقية، شملت لجنة حماية الصحفيين.  وقال محامي الهواري  
مايو/أيار، أفرجت   21إن الشرطة أسقطت أحد أسنان الهواري خالل الحادث وصادرت هاتفه المحمول.  في 

عن الهواري بكفالة بعد اتهامه بإهانة مسؤول، ومقاومة االعتقال، وانتهاك إجراءات اإلغالق بسبب   الشرطة
  .  وكانت القضية ال تزال مستمرة بحلول نهاية العام. 19-كوفيد

 
كان سجل السلطة الفلسطينية أيضاً متقلباً فيما يتعلق بحماية الصحفيين اإلسرائيليين والدوليين في الضفة  

  من مضايقات المدنيين الفلسطينيين أو موظفي السلطة نفسها.  الغربية
 

في غزة، كانت حماس في بعض األحيان تعتقل وتضايق الصحفيين الذين ينتقدون سياساتها وتمارس عليهم  
ضغوطاً مستخدمة العنف أحياناً.  وبحسب ما ورد، استدعت حماس واحتجزت واستجوبت الصحفيين  

ا قيدت حماس حرية تنقل الصحفيين داخل غزة خالل العام، في مسعى لحظر  الفلسطينيين لتخويفهم.  كم 
  دخولهم إلى بعض المباني الرسمية. 

 
وردت تقارير خالل العام عن إجراءات إسرائيلية منعت صحفيين فلسطينيين أو إسرائيليين عرب من تغطية  

عنف مزعومة ضد الصحفيين من  األنباء في الضفة الغربية وغزة.  وشملت هذه األعمال مضايقات وأعمال 
قبل الجنود اإلسرائيليين.  زعم صحفيون فلسطينيون أيضاً إن قوات األمن اإلسرائيلية احتجزت صحفيين  
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فلسطينيين وأجبرتهم على مسح الصور ومقاطع الفيديو تحت التهديد بالعنف أو االعتقال أو االحتجاز  
  عتقاالت ألسباب أمنية. اإلداري.  دافعت السلطات اإلسرائيلية عن هذه اال

 
وقد أبلغ صحفيون فلسطينيون تمكنوا من الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل، باإلضافة إلى صحفيين  

مقيمين بالقدس، عن حوادث مضايقة وعنصرية وعنف أحياناً لدى سعيهم لتغطية أنباء في القدس،  عرب 
في يونيو/حزيران، صرحت لجنة دعم الصحفيين، وهي    خاصة في المدينة القديمة والمناطق المحيطة بها. 

انتهاكاً لحقوق   50منظمة غير ربحية للدفاع عن الصحفيين، أن قوات األمن اإلسرائيلية ارتكبت أكثر من 
اإلنسان ضد الصحفيين الفلسطينيين العاملين في القدس في النصف األول من العام، شملت االعتقاالت  

مايو/أيار، مدد وزير األمن العام اإلسرائيلي آنذاك جلعاد أردان أمر اإلغالق لمدة  والطرد من المدينة.  في 
ستة أشهر ضد مكتب تلفزيون فلسطين في القدس الشرقية، وفقاً لتقارير إعالمية.  في نوفمبر/تشرين الثاني  

  ، أمر أردان بإغالق المكتب ألول مرة عندما داهمت الشرطة اإلسرائيلية المكتب. 2019
 

اعتقل ضباط الشرطة اإلسرائيلية الصحفيين واستخدموا العنف ضدهم وصادروا معداتهم أثناء المظاهرات  
  هآرتسيونيو/حزيران، ضرب رجال الشرطة المصور الصحفي تومر أبلباوم من موقع  8في القدس.  في 

لغربية.  وأشار الشهود  ودفعوه أرضاً ثم اعتقلوه في ختام مظاهرة ضد بسط السيادة اإلسرائيلية على الضفة ا
إلى أن أبلباوم كان معروفاً بوضوح على أنه صحفي؛ ومع ذلك، ذكرت الشرطة أنها لم تالحظ أوراق اعتماده 

  الصحفية إال بعد الحادث. 
 

: تحظر السلطة الفلسطينية الدعوات إلى العنف وعرض األسلحة والشعارات  الرقابة أو تقييد المحتوى
اإلعالم الرسمية التي تمولها وتسيطر عليها.  ولم ترد أية تقارير مؤكدة عن اتخاذ  العنصرية في وسائل 

إجراءات قانونية أو محاكمات بحق أي شخص نشر مواد تخالف توجيهات السلطة الفلسطينية هذه.  أفادت  
أن السلطة  وسائل إعالم في أرجاء الضفة الغربية وغزة بأنها كانت تمارس الرقابة الذاتية.  وردت تقارير ب

  الفلسطينية سعت لمسح صور أو مقاطع فيديو من كاميرات الصحفيين أو هواتفهم المحمولة. 
 

وأفادت منظمات المجتمع المدني في غزة بأن حماس فرضت رقابة على برامج التلفزيون ومحتوى 
  المطبوعات، كالصحف والكتب. 

 
في الضفة الغربية، وذلك في المقام األول    داهمت الحكومة اإلسرائيلية وأغلقت مصادر إعالمية فلسطينية

على أساس مزاعم بتحريض مصادر اإلعالم على العنف ضد المدنيين اإلسرائيليين أو األجهزة األمنية.   
سنوات.    10بموجب القانون العسكري، تقع األفعال التحريضية تحت طائلة العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 

ن آخرون أن اللوائح العسكرية اإلسرائيلية قد صيغت بشكل غامض  ذكرت منظمات غير حكومية ومراقبو
وتخضع للتأويل.  استشهدت قوات األمن اإلسرائيلية بشكل عام بقانونين في أوامرها العسكرية عند إغالق  

الخاصة بالدفاع في حالة الطوارئ، واألمر   1945المحطات اإلذاعية الفلسطينية: اللوائح الصادرة في عام 
بشأن األحكام األمنية.  تُعّرف هذه القوانين بشكل عام التحريض على أنه محاولة   2009في عام الصادر 

  للتأثير على الرأي العام بطريقة يمكن أن تضر بالسالمة العامة أو النظام العام. 
 

بينما احتفظت الحكومة اإلسرائيلية بصالحية فرض الرقابة على طباعة المطبوعات لدواعي أمنية، تشير  
أو غيرها من المطبوعات العربية التي تتخذ   القدساألدلة السردية إلى أن السلطات لم تراجع بنشاط صحيفة 

  من القدس مقراً لها.  إال أن المحررين والصحفيين من تلك المطبوعات أفادوا بأنهم يمارسون الرقابة الذاتية. 
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التشهير ضد صحفيين وناشطين في الضفة   : كانت هناك بعض االتهامات بالقذف أوقوانين التشهير/ القذف
  الغربية وغزة.

 
وفقاً لصندوق المدافعين عن حقوق اإلنسان، استخدم أفراد إسرائيليون ومنظمات غير حكومية يمينية دعاوى  

يوليو/ تموز، رفع   13تشهير لتثبيط النقد العلني لالحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية.  على سبيل المثال، في 
سامرة اإلقليمي دعوى قضائية ضد زهافا غالون، عضوة الكنيست السابقة ورئيسة معهد زوالت،  مجلس ال

بعد أن انتقدت على تويتر منحه شهادة شرف لمستوطنين ُزعم أنهما أطلقا النار وقتال مهاجماً فلسطينياً في عام  
ى الفلسطيني بعد أن لم يعد  .  وبحسب منظمة بتسيلم، بدا أن المستوطنين استمروا في إطالق النار عل2019

يشكل تهديداً.  وفي يونيو/ حزيران، رفع يهوشوا شيرمان، الذي أطلق النار على المهاجم، دعوى تشهير 
إضافية ضد غالون وبتسيلم وثالثة أفراد قاموا بالتغريد حول الحادث.  وكانت الدعاوى ال تزال مستمرة 

  بحلول نهاية العام. 
 

ات غير حكومية معنية بحقوق اإلنسان أن السلطة الفلسطينية قيّدت أنشطة  : زعمت منظم األمن القومي
  الصحفيين ألسباب تتعلق باألمن القومي. 

 
  حرية اإلنترنت 

 
كان اإلنترنت متاحاً بشكل عام في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة.  أدى االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي  

لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اعتقلت كل من السلطة الفلسطينية وحماس في غزة إلى انقطاع االتصال.  وفقاً 
عشرات األشخاص بسبب منشورات لهم على   2019ومارس/آذار عام   2018بين يناير/ كانون الثاني عام 

  مواقع التواصل االجتماعي واتهمتهم بـ "اإلضرار بالوحدة الثورية" و"إساءة استخدام التكنولوجيا". 
 

الفلسطينية وسائط اإلعالم االجتماعية بفاعلية ومارست ضغوطاً على الناشطين وضايقتهم.   راقبت السلطة 
كانت هناك حاالت اعتقلت فيها السلطة الفلسطينية أو احتجزت فلسطينيين بسبب ما نشروه على مواقع  

ي مجال  ، ألقت السلطة الفلسطينية القبض على الناشط الفلسطيني ف2018التواصل االجتماعي.  في عام 
حقوق اإلنسان عيسى عمرو وقدمته للمحاكمة بسبب نشره على وسائل التواصل االجتماعي منشوراً ينتقد  

اعتقال السلطة الفلسطينية لصحفي فلسطيني.  استمرت محاكمة عمرو بنهاية العام.  كما تعرض عمرو 
  . إلجراءات قانونية من قبل السلطات اإلسرائيلية (انظر حرية التجمع السلمي)

 
من غزة يتخذون الذين صرحت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وممارسو وسائل التواصل االجتماعي 

مقراً لها بأن سلطات حماس راقبت أنشطة اإلنترنت لسكان غزة واتخذت إجراءات لترهيبهم أو مضايقتهم.   
تقلت شاباً من غزة بعد أن نشر على  سبتمبر/أيلول، أفادت وسائل إعالم محلية أن سلطات حماس اع 1في 

المنتمين لها  على  19-فيسبوك مزاعم بأن حماس وزعت تبرعات غذائية ومساعدات مالية متعلقة بكوفيد
  واستبعدت آخرين.  وأُطلق سراح الشاب في اليوم التالي. 

 
  الحرية األكاديمية والمناسبات الثقافية

 
لم تفرض السلطة الفلسطينية قيوداً على الحرية األكاديمية بالضفة الغربية، ولم ترد تقارير معروفة تفيد  

بمراقبة السلطة للمنهاج الدراسي أو المسرحيات أو األفالم أو المعارض.  يكفل القانون الفلسطيني الحرية  
ديمية كانوا يمارسون رقابة ذاتية على المناهج.   األكاديمية، إال أنه ذُكر أن أفراداً أو مسؤولين في مؤسسات أكا 
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أفاد أعضاء هيئة تدريس بوجود عناصر أمن تابعة للسلطة الفلسطينية في حرم الجامعات بين الطالب وهيئة  
التدريس، األمر الذي ربما يكون قد ساهم في الرقابة الذاتية.  زعمت منظمات غير حكومية أن السلطات  

  طالب وأساتذة الجامعات للسلطة الفلسطينية.راقبت عن كثب انتقادات 
 

اتبعت المدارس الحكومية وكذلك مدارس وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق  
األدنى (األونروا) في غزة نفس المناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية.  أفاد الفلسطينيون في غزة  

المدارس العامة على المستويات االبتدائية والثانوية والجامعية بسبب    بانخفاض كبير في تدخل حماس في
  والتركيز على التعليم عبر اإلنترنت.  19-بكوفيد إغالق المدارس المرتبط 

 
واجه الطالب وأعضاء هيئة التدريس من غزة المشاركين في برامج ثقافية وتعليمية معينة (بما في ذلك  

األجنبية والمنظمات الدولية) استجواب حماس، وفقاً للهيئة المستقلة لحقوق  البرامج التي ترعاها الحكومات  
  اإلنسان. 

 
كان للقيود اإلسرائيلية على الحركة تأثيراً سلبياً على المؤسسات األكاديمية وعلى حصول الفلسطينيين على  

 52تشرين األول، كان إجمالي أكتوبر/ 9. د.).  اعتباراً من 2التعليم وممارستهم لألنشطة الثقافية (أنظر القسم 
مدرسة فلسطينية في المنطقة ج تخضع ألوامر هدم معلقة أو وقف العمل، بحسب وزارة التربية والتعليم في  

  السلطة الفلسطينية. 
 

يحظر القانون المدني اإلسرائيلي على المؤسسات التي تتلقى تمويالً حكومياً المشاركة في إحياء ذكرى 
"، وهو المصطلح الذي استخدمه الفلسطينيون لإلشارة إلى تهجير الفلسطينيين خالل  "النكبة" أو "الكارثة 

.  تشمل األنشطة التي يحظرها القانون رفض وجود إسرائيل على أنها  1948عام  استقالل اسرائيل حرب  
يوم الذي أقيمت فيه الدولة كيوٍم  "دولة يهودية وديمقراطية" أو االحتفال بذكرى "يوم استقالل إسرائيل أو ال

  للِحداد". 
 

قدمت السلطات اإلسرائيلية نسخة منقحة من مناهج السلطة الفلسطينية، حذفت فيها معلومات معينة عن  
التاريخ والثقافة الفلسطينية للمدارس في أحياء القدس الشرقية.  سعت السلطات اإلسرائيلية إلى ربط تمويل  

مناهج اإلسرائيلية.  وأعرب بعض الفلسطينيين عن قلقهم مما اعتبروه جهوداً هذه المدارس باستخدام ال
إسرائيلية لفرض وجهات نظر إسرائيلية على هؤالء الطالب.  ورحب آخرون بالمنهج اإلسرائيلي، والموارد  

ية، مقارنة  اإلضافية المرتبطة به، باعتباره إعداداً أفضل للطالب في القدس للعمل في القوى العاملة اإلسرائيل
بالوظائف ذات األجور المنخفضة في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو في 

  قطاعات العمل اليدوي واألجور المنخفضة في إسرائيل.
 

أبقت الحكومة اإلسرائيلية الحظر المفروض على بعض المؤسسات الفلسطينية البارزة التي تتخذ من القدس  
مقراً لها، مثل غرفة تجارة القدس وبيت الشرق (أورينت هاوس)، الذي كان في الواقع مكتب منظمة التحرير  
الفلسطينية في القدس.  جددت الحكومة أمر اإلغالق لهذه المؤسسات وغيرها بموجب قانون عام  1994 الذي 

تم تمريره بعد اتفاقيات أوسلو والذي يتطلب من السلطة الفلسطينية الحصول على إذن إسرائيلي لفتح مكتب  
تمثيلي أو عقد اجتماع في المناطق التي تعترف إسرائيل بأنها خاضعة لسيادتها.  وبالمثل، واصلت الحكومة  

إغالق المؤسسات الفلسطينية والفعاليات الثقافية في القدس التي ذكرت الحكومة أن السلطة الفلسطينية  
شاركت فيها أو دعمتها، أو حرضت على العنف ضد إسرائيل، أو كان لديها محتوى معاد إلسرائيل أو أي  
ً  وتحظر المسؤولين التابعين للسلطة   محتوى مرفوض آخر.  قالت السلطات اإلسرائيلية إنها ستحتجز أيضا
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الفلسطينية في القدس من القيام بأنشطة مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.  بحسب هآرتس، صادقت وزارة األمن  
العام خالل العام على عشرات من هذه األوامر.  يشير مسؤولو السلطة الفلسطينية علناً إلى الرسالة التي  
أرسلها وزير الخارجية اإلسرائيلي آنذاك شمعون بيريز إلى نظيره النرويجي يوهان هولست عام 1993  

  كدليل على اتفاق للسماح للمؤسسات واألنشطة الفلسطينية في القدس الشرقية.
 

  ب. حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها
 

  الفلسطينيين في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. حدّت السلطات في الضفة الغربية وغزة من حرية السكان 
 

  حرية التجمع السلمي 
 
يسمح قانون السلطة الفلسطينية بتنظيم االجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات في إطار الحدود القانونية.  

لقوات  يشترط القانون الحصول على تصاريح للتجمعات والمظاهرات والمناسبات الثقافية الكبيرة.  قامت ا
األمنية التابعة لكل من السلطة الفلسطينية وحماس بشكل انتقائي خالل العام بتقييد أو تفريق االحتجاجات  

  والتظاهرات السلمية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
 

ناشطاً مناهضاً للفساد تجمعوا   22في يوليو/تموز، ألقت قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية القبض على 
جاجات بعد أن تم رفض طلب التصريح بموجب لوائح الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا، وفقاً لتقارير لالحت 

إعالمية.  واعتقلت قوات األمن الفلسطينية عدداً من النشطاء أثناء توجههم إلى مكان االحتجاج، وفقاً للهيئة  
نشطاء اعتقلوا أيضاً بسبب منشورات  المستقلة لحقوق اإلنسان.  وزعمت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان أن ال

نشطاء بعد   10على مواقع التواصل االجتماعي تنتقد السلطة الفلسطينية.  أفرجت قوات األمن الفلسطينية عن 
الباقين بكفالة بعد انتقادات من جماعات حقوق اإلنسان  12عن الـ ت وقت قصير من اعتقالهم؛ وأفرج 

ال مستمرة بحلول نهاية العام.  زعمت بعض المنظمات غير الحكومية  لالعتقاالت.  وكانت المحاكمات ال تز
  الطارئة كذريعة لقمع المعارضة.  19-أن قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية استخدمت تدابير كوفيد

 
وفقاً لمرسوم أصدرته حماس، يُشترط الحصول على إذن مسبق لتنظيم أي تجمع أو احتفال عام في غزة.   

استخدمت  حماس االعتقال التعسفي لمنع حدوث بعض الفعاليات، بما في ذلك الفعاليات السياسية التابعة  
لفتح.  حاولت حماس أيضاً عرقلة االنتقادات لسياساتها عن طريق فرض شروط تعسفية للموافقة على  

  االجتماعات المتعلقة بمواضيع سياسية أو اجتماعية.
 
ينص األمر العسكري اإلسرائيلي الصادر عام 1967 على أن التجمع "السياسي" الذي يضم 10 أشخاص أو  

أكثر يتطلب تصريحاً من القائد اإلقليمي للقوات العسكرية، وهو ما ال يمنحه القادة اإلسرائيليون إال نادراً.   
تصل عقوبة اإلدانة بخرق النظام إلى السجن 10 سنوات أو الغرامة.  وأعلنت القيادة المركزية لقوات الدفاع  

االسرائيلية عن مناطق بالضفة الغربية باعتبارها "مناطق عسكرية مغلقة" تحظر فيها قوات الدفاع  
اإلسرائيلية التجمعات العامة الفلسطينية.  يحظر القانون العسكري اإلسرائيلي على الفلسطينيين إهانة جندي،  
والمشاركة في مظاهرة أو مسيرة غير مسموح بها تتألف من أكثر من 10 أشخاص، و"التحريض" (تشجيع 

  اآلخرين على االنخراط في العصيان المدني).
 

تهمة في محاكمة جارية في محكمة   16واجه الفلسطيني الناشط في مجال حقوق اإلنسان عيسى عمرو 
المشاركة في   واستمرت طوال العام.  وفقاً لجماعات حقوقية، شملت التهم 2016عسكرية إسرائيلية بدأت في 
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مسيرة غير مصرح بها، واالعتداء على جندي، والتحريض.  ذكرت منظمات معنية بحقوق اإلنسان مثل  
منظمة العفو الدولية أن األفعال التي قام بها عمرو خالل هذه األحداث كانت متسقة مع العصيان المدني  

أن الجيش    هآرتسيلول.  أفادت  الالعنفي.  وُعقدت آخر جلسة استماع بخصوص قضيته في شهر سبتمبر/أ
.  وفقاً لجماعات حقوقية،  2018مرة على األقل في نقاط تفتيش مختلفة منذ  20اإلسرائيلي احتجز عمرو 

احتجز جنود قوات الدفاع اإلسرائيلية عمرو عند نقطة تفتيش بالخليل في شهر أغسطس/آب، وأطلقوا سراحه  
  بعد ساعتين دون تقديم تفسير لذلك. 

 
  وين الجمعيات واالنضمام إليهاحرية تك

 
يسمح قانون السلطة الفلسطينية بحرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها.  فرضت السلطة الفلسطينية أحياناً  

.أ.).   7قيوداً على حرية تكوين الجميعيات بالضفة الغربية، شملت قيوداً على المنظمات العمالية (انظر القسم 
هناك الئحة تشترط على "الشركات غير الربحية" الحصول على موافقة   ذكرت منظمات غير حكومية أن

السلطة الفلسطينية قبل تلقي المنح، ولقد أعاقت هذه الالئحة استقاللية الشركات وهددت قدرة المنظمات غير  
  الربحية المحلية والدولية على العمل بحّرية في الضفة الغربية. 

 
لمنظمات من العمل.  شمل ذلك بعض المنظمات التي تتهمها حماس  في غزة، حاولت حماس منع العديد من ا

باالنتماء إلى منظمة فتح، فضالً عن شركات خاصة ومنظمات غير حكومية اعتبرتها حماس مخالفة لتفسيرها  
الحكومية،  .  زعمت حماس أن لها سلطة إشرافية على جميع المنظمات غير  االجتماعية اإلسالميةلألعراف 

كما قام ممثلوها بانتظام بمضايقة موظفي المنظمات غير الحكومية وطلبوا معلومات حول الموظفين  
  والمرتبات واألنشطة. 

 
  ج. الحرية الدينية

 
على  الحرية الدينية الدوليةيرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول 

.omreport/https://www.state.gov/religiousfreed  
 

  د. حرية التنقل 
 

يكفل قانون السلطة الفلسطينية حرية التنقل داخل البلد والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن، وقد  
احترمت الحكومة بشكل عام هذه الحقوق بالنسبة للمواطنين، مع بعض االستثناءات.  أدى قرار السلطة  

التنسيق األمني مع إسرائيل إلى تفاقم العديد من القضايا التي تقيد حركة   مايو/أيار بإنهاء 20الفلسطينية في 
الفلسطينيين.  على سبيل المثال، خالل موسم قطف الزيتون، تُرك بعض المزارعين الفلسطينيين لتنسيق  
الوصول إلى بساتين الزيتون الخاصة بهم مع اإلدارة المدنية اإلسرائيلية دون مساعدة وسيط من السلطة  

  الفلسطينية، وفقاً لمنظمات حقوق اإلنسان. 
 

 وفرضت حماس قيوداً على بعض السفر الخارجي من وإلى غزة، وطالبت بتصاريح خروج للفلسطينيين 
المغادرين عبر معبر إيريز (معبر بيت حانون) بين غزة وإسرائيل.  كما منعت حماس بعض الفلسطينيين من 
الخروج من غزة على أساس الغرض من سفرهم أو إلجبارهم على دفع الضرائب والغرامات.  وردت بعض  

التقارير عن تعرض النساء غير المتزوجات لقيود على السفر  خارج غزة.  تقيد حماس دخول األجانب إلى  
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غزة ما لم تقدم جهة محلية معترف بها لدخولهم قبل وصولهم.  منعت حماس العديد من الصحفيين الدوليين 
  من الدخول بسبب عدم وجود وكاالت محلية أو أشخاص يتقدمون بطلبات للحصول على تصاريح نيابة عنهم.
 
بدعوى المخاوف األمنية ومحاوالت الهجمات اإلرهابية المتكررة، فرضت إسرائيل في بعض األحيان قيوداً  

كبيرة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وبين الضفة الغربية والقدس.  كثيراً ما حظرت السلطات  
نقاط تفتيش مؤقتة لهذا الغرض.  اإلسرائيلية السفر بين بعض أو كل مدن الضفة الغربية الفلسطينية ونشرت 

أفاد فلسطينيون يقطنون بالقرى المتأثرة أن هذه "اإلغالقات الداخلية" ظلت تؤثر سلباً على االقتصاد، وتقلص 
وخالل الفترات التي يحتمل أن  فرص العمل أمامهم، وأجورهم، وعدد األيام التي يعملون فيها خالل الشهر.  

تحدث فيها اضطرابات، والتي تشمل بعض األعياد الرئيسية اإلسرائيلية واليهودية واإلسالمية، طبقت  
  السلطات اإلسرائيلية "إغالقات خارجية شاملة" منعت الفلسطينيين من مغادرة الضفة الغربية وغزة.

 
فرضت إسرائيل قيوداً على وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم فيما يسمى بمنطقة التماس غرب  

ار وشرق الخط األخضر، وفقاً لمنظمات حقوق اإلنسان، وكانت هناك بعض التقارير التي أفادت بأن  الجد
الجنود الذين يديرون نقاط التفتيش عند نقاط الوصول في منطقة التماس لم يسمحوا للمزارعين بنقل األدوات  

  واآلالت الزراعية إلى المنطقة، بما في ذلك شاحنات نقل محاصيل الزيتون.
 

قيد نظام تصاريح السفر اإلسرائيلي قدرة الفلسطينيين على السفر من غزة إلى الضفة الغربية.  أفادت جهات  ي
اتصال فلسطينية تعمل بالتعليم العالي أنه نادراً ما تم منح تصاريح لسكان غزة لاللتحاق بجامعات الضفة  

ين في الضفة الغربية المتزوجين من  الغربية.  وبحسب هموكيد، طلبت السلطات اإلسرائيلية من الفلسطيني 
فلسطيني في غزة والمقيمين في غزة التوقيع على "استمارة إعادة توطين في غزة" والتنازل بشكل دائم عن 

  حقهم في العودة إلى الضفة الغربية. 
 
أعلنت إسرائيل عن مناطق محظورة على الحدود الساحلية والبرية حول غزة، مستشهدة بأدلة على أن حماس  

استغلت هذه المناطق في بعض األحيان لشن هجمات أو لتهريب األسلحة والبضائع إلى غزة.  أدى االفتقار  
إلى معلومات واضحة عن المناطق المحظورة إلى خلق مخاطر للفلسطينيين في غزة الذين يعيشون أو 

وجد الفتات رسمية تشير  يعملون إما على ساحل البحر األبيض المتوسط أو بالقرب من السياج الحدودي.  ال ت
إلى خط ترسيم الحدود، كما أن السياسة الرسمية كانت تتغير بشكل متكرر.  أدى استخدام حماس لتقنيات  

معينة للصواريخ والطائرات بدون طيار واألسلحة األخرى وأنظمة المراقبة إلى قيام إسرائيل بتقييد استيراد 
في ذلك أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس).  زاد  المعدات ذات االستخدام المزدوج إلى غزة بما 

عدم وجود أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي من صعوبة تحديد الصيادين لمناطق النشاط البحري المقيدة.   
باإلضافة إلى ذلك، تغيرت منطقة النشاط البحري المسموح بها للفلسطينيين على طول المنطقة الساحلية لغزة  

ميالً بحرياً عدة مرات على مدار العام، وفقاً لمنظمة غيشا، وهي منظمة إسرائيلية تركز   15ين صفر وما ب
على حرية حركة الفلسطينيين.  ووصفت غيشا التغييرات بأنها شكل من أشكال العقاب الجماعي.  أكدت  

المسموح بها أدى إلى  المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان أن االرتباك حول مناطق النشاط  
حاالت متعددة من إطالق القوات اإلسرائيلية النار على المزارعين والصيادين.  وبحسب الحكومة  

اإلسرائيلية، حاولت حماس القيام بأنشطة إرهابية عن طريق البحر.  وطبقاً لألمم المتحدة، فإن االنقطاعات  
ي لمزارعي غزة العمل في حقولهم بعد حلول الظالم؛ المستمرة للتيار الكهربائي غالباً ما تجعل من الضرور 

وفي بعض الحاالت، أطلق جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي النار على مزارعين بالقرب من المنطقة المحظورة  
  بينما كان المزارعون يروون حقولهم ليالً.
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آخر يعمل في صيد   سبتمبر/أيلول، أطلقت القوات البحرية المصرية النار وقتلت شقيقين وأصابت 25في 
األسماك قبالة ساحل غزة بالقرب من رفح، بحسب تقارير إعالمية.  ولم يتضح ما إذا كان قارب األخوين قد  

  عبر المياه المصرية. 
 

، ُزعم أن القوات البحرية اإلسرائيلية أطلقت النار على الصياد الغزاوي خضر  2019في فبراير/شباط 
بعد   ره من مسافة قريبة، مما أدى إلى فقده بصره في كلتا عينيه.   السعيدي برصاص مطاطي في وجهه وصد

فحص القضية، لم يجد المدعي العسكري أن تصرفات قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي تثير أي شكوك بشأن  
  سوء سلوك إجرامي وقرر عدم فتح تحقيق جنائي، بحسب الحكومة اإلسرائيلية. 

 
أدى الجدار الذي يفصل غالبية الضفة الغربية عن إسرائيل، بما في ذلك القدس، وبعض أجزاء الضفة  

الحاجز لمنع  أنّها شيدّت السلطات اإلسرائيلية صّرحت  الغربية، إلى إعاقة حركة الفلسطينيين بشكل كبير.   
الهجمات التي يشنها إرهابيون فلسطينيون.  يقسم الحاجز في بعض المناطق تجمعات سكنية فلسطينية في  

ميالً داخل الضفة الغربية.  وقدرت منظمة   11الضفة الغربية والقدس.  يمتد الحاجز عند أوسع نقاطه بطول 
اصل، وكانوا مطالبين بالسفر عبر نقاط  فلسطيني يقيمون في بلدات غرب الجدار الف 27,000بتسيلم أن 

  التفتيش األمنية اإلسرائيلية للوصول إلى باقي الضفة الغربية. 
 

ومن العوائق الهامة األخرى أمام تنقل الفلسطينيين إغالق الطرق الداخلية بواسطة قوات األمن اإلسرائيلية  
إلى الضفة الغربية وغزة.  وفقاً لتقارير  والقيود اإلسرائيلية على حركة األشخاص والبضائع الفلسطينية من و

إعالمية، كانت حواجز التفتيش الرئيسية، مثل الكونتينر وزعترة، تتسبب في اضطرابات كبيرة في الضفة  
الغربية عند إغالقها.  عند غلق حاجز الكونتينر (قرب بيت لحم)، فإنه يعزل ثلث سكان الضفة الغربية الذين 

م سكان بيت لحم والخليل، عن رام هللا والشمال.  على نفس الشاكلة، يُغلق حاجز  يعيشون في الجنوب، بمن فيه
زعترة حركة المرور من وإلى إلى كافة الجزء الشمالي من الضفة الغربية، بما في ذلك نابلس وطولكرم  

لعام أن هناك  وجنين، وذلك وفقاً لتقارير إعالمية.  أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية خالل ا 
عقبة دائمة في جميع أنحاء الضفة الغربية.  أثرت القيود اإلسرائيلية على التنقل في جميع نواحي الحياة   593

الفلسطينية، من بينها القدرة على المشاركة في حفالت األعراس والجنازات والوصول إلى أماكن العبادة  
اإلضافة إلى تأثيرها على األنشطة الصحفية  والعمل واألراضي الزراعية والمدارس والمستشفيات، ب

واإلنسانية وأنشطة المنظمات غير الحكومية.  وردت أيضاً تقارير عن وفاة المرضى أثناء نقلهم قبل أن  
يصلوا إلى المستشفيات، وعن سيارات إسعاف في طريقها إلى مواقع حوادث أو هجمات يتم إيقافها بواسطة  

  ساعات في كل مرة. قوات الدفاع اإلسرائيلية لعدة 
 
كما أدى الجدار الفاصل الذي فصل غالبية الضفة الغربية عن إسرائيل إلى تقسيم بعض التجمعات السكانية في  
القدس، مما أثر على وصول السكان إلى أماكن العبادة والعمل واألراضي الزراعية والمدارس والمستشفيات، 

وأنشطة المنظمات غير الحكومية.  على سبيل المثال، كان  فضالً عن إجراءات الصحافة واألنشطة اإلنسانية 
لتقييد الدخول إلى القدس أثراً سلبياً على المرضى الفلسطينيين والعاملين في الحقل الطبي الذين حاولوا  

الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية الستة بالقدس الشرقية التي تقدم رعاية متخصصة، بما في ذلك التأخير  
التفتيش لمدة تصل إلى ساعتين.  قيّدت السلطات في بعض األحيان الحركة الداخلية في األحياء  عند نقاط 

الفلسطينية بالقدس والبلدة القديمة في القدس وأغلقت بشكل دوري مداخل أحياء العيسوية وسلوان وجبل  
القيود المفروضة   المكبر في القدس الشرقية.  صرحت الحكومة أن الحاجز كان ضرورياً ألسباب أمنية وأن

على الحركة في القدس كانت مؤقتة وال تُطبق إال عند الضرورة لعمليات التحقيق والسالمة العامة والنظام  
  العام وعندما ال يكون هناك بديل قابل للتطبيق. 
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فرض المسؤولون اإلسرائيليون قيوداً على حركة المواد والبضائع واألشخاص من وإلى غزة بناًء على  

أمنية واقتصادية.  ذكرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن العمال األجانب واجهوا  مخاوف  
صعوبات في الحصول على تأشيرات إسرائيلية، مما أثر على توصيل المساعدات اإلنسانية في الضفة الغربية  

لية رفضت منح  وغزة.  كذلك أفادت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن الحكومة اإلسرائي
تصاريح لموظفيهما لدخول غزة من إسرائيل.  ذكرت األمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية  

الدولية أن الحكومة اإلسرائيلية رفضت تصاريح لموظفي األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية في  
لية أن جميع طلبات الخروج من غزة تتم غزة للخروج من غزة إلى إسرائيل.  صرحت الحكومة اإلسرائي

مراجعتها على أساس كل حالة على حدة وفقاً العتبارات أمنية ناشئة عن سيطرة حماس على غزة بحكم األمر 
  الواقع. 

 
ذكر مسؤولون بالنيابة العامة وقضاة تابعون للسلطة الفلسطينية أن إجراءات حظر التنقل التي تفرضها قوات 

في الضفة الغربية، بما فيها القيود التي فرضتها إسرائيل على مقدرة السلطة الفلسطينية على  األمن اإلسرائيلية 
  نقل المحتجزين وإحضار الشهود، أعاقت من قدرتهم على تحقيق العدالة. 

 
أفادت األونروا أن حركة الموظفين ظلت مقيدة وغير قابلة للتنبؤ عند عدة نقاط تفتيش، وال سيما تلك التي  

ي الوصول إلى القدس الشرقية أو عبر الحاجز.  أدت القيود المفروضة على الحركة في الضفة  تتحكم ف
يوم عمل.  وفقاً لألونروا، في مناسبتين عند  27الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى فقدان ما ال يقل عن 

طالبت السلطات اإلسرائيلية بتفتيش  نقاط التفتيش في الضفة الغربية، بما فيها عند الدخول إلى القدس الشرقية، 
مركبات األونروا، وفي ثالث مناسبات على األقل، ُمنع الموظفون المعينون في مكتب األونروا اإلقليمي في  

  الضفة الغربية من الوصول عبر نقطة تفتيش وُمنعوا من حضور العمل.
 

م تنسيق تنقالت موظفي األونروا بين من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران، طلبت السلطات اإلسرائيلية أن يت
إسرائيل والضفة الغربية، في كال االتجاهين، من خالل وحدة تنسيق الوصول التابعة لألمم المتحدة وبموافقة  

السلطات اإلسرائيلية، ما يصل إلى مئات الموافقات الفردية، وفقاً لألونروا.  تم إلغاء هذا المطلب فيما بعد  
الغربية الذين يدخلون إسرائيل والقدس الشرقية.  ومع ذلك، اعتباراً من نهاية العام،  بالنسبة لموظفي الضفة 

كان موظفو األونروا الحاصلون على إقامة إسرائيلية في القدس الشرقية أو من مواطني إسرائيل الذين  
يات األونروا)  يحتاجون للسفر من القدس الشرقية إلى الضفة الغربية (المنطقتان أ وب حيث توجد غالبية عمل

  ال يزال مطلوباً منهم تقديم طلب تنسيق من خالل وحدة تنسيق الوصول التابعة لألمم المتحدة، وفقاً لألونروا. 
 

، فرضت حماس من حين آلخر قيوداً على الحركة  19-: في محاولة لمكافحة انتشار كوفيدالتنقل داخل البلد
حماس للمعايير اإلسالمية بشكٍل عام إلى تقييد حركة   الداخلية في غزة.  أدت الضغوط للتوافق مع تفسير

النساء، اللواتي يضطررن في كثير من األحيان إلى السفر في مجموعات عند زيارة مناطق عامة معينة مثل  
الشاطئ.  كانت هناك تقارير متفرقة عن ضباط األمن يطلبون من الرجال إثبات أن النساء برفقتهم في مكان  

  عام هن زوجاتهم.
 

في الضفة الغربية، اعتقلت قوى األمن الداخلي فلسطينيين بشكل روتيني لعدة ساعات وأخضعتهم 
  لالستجواب، وفقاً لجماعات حقوق اإلنسان.
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يُزعم أن السلطات اإلسرائيلية دمرت ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية أثناء شن الغارات، وأغلقت مداخل 
ي، وصادرت المركبات والقوارب.  ذكرت الحكومة اإلسرائيلية أنها لم  ومخارج المنازل وغيرها من المبان

تكن تفرض القيود الجماعية إال عندما يعتقد قائد عسكري بوجود ضرورة عسكرية لإلجراء، وأن فرض  
  القيود على الحياة اليومية للمدنيين الفلسطينيين ال يُعتبر غير متناسب. 

 
طريقاً وأجزاء من الطرق (بلغ   29ئيلية أو حظرت سفر الفلسطينيين على وفقاً لبتسيلم، قيّدت السلطات اإلسرا

ميالً تقريباً) في جميع أنحاء الضفة الغربية، شملت العديد من الشرايين المرورية   36مجموع أطوالها 
الرئيسية.  فرضت قوات األمن اإلسرائيلية أيضاً خالل عمليات االعتقال حظر تجول مؤقت يمنع الفلسطينيين 

من الخروج من منازلهم.  واستمرت إسرائيل في تقييد التنقل والتنمية بالقرب من الحاجز، بما في ذلك تقييد  
  دخول بعض المنظمات الدولية. 

 
ال زال المزارعون الفلسطينيون يذكرون أنهم يواجهون صعوبة في الوصول إلى أراضيهم في المنطقة ج  

بية.  أفادت منظمات غير حكومية ودعاة المجتمع بأن العديد من  الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية بالضفة الغر
القرى الفلسطينية تمتلك أراٍض أصبح الوصول إليها غير ممكن بسبب الحاجز.  إذ أن نظام التصاريح  

تصاريح مختلفة) منع هؤالء الفلسطينيين من استخدام أراضيهم   10اإلسرائيلي المعقد (الذي يتطلب أكثر من  
كرت منظمة هموكيد اإلسرائيلية غير الحكومية أن بيانات حكومة إسرائيل أظهرت انخفاضاً  بالكامل.  ذ

ملحوظاً في الموافقات على التصاريح الخاصة بعبور الحاجز، مقارنة بالسنوات السابقة.  أظهرت البيانات أن  
كما أفادت هموكيد   بالمائة فقط ُرفضت ألسباب أمنية. 1بالمائة من طلبات التصاريح ُرفضت، رغم أن  84

أن فتح السلطات اإلسرائيلية لبوابات في هذه المناطق جاء متأخراً، وذكرت المنظمة غير الحكومية أن ذلك  
  قلل من وصول المزارعين الفلسطينيين لزراعة أراضيهم.

 
ركات واأللياف أما القيود اإلسرائيلية على استيراد المواد ذات االستخدام المزدوج، بما في ذلك األسالك والمح

  الزجاجية التي يمكن استخدامها إلنتاج أسلحة أو متفجرات، فقد منعت بعض الصيادين من إصالح قواربهم. 
 
في الضفة الغربية، واصلت السلطات العسكرية اإلسرائيلية تقييد حركة مرور المركبات والمشاة الفلسطينيين  

الخليل.  وأشاروا إلى الحاجة إلى حماية عدة مئات من  والوصول إلى المنازل والشركات في وسط مدينة  
المستوطنين اإلسرائيليين المقيمين في وسط المدينة.  واصلت قوات األمن اإلسرائيلية احتالل أسطح منازل  

فلسطينية خاصة في الخليل كمواقع أمنية، وأجبرت العائالت على ترك بابها األمامي مفتوحاً لدخول الجنود.  
ذه التقارير، صرحت الحكومة اإلسرائيلية بأن حرية الحركة ليست حقاً مطلقاً وإنما يجب موازنتها  رداً على ه

  مع األمن والنظام العام. 
 

واصلت الحكومة اإلسرائيلية فرض قيود على فترات متقطعة على وصول الفلسطينيين إلى بعض المواقع  
لى مخاوف أمنية.  أشار المسؤولون اإلسرائيليون الدينية، بما في ذلك الحرم الشريف/جبل الهيكل، مشيرة إ

إلى مخاوف أمنية عند فرض قيود على التنقل، بما في ذلك تقييد الدخول إلى القدس خالل األعياد اليهودية  
الرئيسية، وكذلك استمرار بناء الحاجز األمني إلسرائيل الذي أعاق تحركات المسلمين والمسيحيين 

  بية. الفلسطينيين في الضفة الغر 
 

أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن الفلسطينيين في غزة يعتبرون المناطق التي تبعد عن 
قدماً منطقة "محظورة،" والمناطق التي تبعد عن السياج بمسافة   1,000السياج الحدودي بمسافة تصل إلى 

عين عن زراعة حقولهم.  أشارت تقديرات  قدماً منطقة "عالية المخاطر،" مما ثنى المزار 3,300تصل إلى 
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بالمئة تقريباً من أراضي قطاع غزة الصالحة   35مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إلى أن 
  للزراعة تقع ضمن هذه المناطق. 

 
: فرضت حماس في غزة أحياناً قيوداً على تنقل الفلسطينيين الذين يحاولون الخروج من  السفر إلى الخارج

زة إلى إسرائيل عبر معبر إيريز، وإلى مصر عبر معبر رفح.  تعرض الفلسطينيون العائدون إلى غزة  غ
  بانتظام الستجواب حماس بشأن أنشطتهم في إسرائيل والضفة الغربية وخارجها. 

 
ن مايو/أيار بإنهاء التنسيق األمني مع إسرائيل، لم يتمكن سكان غزة م 20بعد قرار السلطة الفلسطينية في 

الحصول على رعاية طبية متقدمة خارج غزة لعدة أسابيع.  قام المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان واللجنة  
الدولية للصليب األحمر بسد الثغرة مؤقتاً ثم تنازلوا عن دور التنسيق لمنظمة الصحة العالمية إلى حين  

  استئناف التنسيق. 
 

و لم تستجب لطلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح  رفضت السلطات اإلسرائيلية في كثير من األحيان أ
السفر عبر معبر إيريز، بمن فيهم المرضى الذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير متوفرة داخل غزة،  

وذلك بدعوى المخاوف األمنية.  حصرت السلطات اإلسرائيلة إلى حد كبير الدخول والخروج من غزة عند 
نسانية، وأصدرت تصاريح محدودة لرجال األعمال والعمال اليوميين العاملين في  معبر إيريز في الحاالت اإل 

إسرائيل.  منعت هذه القيود بعض الفلسطينيين من العبور إلى القدس إلجراء مقابالت التأشيرات، وإلى  
لتعليم.   األردن (غالباً للسفر إلى أماكن أخرى من هناك) عبر جسر اللنبي، وإلى الضفة الغربية للعمل أو ا

صرحت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أنه ال توجد قيود جديدة على المواد التي يمكن إدخالها إلى إسرائيل عبر  
معبر إيريز، لكن سكان غزة أفادوا بوجود قيود إضافية تشمل عدم السماح بحمل أجهزة شحن الهواتف 

  المحمولة أو أكثر من زوج واحد من األحذية. 
 

سرائيلية اإللغاء االنتقائي لتصاريح اإلقامة لبعض الفلسطينيين المقيمين في القدس.  مما  واصلت الحكومة اإل
يعني أن هؤالء السكان ال يستطيعون العودة لإلقامة في القدس.  تضمنت أسباب اإللغاء حيازة اإلقامة أو  

نوات؛ أو عدم القدرة  جنسية بلد آخر؛ أو العيش في دولة أخرى أو الضفة الغربية أو غزة ألكثر من سبع س
على إثبات "مركز الحياة" (يُفسَّر على أنه إقامة بدوام كامل) في القدس، وهذا األخير هو السبب األكثر 

أكتوبر/تشرين األول، ألغت الحكومة   28ذكرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أنه اعتباراً من شيوعاً.  
أ من لوائح الدخول اإلسرائيلية، والمتعلقة   11لالئحة تصريح إقامة في القدس على أساس ا 17اإلسرائيلية 

سنوات أو حصلوا على الجنسية/اإلقامة الدائمة خارج   7باألفراد الذين مكثوا خارج إسرائيل ألكثر من 
أفاد بعض الفلسطينيين الذين ولدوا في القدس ودرسوا في الخارج أنهم فقدوا إقامتهم في القدس،    إسرائيل.

ت إلغاء وضع اإلقامة ألي شخص غادر للدراسة في الخارج فقط.  وأضافت الحكومة أنه لن لكن الحكومة نف
يتم إلغاء إقامة األفراد الذين لديهم "صلة بإسرائيل" وأن السكان السابقين الذين يرغبون في العودة إلى  

  إسرائيل يمكن أن يحصلوا على إقامة متجددة في ظل شروط معينة. 
 

صلون على تصاريح إقامة صادرة عن الحكومة اإلسرائيلية وليس بحوزتهم وثائق هوية  كان الفلسطينيون الحا 
  فلسطينية أو أردنية بحاجة إلى وثائق خاصة للسفر إلى الخارج. 

 
على التحاق   2000استمرت المحكمة العليا اإلسرائيلية خالل العام في تأييدها للحظر الذي فُرض في عام 

لم يتقدم الطالب في غزة عموماً الضفة الغربية، مع بعض االستثناءات.  الطلبة من قطاع غزة بجامعات 
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بطلبات االلتحاق بجامعات الضفة الغربية ألنهم فهموا أن السلطات اإلسرائيلية سترفض التصاريح أو قد  
  تلغيها خالل العام الدراسي.

 
ت على بعض الفلسطينيين مواعيد السفر  كان تأخر المسؤولين اإلسرائيليين في الموافقة على التصاريح يفوّ 

المحددة لبرامج التبادل في الخارج ويفّوت عليهم موعد التخرج من جامعات أجنبية.  في بعض الحاالت،  
طلبت السلطات من الطالب الخضوع لمقابالت أمنية قبل الحصول على التصاريح.  احتجزت السلطات  

ن توجيه تهم إليهم بعد مقابلتهم األمنية، مما دفع طالباً  اإلسرائيلية بعض الطالب إلى أجل غير مسمى دو
  آخرين إلى رفض حضور هذه المقابالت خوفاً من االعتقال. 

 
مخرجاً ومدخالً   35,577فتحت السلطات المصرية معبر رفح للمشاة عدة مرات خالل العام، وكان هناك 

المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية  مشتركين عبر معبر رفح حتى نهاية سبتمبر/أيلول.  أفادت األمم 
الدولية أن الحصول على إذن من حكومة حماس في غزة والحكومة المصرية للسفر عبر رفح كان صعباً  

  للسلطات المحلية. رشاويللغاية بالنسبة للفلسطينيين في غزة وغالباً ما يتطلب دفع 
 

اإلسرائيلية بعض طلبات تصريح الخروج للمقيمين في غزة على أساس  وفقاً لمنظمة غيشا، رفضت السلطات 
أن المتقدمين كانوا "أقرباء من الدرجة األولى ألحد نشطاء حماس".  ذكر مكتب األمم المتحدة لتنسيق  

الشؤون اإلنسانية أن بعض موظفيهم ُحرموا من تصاريح الخروج من غزة ألن المكتب ينسق مع حماس  
  اقع في غزة لتسهيل دخول وخروج ونقل موظفي األمم المتحدة.كحكومة األمر الو

 
ً . وضع المشردين ـه   ومعاملتهم  داخليا

 
  شخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب عمليات الهدم. 1,001بحسب األمم المتحدة، نزح  

 
والضفة الغربية، مع بعض  قدمت األونروا ومنظمات إنسانية أخرى خدمات لمساعدة النازحين داخلياً في غزة  

  التقييد بسبب القيود اإلسرائيلية المفروضة على التنقل وعبور الحدود. 
 

  الالجئينو. حماية 
 

: أدت العمليات األمنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية  إساءة معاملة المهاجرين، والالجئين، وعديمي الجنسية
ة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في  إلى مقتل ثالثة فلسطينيين من المستفيدين من وكال

الشرق األدنى (األونروا)، قُتل أحدهم أثناء قيامه بشن هجوم على قوات األمن اإلسرائيلية أو المدنيين 
عملية في مخيمات الالجئين في   560اإلسرائيليين حسبما ورد.  نفذت قوات األمن اإلسرائيلية ما يقدر بنحو 

فلسطينياً، وفقاً لألمم المتحدة.  وذكرت األمم المتحدة أن من بين هذه   180غربية، مما أدى إلى إصابة الضفة ال
  220شخصاً بالذخيرة الحية، من بينهم ثمانية قاصرين.  هدمت السلطات اإلسرائيلية  43اإلصابات، أصيب 

  بحسب األمم المتحدة. الجئاً،  287مبنى تعود ملكيتها لمستفيدي األونروا، مما أدى إلى نزوح 
 

، وقعت آخر حالة وفاة في مخيم الدهيشة لالجئين جنوب بيت لحم عندما أطلقت قوات  2019في يوليو/تموز 
عاماً.  وفقاً للحكومة اإلسرائيلية، انتهى   14األمن اإلسرائيلية النار وقتلت أركان ثائر مزهر البالغ من العمر 

  اجع النتائج. التحقيق وكان المدعي العام العسكري ير
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قدمت األونروا التعليم والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية في مناطق القدس والضفة الغربية وغزة؛ ومع 
ذلك، استمرت الوكالة في مواجهة نقص التمويل على مدار العام مما تسبب في تأخير مؤقت في دفع الرواتب  

في مزاعم الفساد   2019الداخلية باألمم المتحدة عام  للموظفين.  لم يجد تحقيق أجراه مكتب خدمات الرقابة  
وسوء اإلدارة من قبل فريق اإلدارة العليا لألونروا أي دليل على االحتيال أو سوء استخدام أموال المانحين،  

على الرغم من أنه سلط الضوء على سوء اإلدارة وأوجه القصور الكبيرة في الموارد البشرية وآليات  
األونروا بأنها ستواصل إعطاء األولوية لسلسلة من المبادرات اإلدارية لمعالجة المخاوف  المساءلة.  صرحت  

  المتعلقة بالشفافية والمساءلة واتخاذ القرارات الشاملة في الوكالة. 
 

: لم يتمكن سكان الضفة الغربية الفلسطينيون الذين ادعوا أنهم في وضع يهدد حياتهم  الحصول على اللجوء
لجنسية أو ألسباب أخرى، مثل العنف األسري، من الوصول إلى نظام اللجوء في إسرائيل؛  بسبب ميولهم ا

ومع ذلك، كان العديد منهم يقيمون في إسرائيل دون وضع قانوني.  ذكرت المنظمات غير الحكومية أن هذا  
الخوف من  الوضع ترك هؤالء األشخاص، الذين زعموا أنهم ال يستطيعون العودة إلى الضفة الغربية بسبب

االضطهاد، عرضةً للمتاجرين بالبشر، والعنف، واالستغالل.  تمكن بعض الفلسطينيين من المثليات والمثليين  
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (مجتمع الميم) من الحصول  

أو الوصول إلى الخدمات االجتماعية    على تصريح مؤقت يسمح لهم بالبقاء في إسرائيل دون تصريح للعمل
من منسق أعمال الحكومة في المناطق.  كان التماس للمحكمة العليا قدمته منظمات غير حكومية تطالب بهذه  

الحقوق قيد النظر حتى نهاية العام.  وفقاً للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، قبل إصدار  
كومة في المناطق دليالً على الجهود المبذولة إلعادة التوطين في بلد ثالث.   التصاريح، طلب منسق أعمال الح

وذكرت الحكومة أن مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق فحص القضية على أساس كل حالة على حدة.   
مارس/اذار، أطلقت هيئة السكان  1في أعقاب التماس إداري لجمعية مساعدة المهاجرين العبرية، في 

  جرة برنامجاً يسمح للفلسطينيين المعترف بهم كضحايا لالتجار بالعمل في إسرائيل. واله
 

: استحق الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة االلتحاق بمدارس  الحصول على الخدمات األساسية
الحركة كانت تحد  األونروا واالستفادة من عيادات الرعاية الصحية األولية، رغم أن القيود المفروضة على  

  .د).1في بعض الحاالت من الوصول إلى خدمات األونروا ومواردها في الضفة الغربية (أنظر القسم  
 

تطلبت جميع مشاريع األونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة تصاريح من الحكومة اإلسرائيلية، لكن  
  األونروا ال تتقدم بطلب للحصول على تصاريح في مخيمات الالجئين.

 
أثرت الظروف االجتماعية واالقتصادية في غزة بشدة على الالجئين.  وأفادت األونروا بأن األمن الغذائي ال  

يزال في خطر.  في مارس/آذار، أوقفت األونروا مؤقتاً توزيع المواد الغذائية في مراكز التوزيع الرسمية  
  لباب إلى الباب كبديل بعد ذلك بوقت قصير. لكنها بدأت في التسليم من ا 19-التابعة لها لتجنب انتشار كوفيد

 
استمرت القيود التي تفرضها إسرائيل على استيراد سلع معينة اعتُبرت مزدوجة االستخدام بعرقلة العمليات  

، أدخلت السلطات اإلسرائيلية شرطاً  2016اإلنسانية في غزة بما فيها تلك الموجهة نحو الالجئين.  في عام 
على مشاريع األونروا سارية لمدة عام واحد فقط.  وبما أن الجداول الزمنية لتنفيذ  يقضي ببقاء الموافقة 

المشاريع غالباً ما تتجاوز عاماً واحداً، فقد استلزم هذا الشرط الجديد تقديم طلبات إلعادة الموافقة على  
  التابعة لألونروا. المشروعات، مما أعاق التنفيذ وزاد من تكاليف المعامالت الخاصة بالعديد من المشاريع

 
  ز. األشخاص عديمو الجنسية
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فلسطيني في غزة يفتقرون إلى بطاقات الهوية   50,000إلى  40,000طبقاً للمنظمات غير الحكومية، فإن 

وقد ُولد بعض هؤالء األشخاص في غزة، ولكن إسرائيل لم تعترف بهم أبداً  المعترف بها من قبل إسرائيل.  
كسّكان؛ وفّر بعضهم من قطاع غزة إبان حرب عام 1967؛ وغادر البعض غزة ألسباٍب مختلفة بعد 1967  

ولكنهم عادوا فيما بعد.  هناك عدد صغير ممن يفتقرون إلى بطاقات هوية معترف بها كانوا قد ُولدوا في  
قطاع غزة ولم يغادروها أبداً، ولكن بحوزتهم فقط بطاقات هوية صادرة عن حماس.  بموجب اتفاقيات  

أوسلو، تدير السلطة الفلسطينية سجل السكان الفلسطينيين، على الرغم من أن تغييرات الوضع في السجل  
  تتطلب موافقة الحكومة اإلسرائيلية.  لم تُجِر الحكومة اإلسرائيلية تغييرات على السجل منذ عام 2000. 

 
تسبب قرار السلطة الفلسطينية بتعليق التنسيق المدني واألمني مع إسرائيل في تعطيل السفر والعمل للعديد من  

يين وترك فجوات متعددة في إجراءات الحصول على تصاريح العمل والسفر الطبي وغيرها من  الفلسطين
الوثائق.  بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني، لم تنقل وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية تحديثات سجل  

لسفر وأرقام بطاقات الهوية.   السكان إلى اإلدارة المدنية اإلسرائيلية التي تعكس المواليد والوفيات أو جوازات ا
وبدون هذه المعلومات، لم تعترف إسرائيل ببطاقات هوية السلطة الفلسطينية الصادرة خالل فترة التعليق.   
وأكد منسق أعمال الحكومة في المناطق أنه بدون سجالت دقيقة ومحدثة في قواعد البيانات اإلسرائيلية، ال  

  حركة الفلسطينيين داخل وخارج الضفة الغربية وغزة. تستطيع السلطات اإلسرائيلية معالجة  
 
لم تكن هناك إجراءات يحصل بموجبها األزواج األجانب، أو أطفال الفلسطينيين المولودين في الخارج، على  
وضع قانوني دائم في الضفة الغربية.  نتيجة لذلك، ظل الكثير من األطفال والشباب الفلسطينيين، خاصة من 

، 2019ج، بال وضع قانوني في المنطقة التي أمضوا فيها معظم حياتهم أو كلها.  في عام ولدوا في الخار
قامت محكمة بمنح معن أبو حافظ تصريح زيارة لمدة عام لإلقامة في الضفة الغربية، انتهت صالحيته خالل  

بدون وضع  العام، وُرفض طلب التجديد الخاص به.  طلبت منظمة هموكيد التجديد نيابة عنه، لكنه ظل 
قانوني في هذه األثناء.  ذُكر أن معن أبو حافظ ظل يعيش في مخيم جنين لالجئين منذ أن كان في الثالثة من  

عمره عندما انتقل إلى هناك مع والده الفلسطيني ووالدته من األوروغواي.  وقد كان طلب لّم شمل أسرته  
ش واحتُجز ألكثر من عامين ونصف في سجن  عند نقطة تفتي 2017معلقاً لعدة سنوات.  واعتُقل في عام 

إسرائيلي في الرملة.  سعت الحكومة اإلسرائيلية إلى ترحيله إلى البرازيل حيث ُولد، على الرغم من أنه ال  
  توجد لديه صالت هناك وال يتحدث اللغة البرتغالية. 

 
  حرية المشاركة في العملية السياسية .3القسم 

 
للسلطة الفلسطينية للفلسطينيين القدرة على اختيار حكومتهم والتصويت في انتخابات  يكفل القانون األساسي 

دورية حرة ونزيهة تجري باالقتراع السري وعلى أساس االقتراع العام والمتكافئ.  لم تُجر السلطة  
تيار  ، مما منع الفلسطينيين من اخ2006الفلسطينية انتخابات وطنية في الضفة الغربية أو غزة منذ عام 

حكومتهم أو إخضاعها للمساءلة.  ذكرت منظمات المجتمع المدني في غزة، والتي ظلت تحت سيطرة حماس  
أن حماس وغيرها من الجماعات اإلسالمية لم تكن متسامحة إزاء المجاهرة بالخالف، أو   2007منذ عام 

  السياسية والدينية. المعارضة، أو النشاط المدني، أو الترويج لقيم تتعارض مع أيديولوجية حماس  
 

يكفل القانون اإلسرائيلي للمواطنين اختيار حكومتهم من خالل انتخابات دورية حرة ونزيهة تُجرى بواسطة  
التصويت السري على أساس االقتراع العام والمتكافئ.  يحق للفلسطينيين المقيمين في القدس ممن لديهم إقامة  
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قدم لبعض المناصب البلدية، ولكن ليس لمنصب رئاسة البلدية، كما  دائمة التصويت في االنتخابات البلدية والت 
  ال يجوز لهم التصويت في االنتخابات العامة أو الخدمة في الكنيست. 

 
  االنتخابات والمشاركة السياسية

 
.  كان من المقرر إجراء  2006: لم تُجَر انتخابات وطنية بالضفة الغربية وغزة منذ عام االنتخابات األخيرة

، أجريت  2017، لكن الرئيس عباس رفض اإلعالن عن االنتخابات.  في عام 2010نتخابات في عام اال
، أعلن الرئيس عباس أن المحكمة الدستورية للسلطة  2018االنتخابات البلدية في الضفة الغربية.  في  

ي الفلسطيني في  الفلسطينية أصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات المجلس التشريع
غضون ستة أشهر.  تلك االنتخابات لم تحدث قط.  ناقشت قيادتا فتح وحماس إمكانية إجراء انتخابات في  

، حيث وعد الرئيس عباس مرة أخرى بإجراء انتخابات  2020وعادت إلى القضية في عام  2019أواخر عام 
  . في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر/أيلول

 
: سمحت السلطة الفلسطينية بوجود عدد محدود من األحزاب السياسية  األحزاب السياسية والمشاركة السياسية

في الضفة الغربية، ولكنها حدّت من قدرة أعضاء تنظيم حماس على تنظيم حمالت انتخابية ومسيرات.  في  
األول فيما يخص منظمة فتح.    غزة، سمحت حماس بأحزاب سياسية أخرى ولكنها قيدت أنشطتها، في المقام

وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كانت كل من السلطة الفلسطينية وحماس تعتقل مؤيدي الطرف اآلخر فقط 
  بسبب انتماءهم السياسي أو لتعبيرهم عن آرائهم.

 
ة المرأة أو : ال توجد أية قوانين للسلطة الفلسطينية تحد من مشاركمشاركة المرأة وأعضاء مجموعات األقليات

من الناحية القانونية، يحق للنساء واألقليات  أفراد األقليات في العملية السياسية، وقد شاركوا بالفعل.  
التصويت والمشاركة في الحياة السياسية، على الرغم من أن النساء واجهن حواجز اجتماعية وثقافية كبيرة  

في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.   كانت هناك حصة 20 في المائة للمرأة في المجلس التشريعي  
الفلسطيني، لكن نشاط المجلس متوقف منذ عام 2007.  وهناك ثالث نساء وأربعة مسيحيين في مجلس  

  الوزراء المكون من 22 وزيراً.
 

  استبعدت حماس بشكل عام النساء من الوظائف القيادية في غزة. 
 

  الشفافية في الحكومةالفساد واالفتقار إلى  .4القسم 
 

ينص قانون السلطة الفلسطينية على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين، ولكن لم يتم فعل الكثير  
  لمقاضاة المسؤولين الفاسدين.

 
: ما زالت هناك مزاعم بممارسات فاسدة وسط مسؤولي فتح، خاصة فيما يتعلق بالمحسوبية والمحاباة  الفساد

لعام والتي نادراً ما كان يُعلن عنها للجمهور.  في يوليو/ تموز، وكما أظهرت  في وظائف القطاع ا
استطالعات الرأي العام المختلفة، بلغ االستياء العام ذروته بعد أن حصل العديد من أقارب السياسيين 

فلسطينية  البارزين على تعيينات تفضيلية على الرغم من القيود المالية الخطيرة الناجمة عن رفض السلطة ال
  قبول عائدات التخليص الضريبي من إسرائيل بعد قطع التنسيق األمني مع إسرائيل في مايو/أيار. 
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في غزة، زعم مراقبون محليون ومنظمات غير حكومية وجود حاالت تواطؤ من قبل حماس في ممارسات  
لتي يتم تحصيلها من  فاسدة، شملت شروط شراء تفضيلية للعقارات، ومكاسب مالية من الضرائب والرسوم ا

  المستوردين الغزاويين.  ثبطت حماس على نحو صارم اإلبالغ عن المعلومات واالطالع عليها. 
 
زعم ممثلو قطاع األعمال المحليون في غزة أن وزارة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تقدم  

ى غزة، كانت تمارس المحاباة وتعطي معاملة تفضيلية  إلى السلطات االسرائيلية طلبات دخول المواد المقيدة إل 
  للمستوردين المقيمين في غزة المقربين من الوزارة. 

 
: يخضع وزراء السلطة الفلسطينية لقوانين اإلفصاح المالي، لكن لم تكن هناك مساءلة تُذكر  اإلفصاح المالي

ي من موظفي القطاع العام، بما في ذلك  إزاء عدم اإلفصاح.  نشرت السلطة الفلسطينية وثائق اإلفصاح المال 
الوزراء، من خالل لجنة مكافحة الفساد بالسلطة الفلسطينية.  لم تكن سلطة حماس في غزة تشترط اإلفصاح  

  المالي. 
 

  موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان .5القسم 
 

نسان الفلسطينية والمنظمات الدولية بوجود بعض القيود على عملها في الضفة  أفادت جماعات حقوق اإل
الغربية.  ذكرت بعض هذه المنظمات أن قوات األمن وقوات الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية ضايقت  
موظفيهم وضغطت على أفراد ومنظمات كي ال يعملوا معهم.  وقد عينت عدة أجهزة أمنية تابعة للسلطة  

طينية، بينها جهاز المخابرات العامة والشرطة المدنية الفلسطينية، ضباط اتصال رسميين عملوا مع  الفلس 
  منظمات حقوق اإلنسان. 

 
أفادت بعض منظمات غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية عاملة في مجال حقوق اإلنسان في الضفة الغربية أو  

أجل حقوق اإلنسان، ومنظمة كسر الصمت، بتعرضها   غزة أو كليهما، بما فيها بتسيلم، ومنظمة حاخامات من
لمضايقات من المستوطنين اإلسرائيليين ومصادر مجهولة.  أفادت هذه المجموعات وكذلك منظمات ييش دين 

وهيومان رايتس ووتش غير الحكومية أن بعض موظفيها تعرضوا لالستجواب من قبل األجهزة األمنية أو  
ديد بالقتل أو االعتداء الجسدي.  وأفادت ييش دين بأن بعض العاملين الميدانيين  االستجواب أو الترهيب أو الته

الفلسطينيين احتُجزوا لعدة ساعات عند نقاط التفتيش بعد العثور بحوزتهم على مواد بحثية تابعة لمنظمة ييش  
ها المسؤولون دين.  زعمت المنظمات غير الحكومية أن هذه السلوكيات زادت خالل الفترات التي تحدّث في

  الحكوميون ضد أنشطتهم أو انتقدوهم كأعداء أو خونة لمعارضتهم سياسة الحكومة اإلسرائيلية. 
 
أفادت منظمات غير حكومية مقرها في غزة أن ممثلين عن حماس جاءوا إلى مكاتبهم دون إخطار للحصول  

وا ممثلي المنظمات غير  على دفعات ضريبية وطلبوا قوائم المستفيدين ومعلومات عن الرواتب واستدع
  الحكومية إلى مراكز الشرطة الستجوابهم. 

 
ما زالت المنظمات اإلنسانية تعرب عن مخاوفها بشأن تقلص مساحة العمل المتاحة للمنظمات غير الحكومية  

  الدولية في غزة، بما في ذلك حظر السفر الذي تفرضه إسرائيل والذي يؤثر على موظفيها في غزة.
 

ت غير الحكومية الفلسطينية واإلسرائيلية والدولية تراقب ممارسات الحكومة اإلسرائيلية في  كانت المنظما
  الضفة الغربية وغزة وتنشر نتائجها. 
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: تعاون المسؤولون في السلطة الفلسطينية بشكل عام مع ممثلي  األمم المتحدة أوغيرها من الهيئات الدولية 
  األخرى وسمحوا بزياراتهم.األمم المتحدة والمنظمات الدولية 

 
واصلت الحكومة اإلسرائيلية سياستها المتمثلة في عدم التعامل مع "المقرر الخاص لمجلس حقوق اإلنسان  

فبراير/شباط،   12".  في 1967التابع لألمم المتحدة المعني بالوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
اإلنسان بعد نشر قاعدة بيانات مجلس  علقت الحكومة العالقات مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق  

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة حول الشركات و"األنشطة التجارية المتعلقة بالمستوطنات في األراضي  
الفلسطينية المحتلة".  قال موظفو مفوضية حقوق اإلنسان للموقع اإلخباري ميدل إيست آي إنه منذ 

أكتوبر/  15ت الموظفين بسبب تعليق العالقات، وأنه اعتباراً من يونيو/حزيران، لم تمدد الحكومة تأشيرا 
أكتوبر/  20موظفاً أجنبياً في المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.  في  12تشرين األول، غادر البالد تسعة من 

منظمة حقوقية ومنظمات مجتمع مدني في إسرائيل برسالة إلى وزير الخارجية   17تشرين األول، بعثت 
  الوزارة بالتراجع عن إجراءاتها ضد المفوضية السامية لحقوق اإلنسان واستئناف إصدار التأشيرات. تطالب  

 
  وردت الكثير من التقارير بأن حماس قد ضايقت أعضاء منظمات دولية. 

 
: استمرت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بالعمل بمثابة أمين المظالم وهيئة  منظمات حقوق اإلنسان الحكومية

وق اإلنسان للسلطة الفلسطينية.  وقد أصدرت الهيئة تقارير شهرية وسنوية عن انتهاكات حقوق اإلنسان  حق
في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية؛ وأصدرت توصيات رسمية للسلطة الفلسطينية.  كانت الهيئة  

ت من قدرتها على العمل  المستقلة لحقوق اإلنسان مستقلة بشكل عام ولكنها عانت من قلة الموارد التي حدّ 
  بفعالية.  تعاونت منظمات غير حكومية محلية ودولية مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان.

 
  التمييز واالنتهاكات المجتمعية واالتجار باألشخاص .6القسم 

 
  المرأة

 
على الرغم من توقيع السلطة  ، إنه الشرعيةرئيس المحكمة  في يناير/كانون الثاني، قال محمود الهباش، 

الفلسطينية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، فإن السلطة الفلسطينية ملتزمة  
فقط بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية، بحسب تقارير إعالمية.  وفي بيان آخر قال هباش إن مشروع قانون  

  ارض مع الشريعة اإلسالمية، بحسب تقارير إعالمية. حماية األسرة الذي طال انتظاره يتع 
 

اعتباراً من نهاية العام، لم تنشر السلطة الفلسطينية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في  
الجريدة الرسمية، وهو األمر الذي من شأنه أن يمنح االتفاقية وضعا قانونياً ملزماً، كما أنها لم تُِجز مشروع 

نون حماية األسرة، وفقاً لمركز المرأة للمساعدة القانونية واالستشارة.  قامت عدة مجموعات حقوقية  قا 
إسرائيلية وفلسطينية، واألمم المتحدة، بدعوة السلطة الفلسطينية إلى دعم منظمات المجتمع المدني في الرد  

ن حماية األسرة في مواجهة  على الحركات االجتماعية المعارضة لكل من اتفاقية سيداو ومشروع قانو
التهديدات والترهيب.  وفقاً لجماعات حقوق اإلنسان، تجاهل مكتب النائب العام واألجهزة األمنية التهديدات  

  بالقتل الموجهة إلى الموظفين وأفراد عائالت الموظفين في إحدى منظمات حقوق المرأة. 
 

موجب قانون السلطة الفلسطينية، ولكن  : االغتصاب هو فعل غير مشروع باالغتصاب والعنف األسري 
سنة في   15التعريف القانوني ال يتطرق لالغتصاب الزوجي.  تتراوح عقوبة االغتصاب بين خمس إلى 
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السجن.  ألغت السلطة الفلسطينية قانوناً يعفي المغتصب من المسؤولية الجنائية إذا تزوج ضحيته.  لم تطبق  
  ال القوانين المتعلقة باالغتصاب في الضفة الغربية وقطاع غزة.السلطة الفلسطينية وال حماس بشكل فع

 
وفقاً للجهاز المركزي لإلحصاء التابع للسلطة الفلسطينية، أبلغت امرأة من بين كل خمس نساء في الضفة  

الغربية وقطاع غزة عن واقعة واحدة على األقل من االعتداء الجسدي من أزواجهن.  كانت احتماالت تعرض 
النساء في غزة للعنف الزوجي تبلغ ضعف احتماالت تعرض النساء في الضفة الغربية للعنف الزوجي.  ال  

  يحظر قانون السلطة الفلسطينية صراحة العنف األسري، لكن االعتداء والضرب جريمة. 
 

ة وغزة.   لم تطبق السلطة الفلسطينية وحماس القانون بشكل فعال في قضايا العنف األسري في الضفة الغربي
أفادت منظمات غير حكومية بأن النساء الفلسطينيات لم يرغبن في بعض األحيان في اإلبالغ عن حاالت  

العنف أو اإلساءات للسلطة الفلسطينية أو حماس بسبب الخوف من العقاب أو توقعاتهن الضئيلة في المساعدة.   
في حوادث العنف األسري وسوء   أفادت مجموعات الدفاع عن حقوق المرأة والطفل عن زيادات حادة

المعاملة المتعلقة بتدابير التخفيف من فيروس كورونا بما في ذلك عمليات اإلغالق وكذلك إغالق أماكن 
  العمل. 

 
: يحظر القانون استخدام "شرف العائلة" كحماية لمرتكبي "جرائم  الممارسات التقليدية األخرى الضارة

لفلسطينية القانون بحيث يحظر على القضاة إصدار عقوبات مخففة  عدلت السلطة ا  2018الشرف".  في عام 
على الجرائم ضد النساء واألطفال مقارنة بالجرائم ضد الرجال.  زعمت منظمات غير حكومية أن القانون  

امرأة في الضفة الغربية   32المعدل لم يُطبق بشكل كاف.  وفقاً لمركز الديمقراطية واإلعالم (شمس)، قُتلت 
أكتوبر/ تشرين األول، بدأت   21غزة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين األول.  في وقطاع 

الشرطة الفلسطينية تحقيقاً في وفاة امرأة حامل في منزلها في بلدة النبي إلياس بالضفة الغربية، وفقاً لتقارير  
الجتماعية في السلطة الفلسطينية أن زوج  إعالمية.  بعد وقت قصير من بدء التحقيق، ذكرت وزارة الشؤون ا

  المرأة قام بقتلها.  استمر التحقيق، لكن لم يتم توجيه أي تهم حتى نهاية العام. 
 

سبتمبر/أيلول لثالثة من أفراد إحدى   21وفقاً لتقارير إعالمية، وجه النائب العام للسلطة الفلسطينية بتاريخ 
غريب في جريمة شرف مزعومة.  تم تأجيل جلسات االستماع في    األسر الذكور تهماً بالقتل في مقتل إسراء

القضية عدة مرات بسبب إجراءات الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا.  وكانت القضية ال تزال مستمرة 
  بحلول نهاية العام. 

 
فة  : ال يوجد قانون يتعلق تحديداً بالتحرش الجنسي الذي كان مشكلة كبيرة ومنتشرة في الض التحرش الجنسي

الغربية وغزة.  ادعت بعض النساء أنه عندما أبلغن عن تعرضهن للتحرش، حّملتهن السلطات مسؤولية  
  تحريض سلوك الرجال الذين تحرشوا بهن.

 
: لم ترد تقارير عن إجهاض قسري أو تعقيم قسري من اإلجراءات القسرية للسيطرة على الزيادة السكانية

  جانب السلطات الحكومية. 
 

ندرج مسائل ميراث المسلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت القانون األساسي الفلسطيني،  : تالتمييز
الذي يقوم على أساس الشريعة.  بموجب القانون األساسي الفلسطيني، يحق للمرأة الحصول على ميراث،  

ي بعض  لكنها تحصل عموماً على قدر أقل من الرجل.  وفقاً لجماعات حقوقية، تعرضت بعض النساء ف
الحاالت للهجوم من قبل أفراد األسرة الذكور بسبب تأكيدهن على حقهن في الميراث.  في حين أن المجتمعات  
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المسيحية المعترف بها تتمتع بنظام محاكم مدنية منفصلة، إال أنه ال يوجد قانون مدني منفصل للمسيحيين،  
ي.  يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة  لذلك تستخدم هذه المجتمعات أيضاً القانون األساسي الفلسطين

واحدة.  ويجوز للمرأة أن تضيف شروطاً إلى عقد القران لحماية مصالحها في حال وقوع طالق ونزاع حول 
حضانة األطفال، إال أن النساء نادراً ما فعلن ذلك.  وكان المسؤولون المحليون ينصحون هؤالء النسوة أحياناً  

لتجنب المضايقات.  فرضت حماس في غزة تفسيراً محافظاً لإلسالم يميّز ضد  بترك مجتمعاتهن المحلية  
المرأة.  وفقاً لتقارير إعالمية وتقارير لمنظمات غير حكومية، قام المدرسون في المدارس التي تديرها حماس  

فاذ لم  في غزة بإرجاع الفتيات في بعض األحيان إلى منازلهن لعدم ارتدائهن مالبس محافظة، رغم أن اإلن
في التوظيف ضد النساء شائعة في    اإلجتماعييكن منهجياً.  كانت التقارير عن التمييز على أساس النوع 

غزة، وغالباً ما ال تقوم المصانع بتوظيف النساء الحوامل أو المتزوجات حديثاً لتجنب الحاجة لمنحهن إجازة 
  األمومة. 

 
  األطفال 

 
الفلسطينية الفلسطينيين المولودين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشترط  : تسجل السلطة تسجيل المواليد

إسرائيل أن تنقل السلطة الفلسطينية هذه المعلومات إلى اإلدارة المدنية اإلسرائيلية.  ال يجوز للسلطة  
صدرها  الفلسطينية تحديد الجنسية.  يمكن ألبناء األبوين الفلسطينيين الحصول على بطاقة هوية فلسطينية ت

اإلدارة المدنية إذا كانوا مولودين في الضفة الغربية أو غزة لوالد/والدة يحمل بطاقة هوية فلسطينية.  تلعب كل 
من وزارة الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية والسلطة المدنية اإلسرائيلية دوراً في تحديد أهلية الشخص لتلك  

  البطاقة. 
 

الفلسطينيين المولودين في القدس، على الرغم من أن بعض الفلسطينيين   تسجل الحكومة اإلسرائيلية والدات
الذين مروا بهذه العملية أفادوا أن التأخيرات اإلدارية يمكن أن تستمر لسنوات.  قدرت جمعية سانت إيف أن  

  طفل في القدس الشرقية ال يزالون بال وثائق.  10,000أكثر من 
 

متوفراً للجميع في غزة.  وفر التعليم كل من األونروا، وحماس، والمؤسسات  : لم يكن التعليم االبتدائي التعليم
الدينية، والمؤسسات الخاصة.  وعالوة على المنهاج الدراسي الذي توفره السلطة الفلسطينية، كانت األونروا  

تقدم حصصاً متخصصة في حقوق اإلنسان، وحل النزاعات، والتسامح.  وردت تقارير بأن حماس قدمت  
رات تدريبية عسكرية في مدارسها أثناء المخيمات الصيفية للشباب، والتي يمكن لألطفال في سن الدراسة  دو

  التقدم بطلب لاللتحاق بها. 
 

في الضفة الغربية، اتهم مسؤولون حكوميون فلسطينيون ومسؤولون في الجامعات الفلسطينية قوات األمن  
وثقت األمم المتحدة    المناطق القريبة من مستوطنات إسرائيلية.اإلسرائيلية بإعاقة حرم جامعات، خاصة في  

في المائة منها على   18حاالت "تدخل في التعليم" من قبل القوات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، اشتمل  113
  إطالق قنابل الغاز المسيل للدموع أو القنابل الصوتية أو غيرها من األسلحة في المدارس أو بالقرب منها. 

 
وفقاً لبعض المنظمات غير الحكومية، كانت صعوبة الحصول على تصاريح لبناء مدارس، وتدمير إسرائيل  

للمدارس التي بنيت بدون تصاريح، قد جعلت من الصعب على الكثير من األطفال الفلسطينيين في الضفة  
  من الضفة الغربيةمنطقة ج كما كان للقيود اإلسرائيلية على البناء في الالغربية الحصول على التعليم.  

حتى أكتوبر/تشرين األول، قبعت    على وصول الطالب الفلسطينيين إلى التعليم.أثراً سلبياً  والقدس الشرقية 
طالب، تحت أوامر  5,200مدرسة في المنطقة ج وثماني مدارس في القدس الشرقية، تخدم ما يقدر بنحو  44
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 10قاً لألمم المتحدة.  كما أفادت منظمة بتسيلم أنه في الهدم الجزئي أو الكامل أو وقف العمل، وف
طاولة صف    12كرسياً، و  30سبتمبر/أيلول، صادرت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ألواح سقف من الصفيح، و

من مدرسة ابتدائية في رأس التين، شرقي رام هللا.  نفذت اإلدارة المدنية عمليات هدم في الضفة الغربية  
فلسطينياً، مما عقّد قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة، بحسب  قاصراً 510ية أدت إلى تهجير والقدس الشرق 
  األمم المتحدة. 

 
وبحسب ما ورد، لم تكن هناك غرف صف كافية الستيعاب طالب المدارس في القدس.  بناًء على البيانات  

الحكومية "عير عميم" في السنوات  السكانية الصادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء، قدرت المنظمة غير 
صف دراسي لألطفال الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية.  كما قدّرت "عير    2,500السابقة نقصاً لعدد 

  طفل فلسطيني في القدس غير مسجلين في أي مدرسة.  18,600عميم" أن 
 

يحظر قانون السلطة   ت واسعة االنتشار.أفادت التقارير بأن إساءة معاملة األطفال كان: إساءة معاملة األطفال
الفلسطينية العنف ضد األطفال. ومع ذلك، فإن سلطات  السلطة الفلسطينية وحماس في غزة نادراً ما عاقبت  

الجناة المدانين بارتكاب أعمال عنف أسري.  زادت التقارير عن العنف المنزلي في ظل أوامر الطوارئ  
  الخاصة بفيروس كورونا.

 
عاماً حتى الموت   11يوليو/ تموز، ضرب أحمد مدحت الجمالي ابنته آمال الجمالي البالغة من العمر  9في 

بعصا في مدينة غزة، وفقاً لجماعات الدفاع عن األطفال.  وجد تشريح الجثة جروحاً في جسمها بالكامل بما  
وجة أبيها، وفقاً للتقارير.  وكانت  دوالراً من ز 30في ذلك كسر في الجمجمة.  اتهمها والدها بسرقة ما يعادل 

  القضية ال تزال مستمرة بحلول نهاية العام.
 

  ووردت تقارير مفادها أن حماس دربت أطفاالً كمقاتلين.
 

: وفقاً لمنظمات غير حكومية، بينها مركز المرأة لإلرشاد  زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري
كن زواج األطفال على ما يبدو منتشراً على نطاق واسع في الضفة الغربية وغزة.   القانوني واالجتماعي، لم ي

أصدر الرئيس عباس مرسوماً رئاسياً يعلن أن الزواج قانوني فقط إذا دخل الطرفان في الزواج طواعية وكان  
الزواج "في   عاماً.  ينص المرسوم على إعفاء للقاصرين إذا وافق القاضي على أن  18كالهما يبلغ من العمر 

 400مصلحة الطرفين".  وحتى نهاية أكتوبر/تشرين األول، منح رئيس المحكمة الشرعية محمود الهباش 
طلب، بحسب وسائل إعالم فلسطينية.  لم تكن بعض مبررات منح اإلعفاءات سبباً   2,000استثناًء من أصل 

الجتماعي، الذي ادعى أن بعض التبريرات  كافياً لتقديم استثناء، وفقاً لمركز المرأة لإلرشاد القانوني وا
المقبولة تشمل "وافقت الفتاة على الزواج بدون إكراه"، و"يوافق الزوج على السماح لزوجته بإكمال دراستها  

 ."  
 

: تعتبر السلطة الفلسطينية اغتصاب األحداث جريمة بناء على قانون العقوبات  االستغالل الجنسي لألطفال
العقوبة المفروضة على من يغتصب ضحية لم تبلغ الخامسة عشرة من العمر السجن مدة ال األردني.  تتضمن 

سنة عقوبة   14تقل عن سبع سنوات.  في غزة، تحت حكم حماس، يستحق المدانون باغتصاب ضحية أقل من 
ستغالل اإلعدام.  كانت هناك تقارير تفيد بأن األعراف المجتمعية في غزة أدت إلى عدم إبالغ حماس عن اال

  الجنسي لألطفال. 
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.د.) إلى تشريد عدد كبير من األطفال 2: أدى النزاع وأوامر الهدم (أنظر القسم األطفال المشردون
  الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة.

 
  السامية معاداة 

 
من   مقيم يهودي اعتباراً  427,800بلغ عدد سكان المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية ما يقرب من 

  ، وفقاً لمكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي. 2019بحلول نهاية عام  441,600، و2019أوائل عام 
 
استخدم بعض الفلسطينيون والقادة الدينيون المسلمون خطاباً معادياً للسامية، بما في ذلك إنكار محرقة اليهود.   

كما تظهر معاداة السامية بانتظام في الخطاب العام، بما في ذلك التعبيرات عن التوق إلى عالم خاٍل من  
ى مسؤولون في السلطة الفلسطينية بتصريحات  إسرائيل وتمجيد الهجمات اإلرهابية على اإلسرائيليين.  أدل

في الضفة الغربية.  أفادت وسائل اإلعالم أن المتحدث باسم حكومة   19-تربط بين إسرائيل وانتشار كوفيد
أبريل/نيسان إن اإلسرائيليين "ال يقومون فقط   13السلطة الفلسطينية إبراهيم ملحم قال في مؤتمر صحفي في 

  26كالء لهذا الفيروس.  وهذه ليست اتهامات.  إنها حقائق."  أعلنت فتح في بتصدير [الفيروس].  هم و 
سبتمبر/أيلول على موقعها الرسمي على فيسبوك أن فيسبوك قد قيد قدرة فتح على تعزيز األخبار على  

  موقعها.  وزعمت منظمة "مراقبة اإلعالم الفلسطيني" اإلسرائيلية غير الحكومية أن هذا يرجع إلى المخاوف
التي أثارتها بشأن ترويج فتح لإلرهاب والتحريض على العنف.  في أوقات التوترات المتصاعدة بين 

السلطات اإلسرائيلية والفلسطينيين، نشرت الصحافة الفلسطينية ووسائل التواصل االجتماعي أحياناً رسوماً  
الم الرسمية للسلطة الفلسطينية  كاريكاتورية تشجع الهجمات اإلرهابية ضد اإلسرائيليين، ونشرت وسائل اإلع

  مواد تتضمن محتوى معادياً للسامية. 
 

زعمت منظمات المجتمع المدني وجود محتوى إشكالي في الكتب المدرسية الفلسطينية، بما في ذلك أمثلة  
عسكرية غير الئقة موجهة ضد إسرائيل باإلضافة إلى غياب الديانة اليهودية إلى جانب المسيحية واإلسالم  

مدرسة   31مناقشة الدين.  قامت وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية بتسمية ما ال يقل عن  عند
مدرسة على األقل   41بأسماء إرهابيين وثالث مدارس إضافية بأسماء متعاونين مع النازيين، في حين أن  

، أصدرت لجنة األمم  2019تكرم "الشهداء"، وفقاً لمنظمة مراقبة اإلعالم الفلسطيني.  في أغسطس/آب 
المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تقريراً أعربت فيه عن قلقها بشأن "خطاب الكراهية في بعض وسائل  

اإلعالم، ال سيما تلك التي تسيطر عليها حماس، ووسائل التواصل االجتماعي، وتصريحات المسؤولين 
راهية وقد تحرض على العنف، ال سيما خطاب  الحكوميين، والمناهج والكتب المدرسية، التي تغذي الك 

  الكراهية ضد اإلسرائيليين، والذي يؤدي أحياناً كذلك إلى تأجيج معاداة السامية ". 
 

، أفاد مركز أبحاث سياسات الشرق األدنى ومقره القدس أن أدلة المعلمين التابعة  2019في أغسطس/آب 
الشرعية عن وجود اليهود وتشيطن اليهود بوصفهم  تنزع  2018-2016للسلطة الفلسطينية التي نُشرت في 

"عدوانيين وبربريين ومليئين بالكراهية ومصممين على اإلبادة" و"أعداء اإلسالم منذ أيامه األولى ".  صرح  
كل من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني أنه سيتم  

مايو/أيار، وافق إعالن للحكومة الفلسطينية على خطة   18ابية على الكتب المدرسية.  في إدخال تحسينات إيج
.  وفقاً لمعهد رصد السالم 2021-2020إلجراء تغييرات على منهاج السلطة الفلسطينية للعام الدراسي 

الفلسطيني   ، وهو منظمة غير حكومية، ابتعد المنهج(IMPACT-SEوالتسامح الثقافي في التعليم المدرسي (
  عن تلبية معايير اليونسكو وتبين أن الكتب المدرسية المنشورة حديثاً أكثر راديكالية من تلك المنشورة سابقاً. 
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كان هناك عدد من الحاالت في غزة والضفة الغربية قامت فيها وسائل إعالم، خاصة وسائل اإلعالم التي  
معاداة للسامية، بلغ في بعض األحيان حد   تسيطر عليها حماس، بنشر وبث مواد تضمنت محتوى فيه

  التحريض. 
 

  االتجار باألشخاص 
 

ال يوجد قانون للسلطة الفلسطينية يحظر بشكل محدد االتجار باألشخاص، وقد ذُكر أن أعداداً صغيرة من 
  .ب).7األطفال والبالغين الفلسطينيين تعرضوا للعمل القسري في الضفة الغربية وغزة (أنظر القسم 

 
  األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة 

 
يحظر قانون السلطة الفلسطينية التمييز بسبب العجز الدائم أو الجزئي في القدرات الجسدية أو النفسية أو  

العقلية.  ال يفرض القانون إيجاد تسهيالت للدخول إلى المباني أو الحصول على المعلومات أو القيام  
لحقوق اإلنسان بعدم وجود وسائل نقل مهيئة لذوي االحتياجات الخاصة   باالتصاالت.  أفادت الهيئة المستقلة

في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية.  وكانت سياسة األونروا هي تهيئة سبل الدخول إلى جميع المنشآت  
  الجديدة في مخيمات الالجئين.

 
ح البطاركة في الخليل لتوفير  وضعت السلطات اإلسرائيلية خططاً لبناء مصعد في الحرم اإلبراهيمي/ ضري

الوصول لألشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.  بموجب اتفاقيات أوسلو، ستحتاج بلدية السلطة  
الفلسطينية في الخليل إلى إصدار تصريح للبناء، وقد رفضت ذلك، وفقاً لتقارير إعالمية.  ووصف مسؤولو 

  نه بمثابة ضم لألراضي الفلسطينية. وأ إحراميالسلطة الفلسطينية البناء بأنه 
 
تلقى األشخاص ذوو اإلعاقة خدمات ورعاية غير متسقة وذات نوعية رديئة في الضفة الغربية وقطاع غزة.   
اعتمدت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة جزئياً على وكاالت األمم المتحدة والمنظمات  

اإلعاقات الجسدية، وقدمت كلتاهما رعاية متدنية المستوى لألشخاص   غير الحكومية لرعاية األشخاص ذوي
ذوي اإلعاقات العقلية، وفقاً لمجموعات المناصرة.  وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إهمال حماس  
واإلغالق اإلسرائيلي لغزة أثرا بشكل كبير على حياة األشخاص ذوي اإلعاقة في غزة، مما ساهم في عدم  

األجهزة المساعدة وانتشار وصمة العار.  أفاد فلسطينيون في غزة عن وجود القليل من سبل    الوصول إلى
تهيئة الدخول إلى المنشآت أو عدم وجودها لألشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية، فضالً عن صعوبة  

ر حكومية، كان  استيراد الكراسي المتحركة وغيرها من األجهزة المساعدة على الحركة.  وفقاً لمنظمات غي
من األرجح أن تقدم حماس األطراف االصطناعية ومساعدات الحركة لألشخاص الذين أصيبوا في الغارات  

  الجوية اإلسرائيلية أو في االحتجاجات عند السياج في غزة، بصورة أكبر من ذوي اإلعاقات منذ الوالدة.
 

إياد الحالق ثم أطلق النار عليه وقتله،  مايو/ايار، طارد أحد ضباط شرطة حرس الحدود في القدس  30في 
  . أ.). 1وهو فلسطيني مصاب بالتوحد، بعد أن فشل في االستجابة لنداءات التوقف (انظر القسم 

 
  أعضاء األقليات القومية والعرقية واإلثنية 

 
أفادت منظمة بمكوم بأن هناك حوالي 35,000 بدوي فلسطيني يعيشون في المنطقة ج بالضفة الغربية.  وقد  

كان الكثير منهم الجئون مسجلون لدى األونروا.  أقام البدو غالباً في مناطق حددتها إسرائيل كمناطق  
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ر القسري من قبل الحكومة  جيعسكرية مغلقة أو مخططة للتوسع االستيطاني.  استمرت عمليات الهدم والته
اإلسرائيلية لمجتمعات البدو والرعاة في المنطقة ج. افتقر العديد من هذه المجتمعات إلى الوصول إلى المياه  

  األخرى.والرعاية الصحية والتعليم والخدمات األساسية 
 

على مدار العام، كانت هناك هجمات "دفع الثمن"، والتي تشير إلى العنف الذي يمارسه أفراد ومجموعات  
يهود ضد الفلسطينيين والمواطنين العرب في إسرائيل والممتلكات بهدف معلن هو تحصيل "ثمن" اإلجراءات  

جمعية تستخدم عبارة "دفع  التي تتخذها الحكومة ضد مصالح المهاجمين.  تصنف الحكومة اإلسرائيلية أي  
الثمن" على أنها جمعية غير قانونية وتصنف هجوم تدفيع الثمن كجريمة أمنية (وليس جنائية).  وفقاً للشرطة، 

كانت أكثر الجرائم شيوعاً هي مهاجمة السيارات وتشويه العقارات وإلحاق الضرر باألماكن الدينية المقدسة  
الجسدي، وإلحاق الضرر باألراضي الزراعية.  على سبيل المثال، في   لدى المسلمين والمسيحيين، واالعتداء

يناير/كانون الثاني، أضرم مجهولون النار في مسجد في حي شرفات بالقدس في جريمة كراهية مشتبه   24
بها، بحسب تقارير إعالمية.  تشير الكتابة على الجدران التي تم رشها على جانب المسجد إلى أن الحرق  

ه يتعلق ببؤرة استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية، هدمت شرطة الحدود اإلسرائيلية أجزاء  المشتبه ب 
  يناير/كانون الثاني.  15منها في 

 
  أعمال العنف والتمييز واالنتهاكات األخرى استناداً إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانية

 
، 1960المستند إلى قانون العقوبات األردني لعام  في الضفة الغربية، ال يحظر قانون السلطة الفلسطينية،

النشاط الجنسي المثلي بالتراضي.  وفقاً لمنظمات غير حكومية، كان أفراد األمن الفلسطيني والجيران 
يضايقون ويسيئون إلى األشخاص وأحياناً يعتقلونهم بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم الجنسانية.  في غزة،  

م األفعال الجنسية "المخالفة للطبيعة".  أفادت  1936النتداب البريطاني لعام بموجب قانون عقوبات ا ، تُجرَّ
منظمات غير حكومية بأن قوات األمن التابعة لحماس قامت بمضايقة واعتقال األشخاص بسبب ميولهم 

  الجنسية أو هويتهم الجنسانية.
 

  تالزمة نقص المناعة المكتسبة/ اإليدز الوصم االجتماعي بسبب اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وم
 

في حين قدمت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية العالج للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة  
البشرية أو متالزمة نقص المناعة المكتسب (االيدز) ووفرت حماية لخصوصيتهم؛ كان التمييز المجتمعي  

ئعاً.  وتشير األدلة السردية إلى أن التمييز المجتمعي ضد المرضى  ضد المصابين بالضفة الغربية أمراً شا 
  بفيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسب (اإليدز) كان شائعاً في غزة أيضاً. 

 
  أعمال العنف أو التمييز المجتمعي األخرى 

 
هيم هلسة وقتلته بعد أن صدم هلسة أحد  أبريل/نيسان، أطلقت شرطة الحدود اإلسرائيلية النار على إبرا  22في 

ضباط شرطة حرس الحدود بسيارته، ثم خرج من سيارته وطعن الضابط، بحسب منظمة بتسيلم وتقارير  
  إعالمية. 

 
 1,500أفاد جيش الدفاع اإلسرائيلي بالهجمات الفلسطينية التالية ضد إسرائيليين في الضفة الغربية: ما يقارب 

دثة إطالق نار وتسع عمليات طعن.  أفادت منظمة "منقذون بال حدود" حا 31حادثة رشق حجارة و
هجوماً فلسطينياً على مدنيين  2,273اإلسرائيلية التطوعية التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً لها عن 
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قنبلة حارقة على مركبات،   495حادثة رشق حجارة، وإلقاء  1,884إسرائيليين في الضفة الغربية، شملت 
  جهازاً متفجراً مرتجالً.  39ووضع 

 
حادثة اعتداء قام بها المستوطنون أسفرت عن   327أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عن  

في المائة عن  2.4سقوط قتلى فلسطينيين أو إصابات أو أضرار في الممتلكات، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 
ائيليين مارسوا العنف ضد  .  زعمت بعض المنظمات غير حكومية أن بعض المستوطنين اإلسر2019عام 

الفلسطينيين لتخويفهم من استخدام األراضي التي يسعى المستوطنون لالستيالء عليها.  نشرت منظمة بتسيلم  
لقطات فيديو لجندي إسرائيلي خارج ساعات العمل يشعل حريقاً في أراٍض زراعية مملوكة   2019في 

فاع اإلسرائيلية الجندي عن العمل في وحدته القتالية،  لفلسطينيين بالقرب من قرية بورين.  أوقفت قوات الد
ووفقاً لتقارير إعالمية، ظل الحادث قيد التحقيق لدى الشرطة اإلسرائيلية.  استمرت مزاعم جماعات حقوق  

اإلنسان المختلفة، بما فيها "ييش دين" و"حاخامات من أجل حقوق اإلنسان" و"بتسيلم"، بأن السلطات  
ق في عنف المستوطنين بشكل كاف ونادراً ما قدمت الجناة للمحاكمة.  وفقاً لمنظمات غير  اإلسرائيلية لم تحق 

حكومية، ذُكر أن السكان الفلسطينيين ترددوا في اإلبالغ عن الحوادث بسبب المخاوف من ثأر المستوطنين  
  وأن عدم المساءلة قد ثبطهم في معظم الحاالت. 

 
ة اإلسرائيلية تطارد سيارة في الضفة الغربية عندما انقلبت السيارة  ديسمبر/كانون األول، كانت الشرط  21في 

عاماً، وفقاً لتقارير إعالمية.  وورد أن  16وتوفي أحد ركابها، المستوطن أهوفيا سانداك البالغ من العمر 
قبل    سانداك والركاب األربعة اآلخرين، الذين كانوا أيضاً مستوطنين، كانوا يرشقون الفلسطينيين بالحجارة

وقوع الحادث.  وأثارت وفاة سانداك احتجاجات عنيفة خارج مراكز الشرطة في القدس حيث شكك البعض  
في تصرفات الشرطة المتورطة في الحادث.  في الضفة الغربية، أفادت تقارير أن المستوطنين أغلقوا الطرق  

لوحات تسجيل عّرفتهم على أنهم  احتجاجاً على دور الشرطة في الحادث، وألقوا الحجارة على سيارات تحمل 
فلسطينيون، وداهموا بعض منازل الفلسطينيين، وفقاً لتقارير إعالمية.  وبحسب ما ورد كانت الشرطة  

اإلسرائيلية تنظر في اتهامات بارتكاب جرائم قتل بسبب اإلهمال ضد ركاب السيارة األربعة اآلخرين.   
  ام. وكانت القضية ال تزال مستمرة بحلول نهاية الع

 
األولى   23وردت عدة تقارير عن أعمال عنف من قبل المستوطنين خالل موسم قطف الزيتون.  في األيام الـ  

 10اعتداءات على مزارعين، و 10حادثة، بما في ذلك  33دين أنها سجلت  من الموسم، ذكرت منظمة ييش
حالة سرقة محاصيل، وحالة واحدة يُزعم فيها أن الجنود منعوا  12حاالت حرق أو قطع أشجار زيتون، و

مزارعاً من الوصول إلى أرضه بال أساس.  رداً على بعض هذه األحداث، قدمت قوات األمن اإلسرائيلية  
الطبية للمزارعين المصابين، واعتقلت ثالثة مستوطنين على األقل يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة،   المساعدة

  وكانت تحقق في حوادث عنف أخرى وأضرار في الممتلكات، بحسب تقارير إعالمية. 
 

  حققت السلطات اإلسرائيلية في الهجمات المبلغ عنها ضد الفلسطينيين والمواطنين العرب في إسرائيل،
وخاصة في القدس، من قبل أعضاء المنظمات التي أدلت بتصريحات معادية للمسيحيين والمسلمين 

  واعترضت على العالقات االجتماعية بين اليهود وغير اليهود.
 

بذلت الحكومة اإلسرائيلية ومنظمات المستوطنين في القدس جهوداً لزيادة ملكية اليهود اإلسرائيليين للعقارات.   
ات المجتمع المدني وممثلون عن السلطة الفلسطينية بأن الجهود سعت للتأكيد على التاريخ  وصرحت منظم

اليهودي في األحياء الفلسطينية.  زعم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمات غير حكومية  
يلية هو تقليل عدد  مثل بمكوم وعير عميم أن الهدف من سياسات بلدية القدس والسياسات الوطنية اإلسرائ
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٪ من 60الفلسطينيين المقيمين في القدس.  كانت السياسة الرسمية للحكومة اإلسرائيلية هي اإلبقاء على أغلبية 
اليهود في القدس.  كان يحق لمالك األراضي اليهود وأحفادهم، أو صناديق األراضي التي تمثل العائالت،  

، لكن الفلسطينيين الذين هجروا  1949شرقية أثناء القتال قبل عام استعادة الممتلكات التي تركوها في القدس ال
ممتلكاتهم في إسرائيل في نفس الفترة لم يكن لديهم الحق المتبادل في المطالبة القانونية بالممتلكات.  في بعض 

الحاالت، حصلت منظمات يهودية خاصة على ملكية قانونية لممتلكات يهودية تمت استعادتها في القدس  
لشرقية، بما في ذلك في البلدة القديمة، وسعت من خالل إجراءات قضائية مطولة إلى طرد العائالت  ا

بالمائة من القدس الشرقية لألحياء/ المستوطنات   30الفلسطينية التي تعيش هناك.  وخصصت السلطات نحو  
المملوكة إلسرائيل، بما في   االسرائيلية.  تمكن الفلسطينيون في بعض الحاالت من استئجار أو شراء العقارات

ذلك الممتلكات الخاصة على األراضي المملوكة للحكومة اإلسرائيلية، لكنهم واجهوا عقبات كبيرة أمام  
كليهما.  وذكرت منظمات اسرائيلية غير حكومية أنه بعد حساب األحياء/المستوطنات اإلسرائيلية وممتلكات  

في المائة فقط من جميع األراضي في القدس   13لمعلنة، فإن الحكومة اإلسرائيلية والمنتزهات الوطنية ا
  للبناء عليها.  لألخرينالشرقية كانت متاحة للفلسطينيين أو 

 
على الرغم من أن القانون ينص على أن جميع سكان القدس مؤهلون بشكل كامل ومتساٍو للحصول على  

األخرى، إال أن بلدية القدس والسلطات األخرى   الخدمات العامة التي تقدمها البلدية والسلطات اإلسرائيلية
فشلت في توفير الخدمات االجتماعية والتعليم والبنية التحتية والتخطيط الطارئ لألحياء الفلسطينية بشكل  

 117,000كاٍف، خاصة في المناطق الواقعة بين الجدار والحدود البلدية.  ويعيش في تلك المنطقة حوالي  
مسجلين كمقيمين في القدس، وفقاً لبيانات حكومية.  وفقاً لمعهد القدس   61,000ب من فلسطيني، منهم ما يقر 

٪ من األطفال العرب في القدس  86٪ من السكان العرب في القدس الشرقية و78لبحوث السياسات، كان 
  .2017الشرقية يعيشون في فقر في عام 

 
لضفة الغربية، بما في ذلك السكن والتعليم  كانت الخدمات االجتماعية في المستوطنات اإلسرائيلية في ا

  والرعاية الصحية، متاحة فقط لإلسرائيليين، وفقاً للمنظمات غير الحكومية.
 

  حقوق العمال  .7القسم 
 

  أ. حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية 
 

تشكيل النقابات المستقلة واالنضمام إليها وتنظيم اإلضرابات  يكفل قانون السلطة الفلسطينية حقوق العمال في 
القانونية.  يشترط القانون إجراء المفاوضة الجماعية بدون ضغط أو تأثير، ولكنه ال يشتمل على ضمانات  

للعاملين والنقابات إلجراء المفاوضة الجماعية بشكل فعال.  يعتبر التمييز ضد النقابات وتدخل صاحب العمل  
حكومة في الوظائف النقابية غير قانوني، لكن القانون ال يحظر بشكل محدد إنهاء النشاط النقابي وال  أو ال 

  ينص على إعادة الوظيفة إلنهاء الخدمة بسبب النشاط النقابي. 
 
وال تسري قوانين العمل الخاصة بالسلطة الفلسطينية على موظفي سلك الخدمة المدنية في الحكومة وال على  

زل، رغم أن القانون يمنح الموظفين الحكوميين المدنيين حق تشكيل النقابات.  كانت الشروط  خدم المنا 
الخاصة باإلضرابات القانونية ُمعَرقِلة، ولم تتوفر للمضربين سوى حماية قليلة من العقاب.  يجب على  

الة المرافق العامة).   المضربين المحتملين تقديم إخطار كتابي قبل أسبوعين من اإلضراب (أربعة أسابيع في ح 
ويمكن لوزارة العمل في السلطة الفلسطينية فرض التحكيم؛ ويواجه العمال أو نقابتهم إجراءات تأديبية في  

حال رفضهم نتيجة التحكيم.  إذا لم تتمكن الوزارة من حل النزاع، فيجوز لها إحالة النزاع إلى لجنة يرأسها  
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من األعضاء يعينهم العمال وصاحب العمل.  قد تنتقل النزاعات   مندوب من الوزارة وتتكون من عدد متساوٍ 
  في النهاية إلى محكمة عمل متخصصة، رغم أن السلطات لم تنشئ المحكمة كما يقتضي قانون العمل.

 
لم تطبق الحكومة قوانين وإجراءات العمل بشكل فعال، وكانت تُخضع اإلجراءات لفترات تأخير واستئناف  

عقوبات متناسبة مع تلك المتعلقة بانتهاكات جنائية مماثلة، ولم يكن التفتيش كافياً لفرض  طويلة.  لم تكن ال
االمتثال.  وقد طبقت السلطة الفلسطينية الحظر المفروض على التمييز ضد أعضاء النقابات وعلى تدخل  

نضمام إليها لم يكن أرباب العمل في أعمالها، إال أن تطبيقها للقوانين الخاصة بحرية تكوين النقابات واال
متسقاً.ً ولم تحاول السلطة الفلسطينية تطبيق حقوق المفاوضة الجماعية للنقابات، باستثناء النقابات التي تمثل  

موظفي السلطة.  واستمرت حماس في السيطرة على حقوق العمال في غزة بحكم األمر الواقع، إذ لم تكن 
ن العمل هناك.  استمرت حماس في قمع األنشطة النقابية، بما  السلطة الفلسطينية قادرة على فرض تطبيق قانو

  في ذلك وضع قيود على االحتفال بعيد العمال وقمع التجمعات العامة للنقابات العمالية. 
 

وقد احترمت السلطة الفلسطينية حرية تكوين النقابات واالنضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية في  
الضفة الغربية، مع بعض االستثناءات المهمة.   لم تكن نقابات العمال مستقلة عن السلطات واألحزاب  

السياسية في الضفة الغربية وغزة.  تنافست نقابتان عماليتان رئيسيتان في الضفة الغربية (االتحاد العام  
لنقابات عمال فلسطين، واالتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة والديمقراطية) على تسجيل األعضاء  

  والحصول على االعتراف السياسي.
 

لم  تطبق إسرائيل القانون المدني اإلسرائيلي على المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، لكن السلطات 
الذي يفرض على   2007تنفذه بشكل موحد.  على الرغم من قرار محكمة العدل العليا اإلسرائيلية في عام 

الحكومة تطبيق القانون اإلسرائيلي على الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات اإلسرائيلية، إال أن  
ات اإلسرائيلية في تطبيق قانون العمل  الحكومة اإلسرائيلية لم تطبق الحكم بالكامل.  استمرت معظم المستوطن

على العمال الفلسطينيين. وهذا القانون يكفل أجوراً أدنى وحماية أقل  1967األردني الذي كان سارياً قبل عام 
  من القانون اإلسرائيلي. 

 
  ب. حظر العمل القسري أو اإلجباري 

 
ري أو اإلجباري أو االتجار بالبشر.   ال يحظر قانون العمل في السلطة الفلسطينية بشكل صريح العمل القس 

كان العمل القسري يحدث في الضفة الغربية وغزة.  وكانت النساء العامالت كخدم في المنازل معرضات  
للعمل في ظروف عمل قسري في الضفة الغربية وغزة، نظراً ألن السلطة الفلسطينية وسلطات حماس ال  

  ر الرسمي الكبير. تنظم العمالة داخل المنازل أو في القطاع غي
 

  ج. حظر عمل األطفال والحد األدنى لسن العمل
 

عاماً.  يعّرف قانون السلطة   15يحظر قانون السلطة الفلسطينية تشغيل القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 
هم ما  الفلسطينية األطفال على أنهم من كانوا دون الثامنة عشرة، ويفرض قيوداً على تشغيل من تتراوح أعمار

سنة للقيام بأنواع   18و 15سنة.  ويجيز القانون توظيف األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين    18و 15بين 
عاماً بالعمل لدى   15معينة من األعمال في ظروف محددة.  يسمح القانون لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 

  أفراد األسرة المباشرين تحت إشراف دقيق. 
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ساعة في األسبوع، ويحظر تشغيلهم آلالت   40الفلسطينية عمل األطفال ألكثر من  يحظر قانون السلطة
وأجهزة معينة، والقيام بأعمال قد تكون خطرة أو ضارة بصحتهم أو بتعليمهم، كما يحظر عملهم ليالً، أو في  

بشأن عمالة  أعمال شاقة، أو في أماكن نائية بعيدة عن المراكز العمرانية.  يتضمن مرسوم رئاسي أحكاماً 
األطفال وعقوبات صريحة لإلدانة بارتكاب االنتهاكات.  يجوز للسلطة الفلسطينية معاقبة من يكررون فعلتهم  

  بمضاعفة الغرامات أو إغالق منشأتهم جزئياً أو كلياً. 
 

  لم تطبق الحكومة القانون بصورة فعالة.  لم تكن العقوبات المفروضة على عمل األطفال جنائية دائماً وال
تتناسب مع تلك المتعلقة بجرائم خطيرة مماثلة مثل االختطاف.  لم يعمل المفتشون في جميع القطاعات ولم  
يكن لديهم سلطة تقييم العقوبات.  حدثت أسوأ أشكال عمل األطفال في البناء واألنشطة غير المشروعة مثل  

ر عام توفرت عنه البيانات، وجد  ، وهو آخ2019تهريب المخدرات واالستغالل الجنسي التجاري.  في عام 
عاماً).  فرضت   15حالة تتعلق بعمالة األطفال (أقل من  194مسؤولو وزارة العمل في السلطة الفلسطينية 

وزارة العمل غرامات على الشركات التي توظف األطفال بشكل غير قانوني وأعطت إنذارات.  وكانت  
العاملة ضمن القطاع االقتصادي الرسمي ولم يكن بإمكانها   الوزارة تقوم بالتفتيش فقط على مؤسسات األعمال 

إجراء تحقيقات في قطاع غزة.  ولم يكن باستطاعتها الوصول إلى المنطقة ج بالضفة الغربية التي تخضع  
لسيطرة إسرائيل.  ذُكر أن حاالت كثيرة من عمالة األطفال في الضفة الغربية حدثت في البيئات المنزلية، في  

  سرة على سبيل المثال، التي لم تكن متاحة لتفتيش وزارة العمل.مزارع األ
 

بالمائة في الضفة   3يزاولون عمالً ( 17و 10بالمئة من األطفال بين سن  2في الربع األول من العام، كان 
ة  الغربية وواحد بالمائة في غزة).  كان العاملون الفلسطينيون من األطفال، الذين تعتبرهم السلطة الفلسطيني 

األكثر عرضة للعمالة القسرية، هم من يعملون عموماً في المحالت التجارية، أو كباعة على جانب الطرقات  
أو نقاط التفتيش، أو في غسيل السيارات، أو في المصانع، أو في شركات التصنيع الصغيرة، أو مزارع  

  األسرة.
 

ك، بقيت نسبة عمالة األطفال في غزة أقل لم تطبق حماس بشكل فعال قوانين عمالة األطفال في غزة؛ ومع ذل
منها في الضفة الغربية.  في حين ذكرت األمم المتحدة سابقاً أن عمالة األطفال تتزايد في غزة بسبب  

الصعوبات االقتصادية الواسعة االنتشار، أدى ارتفاع معدالت البطالة في جميع شرائح المجتمع إلى منافسة  
خفض الطلب على عمالة األطفال.  ذُكر أن حماس شجعت األطفال على العمل شديدة على الوظائف، وبالتالي  

في جمع الحصى واألنقاض المعدنية من مواقع القنابل لبيعها لتجار إعادة تدوير المخلفات، وأنها زادت تشغيل 
الشباب في أنشطة حفر األنفاق.  ذُكر أن األطفال يعملون أيضاً بشكل غير رسمي في قطاع السيارات  

والميكانيكا، وكثيراً ما يغيرون اإلطارات ويعملون كمساعدين للميكانيكيين.  ووردت تقارير أيضاً مفادها أن 
حماس دربت أطفاالً كمقاتلين.  بسبب الصعوبات االقتصادية المتزايدة في غزة، كان التسول في الشوارع،  

ت، شائعاً في جميع أنحاء غزة ولم تعد والذي كان في الغالب من قبل أطفال ال تتجاوز أعمارهم ثالث سنوا 
  حماس تحاول تثبيط هذه الممارسة. 

 
صرحت الحكومة اإلسرائيلية بأنها لم تصدر تصاريح عمل لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين الذين تقل  

عاماً للعمل في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، باستثناء غور األردن حيث   18أعمارهم عن 
عاماً أو أكثر.  وردت تقارير خالل العام تفيد بأن  16مح القانون بإصدار تصاريح لألشخاص الذين يبلغون يس

بعض األطفال الفلسطينيين دخلوا إلى المستوطنات أو عبروا إلى إسرائيل بطريقة غير قانونية، وغالباً ما تم  
، عمل األطفال الفلسطينيون الذين 2015تهريبهم، للبحث عن عمل.  وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش لعام 

عاماً في مزارع المستوطنات اإلسرائيلية.  وأفادت السلطة الفلسطينية بأن األطفال   16تقل أعمارهم عن 
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الفلسطينيين المنخرطين في عمالة األطفال في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية يواجهون مخاطر  
م قدرتهم على الحصول على حماية قانونية أو االستفادة من عمليات التفتيش  أمنية واستغالالً ومضايقات لعد

  على أوضاع العمل. 
 

على    استنتاجات حول أسوأ أشكال عمالة األطفاليرجى مراجعة تقرير وزارة العمل األمريكية 
.labor/findings-https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child  

 
  د. التمييز في العمالة والمهن 

 
اللغة أو التوجه الجنسي أو الهوية  ال تحظر قوانين وأنظمة السلطة الفلسطينية التمييز فيما يتعلق بالعرق أو 

الجنسية أو الحالة اإليجابية لفيروس نقص المناعة البشرية أو األمراض المعدية األخرى أو الوضع  
جتماعي واإلعاقة، فإن  االجتماعي.  وبينما تحظر قوانين السلطة الفلسطينية التمييز على أساس النوع اال

نتهاكات المماثلة، ولم تطبق السلطة الفلسطينية هذه القوانين العقوبات ال تتناسب مع العقوبات على اال 
واألنظمة بشكل فعال في الضفة الغربية، وال حماس في غزة.  ينص قانون العمل للسلطة الفلسطينية على أن 

العمل حق لكل مواطن قادر؛ إال أنه ينظم عمل المرأة ويمنعها من العمل في المهن الخطرة.  ونتيجة لذلك،  
  معظم النساء غير قادرات على العمل ليالً أو في قطاعات التعدين أو الطاقة. فإن 

 
كان هناك تمييز في الضفة الغربية وغزة على أساس الفئات المذكورة أعاله فيما يتعلق بالعمالة والمهن.   

ز، ومن  وواجه األشخاص ذوو اإلعاقة التمييز في التوظيف ودخول سوق العمل.  كما عانت النساء من التحي
٪ في غزة 14.7الظروف القمعية في العمل أحياناً.  وبلغت نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة 

  ٪ في الضفة الغربية. 15.8و
 

  هـ. ظروف العمل المقبولة 
 

  كان الحد األدنى لألجور الشهرية للسلطة الفلسطينية أقل بكثير من خط الفقر.  قدرت السلطة الفلسطينية أن
  ٪ من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر. 64٪ من سكان الضفة الغربية و30

 
 48وفقاً لقانون السلطة الفلسطينية، كان الحد األقصى ألسبوع العمل الرسمي من األحد إلى الخميس هو 

ساعة.  كما يسمح القانون بأيام عطل رسمية ودينية مدفوعة األجر، ال يجوز ألرباب العمل خصمها من  
ساعة   45زة السنوية.  ويتعين أن يُدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية بعد عمله اإلجا 

  ساعة إضافية في األسبوع. 12في األسبوع، وال يجوز تشغيله أكثر من 
 

تضطلع وزارة العمل التابعة للسلطة الفلسطينية بمسؤولية وضع معايير الصحة والسالمة المهنية.  تقع  
ديد ظروف العمل غير اآلمنة على عاتق المفتشين وليس العامل.  ال يتمتع العمال الفلسطينيون مسؤولية تح

بالحماية القانونية للنأي بأنفسهم عن المواقف التي تعرض صحتهم أو سالمتهم للخطر دون أن يفقدوا 
فقاً للمنظمات غير  وظائفهم.  لم يتم استخدام آليات تقديم الشكاوى بشكل عام بسبب الخوف من االنتقام، و

  الحكومية. 
 

لم تطبق الحكومة بشكل فعال قانون األجور وساعات العمل ومعايير السالمة والصحة المهنية، ويرجع ذلك  
جزئياً إلى نقص أفراد طاقم التفتيش.  لم تكن العقوبات متناسبة مع العقوبات على المخالفات المماثلة.  يمكن  



  54  الضفة الغربية وغزة   

Country Reports on Human Rights Practices for 2020  
United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor  

معلنة واتخاذ إجراءات قانونية ولكن لم يكن لديهم سلطة لفرض الغرامات.    لمفتشي العمل القيام بزيارات غير
زيارة)  16,322، زارت إدارة التفتيش بوزارة العمل عدد أكبر من المؤسسات التجارية (2019في عام 

واتخذت إجراءات قانونية ضد المنشآت المخالفة للقانون (على سبيل المثال، التحذيرات، واإلغالق الجزئي،  
ولم تراقب السلطة الفلسطينية بشكل فعال مواقع العمل الصغيرة أو  واإلغالق التام، واإلحالة إلى المحكمة).  

  تلك التي كانت في القطاع غير الرسمي، والتي كانت أحياناً دون مستوى المعايير القانونية للسالمة.
 

الفلسطيني غرب الجدار العازل اإلسرائيلي، أو في المستوطنات  ال تملك الوزارة سلطة إنفاذ قانون العمل 
  اإلسرائيلية في الضفة الغربية. 

 
لم تُجر السلطات اإلسرائيلية عمليات تفتيش للعمال في المستوطنات اإلسرائيلية، حيث كان العمال 

وقد زاد عدم وجود سلطة عمل  مختصة في المستوطنات  الفلسطينيون يشكلون جزءاً كبيراً من القوة العاملة.  
من إمكانية تعرض العمال لالستغالل.  وأفادت منظمات غير حكومية مثل منظمة "كاف لعوفيد" بأن  

الممارسات االستغاللية كانت منتشرة على نطاق واسع في المستوطنات اإلسرائيلية.  قدرت منظمة العمل  
دفع رسوم شهرية باهظة للوسطاء للحصول   العمال الحاملين لتصاريح استمروا في -نصف الدولية أن حوالي

على تصاريح عمل سارية والحفاظ عليها.  وكان هناك حوالي 92,000 فلسطيني يعملون في إسرائيل  
والمستوطنات اإلسرائيلية اعتباراً من الربع الثاني، عِمل معظمهم في البناء والزراعة.  كان هؤالء العمال  

أكثر عرضة لالستغالل ولم يكونوا مستحقين للحصول على مزايا العاملين، مثل اإلجازات السنوية  
والمرضية المدفوعة.  رفعت منظمة كاف لعوفيد قضايا إلى محاكم العمل اإلسرائيلية نيابة عن العمال  

الفلسطينيين العاملين لدى مؤسسات في إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية.  كانت العديد من هذه القضايا  
تتعلق بعدم دفع األجور أو اإلبالغ عنها بشكل خاطئ، وعدم كفاية الرعاية الطبية بعد اإلصابة بجروح في  

  مكان العمل، وتسوية المطالبات الالحقة بالتأمين الصحي داخل النظام اإلسرائيلي.
 

ين مدفوعي بالمائة من المستخدم 34للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، حصل   لمسح القوى العاملةوفقاً  
في المئة   8األجر على أقل من الحد األدنى لألجور في الربع الثاني.  في الضفة الغربية، حصل ما يقرب من 

في   82من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص على أقل من الحد األدنى لألجر الشهري.  وفي غزة، حصل 
األدنى لألجر الشهري.  أفاد الفلسطينيون   المئة من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص على أقل من الحد

الذين يعملون في المستوطنات اإلسرائيلية بأنهم ما زالوا يتلقون أجوراً أقل من الحد األدنى اإلسرائيلي  
بأن قوانين العمل اإلسرائيلية تسري على   2008لألجور، رغم القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 

  فلسطينيين وأرباب العمل اإلسرائيليين في المستوطنات. العالقات بين العمال ال
 

كان احترام معايير السالمة والصحة المهنية ضئيالً.  استمر وقوع وفيات في أماكن العمل بين العمال  
في قطاع البناء الخطر وبين العاملين في إسرائيل، خالل العام.  وثّقت المنظمة   10الفلسطينيين، بما في ذلك 

ة غير الحكومية كاف لعوفيد عشرات الحاالت التي أمر فيها أرباب العمل الموظفين بالعودة إلى  اإلسرائيلي
  الضفة الغربية بعد تعرضهم إلصابة عمل بدالً من تقديم الرعاية الطبية لهم داخل إسرائيل. 


