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  كلمة "مفتاح"
  

والرامیة إلى  "مفتاح"یة للمبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة انطالقًا من التوجهات االستراتیج
تمكین وتفعیل مكونات المجتمع الفلسطیني في نشر الوعي حول المعاییر العالمیة لحقوق اإلنسان وتعزیز االلتزام 

عاملة في مجال حقوق وبغیة تعزیز تضافر الجهود بین المؤسسات البها من قبل جمیع الجهات ذات الشأن، 
بإجراء بحث مسحي حول المؤسسات الوطنیة  "مفتاح"تكرار التدخالت وازدواجیة النتائج، قامت ل تفادیاً اإلنسان و 

وفي شرقي القدس، والبلدة  ،الفلسطینیة والدولیة التي تعمل في رصد وتوثیق االنتهاكات في فلسطین بشكل عام
قلة مواطن خاص، وذلك إلظهار البریة والبحریة في قطاع غزة بشكل القدیمة في الخلیل، والمنطقة العازلة 

البیانات والحقائق المتعلقة باالنتهاكات لبعض الحقوق في المناطق المحددة في الضفة الغربیة بما فیها القدس 
  وقطاع غزة

بدعم  "مفتاح" والذي تنفذه "الشباب الفلسطیني كمدافعین عن حقوق اإلنسان" یأتي هذا البحث في إطار مشروع
تعزیز تطبیق اتفاقیات حقوق اإلنسان  تفعیل دور الشباب الفلسطیني في وروبي والذي یسعى إلىمن االتحاد األ

قة العازلة البریة والبحریة في قطاع شرقي القدس والمنط في ضمن المناطق المحددةة في دولة فلسطین المحتل
 حصائیات حول انتهاكات حقوقإ ائق و الوطنیة والدولیة بحق دة القدیمة في الخلیل، لرفد المؤسساتغزة، والبل

نشر  المستمرة للمساهمة في جراءات االحتاللإ ة بغیة تسلیط الضوء على سیاسات و في المواقع المستهدف االنسان
  .على المستوى الدولي الروایة الفلسطینیة

واقع  عداد تقریر مفصل یستعرضإعلى  ""الرؤیة الجدیدةشركة من خالل   "مفتاح"وتحقیقًا لهذه الغایة، عملت 
رصد وتوثیق االنتهاكات في األماكن المستهدفة، بما في ذلك أولویات التوثیق، وأنظمة وآلیات الرصد والتوثیق، 
وطرق توظیف المعلومات، والعالقات والتشبیك وبناء التحالفات، والصعوبات والفجوات التي تواجه مؤسسات 

  حقوق اإلنسان.

توسیع قاعدة حقوق اإلنسان التي یتم رصد وتوثیق انتهاكها من قبل قوات االحتالل ب "مفتاح" ماماهت وفي ظل
المؤسسات العاملة في مجال حقوق اإلنسان وفي رصد وتوثیق مختلف  تنسیق معالو  وباالنسجام االسرائیلي

" الى البناء والتكامل مع تسعى "مفتاح االنتهاكات في الضفة الغربیة، بما في ذلك شرقي القدس، وقطاع غزة، 
 الشباب من قبل شبكة اتنتهاكالتطویر آلیات لرصد وتوثیق ا عمل المؤسسات ذات االختصاص من خالل

  .المدافعین عن حقوق اإلنسان

والمؤسسات ، وشركة الرؤیة الجدیدة، "مفتاح"نجاز هذا البحث في إا، نتقدم بالشكر لكل من ساهم في ومن هن
  األعضاء في اللجنة التوجیهیة للمشروع، واالتحاد األوروبي. المبحوثة، والمؤسسات

 ابتسام حصري

 

 المدیر التنفیذي
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 الملخص التنفیذي  .1
  

لسطیني الشباب الف"بعنوان  ) مشروعاً ق الحوار العالمي والدیمقراطیة (مفتاحتنفذ المبادرة الفلسطینیة لتعمی
مع توجهات  وذلك انسجاماً ، ثالث سنوات تهاألوروبي مد االتحادبدعم من  ،"كمدافعین عن حقوق اإلنسان

 .وتفعیلها ت المجتمعیة حول المعاییر العالمیة لحقوق اإلنسانالمؤسسة في تمكین المكونا
  

وتدریبهم  ،تشكیل شبكة من المدافعین عن حقوق اإلنسان من خریجي اإلعالم والحقوق إلىوتسعى المؤسسة 
والمنطقة العازلة البریة والبحریة في  ،والخلیل ،الخاصة بمناطق القدس لالنتهاكاتعلى آلیات الرصد والتوثیق 

كسابهم المهارات الالزمة في هذا المجالاع غزةقط  .، وإ
  

مسح میداني للمؤسسات العاملة في مجال الرصد والتوثیق النتهاكات حقوق  إجراءولتحقیق هذه الغایة، تم 
  اإلنسان في فلسطین.

  
 أهداف البحث:

منها نحو تحدید  لالنطالق ،في المناطق المستهدفةلالنتهاكات الرصد والتوثیق  وأنظمةتحدید آلیات   .1
عن تكرار  واضحة للعمل بعیداً  أرضیةوبناء  ،الحقوق التي یجب التركیز على توثیق انتهاكاتها

  .والحصول على نتائج أفضل ،التدخالت
لتحقیق التكاملیة في آلیات  ،توسیع قواعد التواصل والتنسیق بین المؤسسات لتوحید الجهود وتعزیزها  .2

  حقوق اإلنسان.والتوثیق النتهاكات  دالرص
، إضافة إلى تحدید الصعوبات التي تواجهها مجاالت عمل مؤسسات حقوق اإلنسان التعرف على  .3

  مؤسسات، وتحدید الفجوات القائمة.ال
  

 عینة البحث:
، العاملة في مجال رصد وتوثیق واإلسرائیلیةتم تحدید العینة من مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطینیة واألجنبیة 

موزعة جغرافیا  ،مؤسسة 29، وبلغ عددها واالجتماعیةقوق اإلنسان في مختلف المجاالت السیاسیة انتهاكات ح
  على النحو التالي:

 
  التوزیع الجغرافي لعینة البحث

  العدد  المنطقة
  11  القدس
  8  رام اهللا
  6  الخلیل
  3  غزة
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  1  بیت لحم
  29  المجموع

  
 منهجیة البحث:

مؤسسة تعمل في  27مقابالت مع مسؤولي  إجراءفیذ المسح المیداني من خالل لتحقیق األهداف المرجوة، تم تن
 ال رصد وتوثیق انتهاكات حقوق اإلنسان.مج

  
 المحاور الرئیسیة للبحث:

  غرافیة عن مؤسسات حقوق اإلنسان.و المعلومات التعریفیة والدیم  .1
  .مجاالت عمل مؤسسات حقوق اإلنسان  .2
  شة.ات حقوق اإلنسان وانعكاساتها على الفئات المهمَّ األولویات في توثیق انتهاك  .3
  أنظمة وآلیات الرصد والتوثیق.  .4
  .استخدام المعلومات  .5
  .العالقة والتشبیك وبناء التحالفات مع المؤسسات الشریكة  .6
  .الصعوبات والفجوات التي تواجهها مؤسسات حقوق اإلنسان  .7
  النتائج والتوصیات.  .8
  

 :النتائج والتوصیات
  
 النتائج:

یلیها الحقوق  ،أظهرت نتائج الدراسة أن غالبیة المؤسسات تركز على الحقوق المدنیة والسیاسیة  .1
فالتركیز علیها من جانب المؤسسات المتخصصة  ،حقوق الفئات المهمشة أما، واالقتصادیة االجتماعیة

بتوثیق  االهتمامن أ إالفلسطین،  فرع األطفال والحركة العالمیة للدفاع عن ،المرأة إرشادبذلك كمركز 
 ،بشكل عام االنتهاكاتضمن توثیق ویأتي  ،انتهاكات هذه الفئات لدى غالبیة المؤسسات یكون ضمنیاً 

 .االنتهاكاتوحسب حاالت ، دون التخصص والتركیز علیها
ائیلیة بینت الدراسة أن غالبیة المؤسسات الفلسطینیة تعمل في الرصد والتوثیق لالنتهاكات اإلسر   .2

والفلسطینیة، أما المؤسسات األجنبیة واإلسرائیلیة، فیتركز عملها في توثیق االنتهاكات اإلسرائیلیة، 
وبخاصة في القدس والخلیل وقطاع غزة، وأیضًا المناطق المصنفة (ج).  وال تعمل في مناطق السلطة 

 س النرویجي لالجئین).كمركز المعلومات اإلسرائیلي لحقوق اإلنسان الفلسطیني (بتسیلم، المجل
أظهرت النتائج أن التركیز یتم على في ما یتعلق بتوثیق االنتهاكات في المناطق المستهدفة بالدراسة،   .3

، وبخاصة التهجیر القسري، انتهاكات سلطات االحتالل الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة
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المنازل، وقضایا لم الشمل لألطفال، واالعتقاالت، واعتداءات المستوطنین، والعقاب الجماعي، وهدم 
 واطالق النار على الصیادین، ومصادرة معداتهم، ومنع المزارعین من الوصول إلى أراضیهم.

ظهر ضعف في رصد وتوثیق االنتهاكات في الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة كالحق في   .4
 أة.التعلیم، والحق في العمل، والحیاة الكریمة، وحقوق المر 

، فأظهرت النتائج غیاب آلیة موحدة لتوثیق االنتهاكات، بما فیها صعید آلیات الرصد والتوثیقأما على   .5
النماذج واإلجراءات، واعتماد المؤسسات قواعَد بیاناٍت بناء على برامج خاصة بها، ما یصّعب 

ت، وتستخدم برامج استخدامها من المؤسسات األخرى، علما أن جمیع المؤسسات لدیها قاعدة بیانا
 خاصة بها.

، بینت النتائج أن المؤسسات تعاني من نقص في بقدرات المؤسسات البشریة والمالیةفیما یتعلق   .6
التمویل، وضعف في الخبرات الخاصة بالحشد والمناصرة الدولیة، إضافة إلى نقص في الخبرات 

 لسلطة الوطنیة.الخاصة بتوثیق االنتهاكات لالتفاقیات الدولیة التي وقعتها ا
بخصوص التعاون والتشبیك بین مؤسسات حقوق اإلنسان، أظهرت النتائج أن العالقات بین   .7

المؤسسات، في الغالب، تنافسیة، ولیست تكاملیة، كما أن تبادل المعلومات یكون بشكل محدود ودون 
ات الحقوقیة برؤیة تفاصیل، وبالتالي عدم االستفادة منه، إضافة إلى غیاب شبكة تضم كافة المؤسس

وأهداف واضحة، وخطط تنفیذیة، كذلك ضعف التنسیق بین المؤسسات وبخاصة في مجال العمل في 
مكانیات بعضها البعض.  المناطق البعیدة، واالستفادة من قدرات وإ

  
 التوصیات:

  لیها تتمثل بما یلي:إوصل تالتوصیات التي تم الفإن أهم على نتائج البحث،  بناًء 
العمل، والحق في والحق في التعلیم خاصة الحق ؛ وبوالثقافیة واالجتماعیة االقتصادیةبالحقوق  اماالهتم  .1

  الصحة، بما فیها حقوق الفئات المهمشة.في 
ویفضل المعتمدة لدى المؤسسات الدولیة، بما فیها  ،اعتماد آلیة موحدة للرصد والتوثیق لالنتهاكات  .2

مركز متخصص في بناء  إنشاءوكذلك   ل الباحثین على استخدامها.مع تدریب وتأهی، النماذج المختلفة
  ، وتسهل الحصول علیها.كافة ، بحیث توفر المعلومات للجهاتلالنتهاكاتقاعدة بیانات 

 بأهدافیعمل على وضع خطة وطنیة  ،تحالف یضم جمیع المؤسسات الحقوقیة الفلسطینیة إنشاء  .3
، مع تقییم أعضائهار التمویل الالزم لها، وتوزیع المهام بین وتوفی ،لتنفیذها وآلیات ،واضحة ومحددة

  بشكل دوري. أدائها
وكذلك  تدریب طواقم العمل في مؤسسات حقوق اإلنسان على الحشد والمناصرة على الصعید الدولي.   .4

تلك التي وقعتها السلطة  خاصةوب ،الدولیة االتفاقیاتالخاصة بالعدید من  االنتهاكاتفي توثیق 
  .وطنیةال
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  المقدمة  .2

الشباب الفلسطیني كمدافعین عن "مشروع  ،تنفذ المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة "مفتاح"
مع توجهاتها االستراتیجیة في تمكین وتفعیل مكونات  انسجاماً ، األوروبي االتحادحقوق اإلنسان" بدعم من 

ها من قبل جمیع الجهات ذات وتعزیز االلتزام ب ،لعالمیة لحقوق اإلنسانالمجتمع في نشر الوعي حول المعاییر ا
  الشأن.

  
وفي مقدمتها العهد الدولي  ،تعزیز تطبیق اتفاقیات حقوق اإلنسان إلى ،من خالل المشروع ،وتسعى "مفتاح"

والبلدة  ،قطاع غزةوالمنطقة العازلة البریة والبحریة في  ،الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في القدس الشرقیة
  القدیمة في الخلیل.

  
والدولیة التي تعمل  اإلسرائیلیةو  بحث مسحي حول المؤسسات الوطنیة الفلسطینیة إجراءتم  ،وفي هذا اإلطار

  ، بالتركیز على المناطق المستهدفة.على رصد وتوثیق انتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطین
  

لالنطالق منها نحو  ،في المناطق المستهدفةلالنتهاكات والتوثیق  الرصد وأنظمةتحدید آلیات  إلىیهدف البحث 
 ،عن تكرار التدخالت واضحة للعمل بعیداً  أرضیةوبناء  ،تحدید الحقوق التي یجب التركیز على توثیق انتهاكاتها

تحدید  إلىإضافة  ،التعرف على مجاالت عمل مؤسسات حقوق اإلنسانوكذلك  ،والحصول على نتائج أفضل
  وتحدید الفجوات القائمة. المؤسسات، وبات التي تواجههاالصع

  
كسابهموبناء علیه، سیتم تشكیل شبكة للمدافعین عن حقوق اإلنسان  نهم التي تمكّ  واألدواتالمهارات والمعارف  وإ

رصد وتوثیق انتهاكات حقوق آلیات على وتدریبهم  ،من رصد وتوثیق انتهاكات حقوق اإلنسان في مجتمعاتهم
بالتعاون مع مؤسسات قاعدیة ترصد انتهاكات  ،ن التي یتعرض لها المواطنون في المناطق المستهدفةاإلنسا

بشكل  حول االنتهاكات صدار تقاریرإ ، إضافة إلىوتشكیل قواعد بیانات متخصصة باالنتهاكات ،حقوق اإلنسان
  دوري.

  
وقدراتها من حیث عدد  ،انلمجاالت عمل مؤسسات حقوق اإلنس اً وستتضمن نتائج البحث المسحي، عرض

وما إذا  ،التي یتم تغطیتها بشكل وافٍ  ،المرتكبة في المناطق المستهدفة واالنتهاكاتومناطق التغطیة،  ،المكاتب
من النساء واألطفال وذوي اإلعاقة، كذلك عرض  والضعیفة على الفئات المهمشة یتم تحلیل األثر المضاعف

حیث مصادر المعلومات والوسائل واألسالیب المعتمدة في رصد وتوثیق ومنهجیات الرصد والتوثیق من آللیات 
  قواعد بیانات في المؤسسات. إعدادومجاالت استخدام المعلومات، واألنظمة المتبعة في  ،االنتهاكات

  
ة، كما یتناول التقریر عالقات التعاون والتشبیك بین المؤسسات الحقوقیة المحلیة، وبینها وبین المؤسسات األجنبی

وعضویتها في المنتدیات ، العالقة مع المؤسسات الحكومیة إلى إضافةوكذلك عالقاتها مع المؤسسات القاعدیة، 
قلیمیاً  الخاصة بالدفاع عن حقوق اإلنسان محلیاً  واالئتالفاتوالشبكات    .ودولیاً  وإ
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وكذلك الفجوات  ،ویستعرض التقریر الصعوبات التي تواجهها مؤسسات حقوق اإلنسان في الرصد والتوثیق
جراءاتسیاسات  وتأثیرالموجودة في المؤسسات من حیث قدراتها الداخلیة المالیة والبشریة،  ، ومستوى االحتالل وإ

التشریعات أثر الفجوات الناتجة عن آلیات التعاون بین المؤسسات الحقوقیة، وكذلك  إلى إضافةجودة المعلومات، 
  وتوفیر الحمایة. ،ثیقوالقوانین الفلسطینیة في الرصد والتو 

  
الخاصة  االنتهاكاتسیتم فتح باب الحوار مع المؤسسات التي تقوم برصد وتوثیق  ،وبناء على نتائج البحث

تكامل  إلىللوصول  ،الجهودتضافر  بهدف تعزیز ؛والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیةبالحقوق المدنیة والسیاسیة 
  المستهدفة. في المناطق لالنتهاكاتفي آلیات الرصد 
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  عرض عام عن واقع حقوق اإلنسان في فلسطین  .3

واضحة لقواعد القانون الدولي لحقوق  إسرائیلیةانتهاكات  ،1967عام المنذ احتاللها  ،شهدت األراضي الفلسطینیة
ولقد بدأت مؤسسات حقوق   .ةفي مختلف نواحي الحیا الفلسطینییناإلنسان والقانون الدولي اإلنساني بحق 

وانتشرت  ،ات القرن الماضينیالمحتلة منذ سبعینیات وثمانی األراضيالدولیة والفلسطینیة العمل في  نساناإل
  السلطة الوطنیة الفلسطینیة.قیام ي فلسطین مع بدایة ف اإلنسانمؤسسات حقوق 

  
جراءاتهااإلسرائیلیة  االنتهاكاتتصاعدت   ،راضيبحیث شملت مصادرة األ ،المحتلة األراضيفي القمعیة  وإ

نشاء ،وهدم المنازل ،وتهجیر األهالي والسیطرة على مصادر المیاه، وممارسات القتل ضد  ،المستوطنات وإ
بما فیها االعتقال  ،والنساء) واالعتقاالت الجماعیة ،والشباب ،المدنیین الفلسطینیین من مختلف الفئات (األطفال

ل األطفال في السنوات األخیرة، وتقیید حریة الحركة مع تصاعد اعتقا ،تهم للمعتقلین أياإلداري دون توجیه 
قامة ،مناطق مختلفة من األراضي الفلسطینیة إلىومنعهم من الوصول  ،للمواطنین وفرض  ،الحواجز العسكریة وإ

 ،واقتحامها ،لجامعاتبما فیها ا ،المؤسسات اإلعالمیة والثقافیة والتعلیمیة إغالق إلى إضافة ،اإلغالقات العسكریة
  دم المدارس.وه
  

جراءاتهمن سیاساته  اإلسرائیليشدد الجیش  ،1987عام الاألولى  االنتفاضةومع اندالع  ضد السكان المدنیین  وإ
نشاء ،وسیاسة اإلبعاد ،وتكسیر العظام ،كالقتل ،الفلسطینیین خاصة خاصة وب ،المعسكرات للمعتقلین اإلداریین وإ

  ة في الضفة.لتجول على مختلف التجمعات السكنیمعتقل النقب الصحراوي، وفرض الحصار ومنع ا
  

 إنشاءاإلسرائیلي،  تم  االحتاللبین منظمة التحریر الفلسطینیة ودولة  1993عام ال أوسلووبعد توقیع اتفاق 
ومنح  ،على جزء كبیر منها االحتاللوسیطرة سلطات  ،لألراضي إداري، وتقسیم السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  وتشكیل مجلس تشریعي منتخب.، في المدن الفلسطینیة وأمنیة إداریةفلسطینیة صالحیات السلطة الوطنیة ال
  

مارسته وما زالت بعض الذي  ،یات القرن الماضينیعسب ذاالحتالل منرصد وتوثیق انتهاكات سلطات  إلى إضافة
توثیق في  ةجدید مجاالت برزتومركز القدس للمساعدات القانونیة،  ،المؤسسات كالحق من أجل حقوق اإلنسان

جراء ،بعد قیام السلطة الوطنیة نتهاكاتاال أنواعمختلف ما یمارس من و  ،في فلسطین اإلنسانحقوق انتهاكات   وإ
 ،القوانین والتشریعات إصدارعمله في التشریعي ، وباشر المجلس 1996عام الانتخابات رئاسیة وتشریعیة  أول
ورصد وتوثیق انتهاكات  ،من جهة اإلنسانمتها لحقوق ءدى موا: مراقبة التشریعات الفلسطینیة ومأهمها ومن

العمل على رصد  إلى إضافة، من جهة أخرى التعذیب في السجون أهمهاو السلطة الوطنیة لحقوق اإلنسان 
 ،وتشدید الحصار على مدینة القدس ،واالستیطان ،اإلسرائیلي في مصادرة األراضياالحتالل انتهاكات سلطات 

الحروب العسكریة على قطاع غزة تلك االنتهاكات خطر أمن وكان  یر القسري. جوالته ،منازلوسیاسة هدم ال
وما نتج عنها  ،2014و ،2012 عامالوكذلك حرب  ،بالمدنیینجسیمة حیث وقعت ضحایا  ،2008/2009 عامال

االجتیاح العسكري  اً وأیض وهدم للبنیة التحتیة.  ،األطفال والنساء بما في ذلك ،من قتل للمدنیین الفلسطینیین
 ،واالقتحامات اللیلیة للمدن والقرى الفلسطینیة الخاضعة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة ،2002عام الللضفة الغربیة 

  القتل واالعتقال. أعمالوممارسة 
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وقد تعزز دور مؤسسات حقوق اإلنسان في فلسطین على أكثر من صعید، فقد ظهرت مؤسسات مختصة بحقوق 

حقوق في مجال العاملة  األجنبیة، واهتمام المؤسسات من جهة والقانونیة، وحقوق األطفال جتماعیةاالالمرأة 
لدعم حقوق  والمناصرةالتي تعمل في مجال الرصد والتوثیق والحشد  كمنظمة العفو الدولیة ؛اإلنسان في فلسطین

ولیة اإلنسانیة من خالل الرصد التي تعمل على مراقبة تطبیق المعاییر الد رایتس ووتش هیومانو  ،اإلنسان
مساعدات للمواطنین الذي یقدم والمركز النرویجي لالجئین  ،الحشد والمناصرة إلى إضافة ،أساسيبشكل والتوثیق 

 إلى إضافة ،من جهة أخرىراضي والمنازل ألملكیة ابنتهاكات الخاصة االالمعرضین للتهجیر ورصد وتوثیق 
  والخلیل. ،والقدس ،ورام اهللا ،غزةقطاع وبشكل خاص في  ،انتشارها في مختلف المدن الرئیسیة

  
ضاغطة على السلطة الفلسطینیة أداة فهي تعتبر  ،اإلنسانالتي تقوم بها مؤسسات حقوق ومن حیث األنشطة 

نشر و سواء على مستوى التشریعات واإلجراءات،  ؛لدعم حقوق اإلنسان الفلسطیني وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة
الدولیة و المحلیة  من خالل تنظیم حمالت الضغط والمناصرةو ، أو بناء القدرات في مجال حقوق اإلنسانالتوعیة و 

 ،الخاصة بانتهاكات االحتالل لحقوق اإلنسان االستماعحضور جلسات و  ،في المحافل والمؤسسات الدولیة
  الفلسطیني. اإلنسانلوقف االنتهاكات لحقوق  اإلسرائیليوالضغط على االحتالل 

  
  االنقسام وغیاب دور المجلس التشریعي:

تجمید دور  إلى 2007عام الغزة قطاع و  الغربیة أدى االنقسام السیاسي بین حركتي فتح وحماس في الضفة
 أداءوالرقابة على  ،قوانین بمراسیم رئاسیة إصداروحصرها في  ،القوانین إصداروالتوقف عن  ،المجلس التشریعي

اإلنسان ومؤسساتها المدنیة واألمنیة، ما ساهم في توفیر بیئة مناسبة النتهاكات حقوق  األجهزة التنفیذیة للحكومة
وفرض  ،في قطاع غزة اإلعداموتنفیذ عقوبة  ،فییناومالحقة الصح ،والحد من حریة التعبیر ،كاالعتقال السیاسي

  عقوبات على الموظفین.
  

حقوق  مبادئتتنافى مع  إجراءاتللحكومة باتخاذ مراسیم رئاسیة بقوانین تمنح صالحیات  إصداركما ساهم في 
كقانون  ،والمشاركة ،والشفافیة والمساءلة ،وفي مقدمتها الفصل بین السلطات ،ومعاییر الحكم الرشید ،اإلنسان

ما  ،ذات العالقة في صیاغة القوانین دون مشاركة الجهاتو  ،وقانون محكمة الجنایات الكبرى ،الجرائم اإللكترونیة
 إضافیاً  واعتمادها، األمر الذي شكل ضغطاً  إصدارها إجراءاتغیاب الشفافیة والوضوح في و  إضعافها إلى أدى

  حقوق اإلنسان في مهامها.على مؤسسات 
  

  السلطة الوطنیة واعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطین:
حدة "كدولة مراقب هیئة األمم المتل الجمعیة العامة أعضاءمن  اً عضو  138حصلت دولة فلسطین على اعتراف 

  وقد ترتب على ذلك ما یلي: ،2012عام ال "غیر عضو
العهد  أهمهامن  ؛من خمسین اتفاقیة دولیةأكثر : توقیع انضمام دولة فلسطین للمعاهدات الدولیة  .1

 واالجتماعیةوالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة  ،الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة
التمییز العنصري، واتفاقیة  أشكالواتفاقیة مناهضة التعذیب، واتفاقیة القضاء على جمیع والثقافیة، 
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ذوي اإلعاقة، ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  األشخاص حقوق الطفل، واتفاقیة حقوق
القضاء على  واتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، واتفاقیات جنیف لحمایة المدنیین في الحرب، واتفاقیة

 اً هذه االتفاقیات "التزامى لإویتطلب االنضمام  .االتفاقیاتالتمییز ضد المرأة، وغیرها من  أشكالكافة 
 أدواتوتوفیر  ،القوانین الفلسطینیة مع بنود االتفاقیات الدولیة الموقعةبمواءمة یتمثل  اً وطنی اً داخلی

یتطلب التزام الدولة بتقدیم تقاریر دولیة دوریة عن وقانونیة لذلك، والتزام دولي خارجي،  إداریةووسائل 
  1.المتعلقة بحقوق اإلنسان" اإلجراءات أهمهاومن  ،التي تعالجها االتفاقیات األوضاع

  
مة دولیة تابعة لألمم ظمن 33 إلى: انضمام دولة فلسطین انضمام دولة فلسطین للمنظمات الدولیة  .2

المحكمة و ، العالمیةمة التجارة ظونسكو، ومنظمة األسكوا، ومنالمتحدة، منها بعضویة كاملة: منظمة الی
بعضویة مراقب: منظمة العمل الدولیة،  وأخرى، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةو الجنائیة الدولیة، 

وبناء على ما  حدة للتنمیة الصناعیة ( یونیدو).المت األمممنظمة األغذیة والزراعة (الفاو)، منظمة 
سواء تصعید االنتهاكات التي  ؛یتعلق بحقوق اإلنسانفي ما  اقع الفلسطیني شهد تطوراً الو فإن تقدم، 

التي تمارسها السلطة الوطنیة الفلسطینیة  االنتهاكات وأیضاً من جهة،  االحتاللتمارسها سلطات 
، األمر الذي یتطلب بذل المزید من الجهود من مؤسسات حقوق من جهة أخرى بمؤسساتها المختلفة

واقع حقوق في تحسین من خالل برامج ومشاریع مختلفة تساهم  ،لحد من هذه االنتهاكاتل ،ساناإلن
  اإلنسان الفلسطیني.

                                                        
 .2014وي خبیرة بالقانون الدولي، الموقع اإللكتروني لمعهد الحقوق العامة، جامعة بیرزیت، میرفت رشما 1
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  مؤسسات حقوق اإلنسان في فلسطین  .4

عدد كبیر من المراحل شهدت مشادات كبیرة بین القانونیین بحیث مر  ،تطور االهتمام بالدفاع عن حقوق اإلنسان
قرارو إعطاء حظر التمییز صفة القانون الدولي العرفي،  من بینهاوالسیاسیین،   ،اتفاقیات تستند إلى منع التمییز إ

الواجب التمتع بها من قبل الفئات المجتمعیة المهمشة  األساسیةوأخرى تحدد بشكل واضح وصریح الحقوق 
قرارو ، اإلعاقةذوي  واألشخاصوالنساء  األطفالوالضعیفة مثل  صیر هو متطلب سابق ن الحق في تقریر المأ إ

 ،المقرران الخاصانبما في ذلك  ،للتمتع بأي من الحقوق، واستحضار اآللیات المستندة إلى میثاق األمم المتحدة
  ضمن جملة كبیرة من التطورات. ،واالستعراض الدوري الشامل

 
من خالل بعض  ،يات القرن الماضیبرصد وتوثیق انتهاكات حقوق اإلنسان في سبعین في فلسطین بدأ العمل وقد

كفرع للجنة  1977عام ال، ومؤسسة الحق 1974عام ال) Quakers( المؤسسات الدولیة (مؤسسة كویكرز
  اإلسرائیلي. االحتاللتقدیم الخدمات القانونیة لضحایا انتهاكات سلطات  وأیضاً  ،الحقوقیین الدولیین في جنیف)

  
وشهدت هذه  . 1987عام الع االنتفاضة األولى وتعزز العمل في مجال حقوق اإلنسان في فلسطین مع اندال

كمركز المعلومات اإلسرائیلي لحقوق اإلنسان في األراضي  ،الفترة اهتمام مؤسسات حقوق اإلنسان اإلسرائیلیة
  .االحتاللبعثات دولیة للتحقیق في ممارسات  وأیضاً  ،1989عام التسیلم) (ب المحتلة

  
اإلسرائیلي، وما نتج عنه  االحتاللن منظمة التحریر الفلسطینیة ودولة بی 1993عام ال أوسلووبعد توقیع اتفاق 

في المجتمع الحیاة على مختلف جوانب بآخر، بشكل أو  ،وقانونیة وسیاسیة وأمنیة أثرت إداریةمن تغیرات 
جراءاتالفلسطیني، بما فیها القوانین والتشریعات  ازدیاد  ل، ُسجِّ ممارسات مؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیة وإ

المجلس التشریعي قانون الجمعیات  إقرارخاصة بعد وب ،اإلنسانحقوق في مجال في عدد المؤسسات العاملة 
لمستقلة لحقوق اإلنسان الهیئة اأنشئت كما غیر حكومیة،  أهلیةما فتح المجال لتسجیلها كمؤسسات  ،الخیریة

، 30/9/1993ل یاسر عرفات رحمه اهللا، بتاریخ مرسوم صادر عن الرئیس الراح(الهیئة) كمؤسسة شبه حكومیة ب
، وصدر 1997عام ال) من القانون األساسي الفلسطیني، الذي أقره المجلس التشریعي 31كما نصت المادة (

  .2002عام الونشر في الوقائع الفلسطینیة 
  

 ،من جهة اإلنسانلحقوق مواءمتها : مراقبة التشریعات الفلسطینیة ومدى أهمهاوتولدت مجاالت جدیدة للعمل 
 إلى إضافة، من جهة أخرى التعذیب في السجون أهمهاو ورصد وتوثیق انتهاكات السلطة الوطنیة لحقوق اإلنسان 

  .امغیرهو ...  واالستیطان ،اإلسرائیلي في مصادرة األراضياالحتالل العمل على رصد انتهاكات سلطات 
  

فهي تعمل على رصد وتوثیق انتهاكات حقوق  ،اإلنسانالتي تقوم بها مؤسسات حقوق ومن حیث األنشطة 
في التقاریر الدوریة والمتخصصة، والمشاركة  إعداد إلى إضافة، ودولیاً  وتنظیم حمالت مناصرة محلیاً  ،اإلنسان

تؤثر  مجموعة ضغطكبیرة في دورها باعتبارها أهمیة بحیث اكتسبت ، الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسانالمؤتمرات 
وكذلك على الرأي  ،على مواقف المستوى الرسمي للحكومات وأیضاً  ،المتحدة األممات وهیئات على قرارات مؤسس
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والداعمة لحقوق  ،حقوق اإلنسانفي مجال والمؤسسات اإلقلیمیة العاملة  ،واالتحادات ،العام العالمي كالبرلمانات
  الشعب الفلسطیني.

  
  اإلنسان:في حقوق جنسیة المؤسسات العاملة 

مؤسسات فلسطینیة، بینما المؤسسات العاملة في حقوق اإلنسان هي  من% 76أن  االستبیان نتائجأظهرت 
  %، كما هو موضح في الشكل التالي:3% مؤسسات أجنبیة، فیما نسبة المؤسسات اإلسرائیلیة بلغت 21

  

  
  ): جنسیة المؤسسات العاملة بحقوق اإلنسان1النموذج (

  
  :للمؤسسات الرئیسیةمقرات ال

% في مدینة رام اهللا، 27مقابل ، في القدستقع مكاتبها الرئیسیة  % من المؤسسات38تائج الدراسة أن ن أظهرت
  كما هو موضح في الجدول التالي: ،في بیت لحم% 3و ،غزةقطاع % في 10الخلیل و ي مدینةف %21بینما 

  

  
  ): التوزیع الجغرافي للمقرات الرئیسیة للمؤسسات2نموذج (
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 )%55(أكثر من نصف المؤسسات فإن ، اإلنسانفي حقوق ت ومكاتب المؤسسات العاملة بمقراوفیما یتعلق 
 لها فروع ومقرات في األراضي الفلسطینیة، ویعتمدون على الباحثین المیدانیین في تغطیة أنشطتها. توجد ال 

لمدن الرئیسیة في الهیئة المستقلة لحقوق اإلنسان "دیوان المظالم" هي الوحیدة التي لها مكاتب في مختلف او 
ن رایتس ووتش اباستثناء هیوم ،الشرقیةفي القدس فلسطین، كما أن المؤسسات األجنبیة تعمل من خالل مقراتها 

  .لحین حصولها على ترخیص من السلطات اإلسرائیلیة لفتح مقر لها في القدس ،في رام اهللا یقع مقرها مؤقتاً التي 
  

  مناطق عمل المؤسسات:
ین أو بالتعاون یفي مختلف المناطق الفلسطینیة، وذلك من خالل باحثین میدان أنشطتهاتغطیة وتقوم المؤسسات ب

لیها من قبل إوعدم السماح بالوصول  ،خاصة في قطاع غزة نتیجة الحصار المفروض علیهاوب ،فیما بینها
من % 38سة أن وبینت نتائج الدرا وغیرها. ... ن رایتس ووتش اكما حصل مع هیوم ،السلطات اإلسرائیلیة

التي تمارس  االنتهاكات % منها تغطي31بینما  ،ینیةالفلسط األراضيفي جمیع  االنتهاكاتتغطي المؤسسات 
تغطي ف% منها 14، أما في الخلیلالقدیمة في البلدة  االنتهاكاتتغطي % منها 17، ونسبة في القدس
  كما هو موضح في الشكل التالي: في قطاع غزة، االنتهاكات

  
  ): المناطق التي تغطیها مؤسسات حقوق اإلنسان3وذج (النم
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 مجاالت عمل مؤسسات حقوق اإلنسان  .5

السلطة الوطنیة  إنشاءمقارنة بالفترة التي سبقت اإلنسان في فلسطین، في حقوق ازداد عدد المؤسسات العاملة 
 ویقدر عدد  .امر عسكریةمن أو  اوما یصدر عنه ،لضع لقوانین سلطات االحتالخالفلسطینیة، والتي كانت ت

لدى وزارة الداخلیة،  غیر حكومیة مسجلة رسمیاً  أهلیةوغالبیتها مؤسسات  ،بالعشرات اإلنسانمؤسسات حقوق 
  األسرى والمحررین. شؤون وهیئة ،واالستیطانكهیئة مكافحة الجدار  ؛بعض الهیئات الحكومیة إلى إضافة

  
مؤسسة تعمل  29ن األهلیة والدولیة واإلسرائیلیة، التي تضمنت الدراسة ركزت على مؤسسات حقوق اإلنساإال أن 

وانتهاكات مؤسسات  ،اإلسرائیلیة من جهة االنتهاكاتفي مجاالت متعددة في حقوق اإلنسان، أهمها رصد وتوثیق 
تعدیالت على  إلجراءوكذلك الضغط  ،االنتهاكاتالسلطة الوطنیة من جهة أخرى، والمساعدة القانونیة لضحایا 

خاصة ما یتعلق بالعهد الدولي للحقوق وب ،حقوق اإلنسان ومبادئلتشریعات والقوانین التي تتنافى مع قواعد ا
ما یلي جدول یوضح  وفي.  والثقافیة واالقتصادیة االجتماعیةالمدنیة والسیاسیة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

  حقوق اإلنسان: مؤسسات مجاالت عمل
  

  اإلنسان عمل مؤسسات حقوقمجاالت 
  مجال عملها  اسم المؤسسة  الرقم
في الصحة مساعدة تقنیة لوزارة الصحة الفلسطینیة، مراقبة الحق   منظمة الصحة العالمیة  1

والتحویالت الطبیة من الضفة الغربیة  ىمن ناحیة وصول المرض
  .غزة والقدس الشرقیةقطاع و 

  .یة مجتمعیة ومناصرة دولیةتقدیم المساعدات القانونیة وتوع  مركز العمل المجتمعي  2
مؤقتة في تعمل على مشاریع  -عمل مجتمعي–مؤسسة مجتمعیة   برج اللقلق  3

ال یندرج ضمن و  ،والتدریب على حقوق اإلنسانمجال التوعیة 
ضمن برامج و  ،في حاالت خاصة إال لالنتهاكاتالرصد والتوثیق 

  .مجتمعیة
مؤقتة في مجال التوعیة على مشاریع تعمل  - عمل مجتمعي   األفریقیةجمعیة الجالیة   4

ال یندرج ضمن الرصد والتوثیق و  ،والتدریب على حقوق اإلنسان
  .وضمن برامج مجتمعیة ،في حاالت خاصة إال لالنتهاكات

  .كافةفي القدس  االحتاللرصد وتوثیق انتهاكات   مركز معلومات وادي حلوة  5
مركز القدس للحقوق   6

  االقتصادیة واالجتماعیة
عداد دراسات وأبحاثدفا   .ع قانوني وتوعیة قانونیة وإ

مؤسسة شبابیة حول التمكین االقتصادي والمشاركة السیاسیة   الفلسطینیةالرؤیا   7
مؤقتة في مجال التوعیة تعمل على مشاریع  ،واالجتماعیة والتقییم

ال یندرج ضمن الرصد والتوثیق و  ،والتدریب على حقوق اإلنسان
  .مجتمعیةضمن برامج و  ،االت خاصةفي ح إال لالنتهاكات
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الحركة العالمیة للدفاع عن   8
  فرع فلسطین –األطفال

  .حقوق األطفال

مؤسسة الضمیر لرعایة   9
  األسیر وحقوق اإلنسان

وتقدیم  ،والسلطة االحتاللخدمة األسرى والمعتقلین في سجون 
وتقدیم االستشارات  ،الخدمة القانونیة المجانیة للدفاع عن األسرى

نتهاكات ضد األسرى االالحقوقیة والقانونیة ورصد وتوثیق 
  والضغط والمناصرة والتوعیة والتدریب ،وعائالتهم

 أبحاثبناء على  ،اإلنسانحمالت حشد ومناصرة لحقوق   منظمة العفو الدولیة  10
  .ودراسات موثقة

الهیئة المستقلة لحقوق   11
 "دیوان المظالم"اإلنسان 

  

  .عیة وتدریب، تو الشكاوىاستقبال 
  .اإلعالم، وأبحاثدراسات 

عیادة القدس لحقوق   12
  اإلنسان/ جامعة القدس

، یتم العمل في الجامعةالعیادة القانونیة من مراكز كلیة الحقوق 
كتطبیق عملي في كلیة الحقوق (مساق تعلیمي) في حقوق 

 اإلنسان.
 في جنوب القدس. االحتاللتوثیق انتهاكات 

ت هدم المنازل في المناطق البدویة والتهجیر التركیز على انتهاكا
 القسري.

التعبیر  أوبما یشمل حریة الحركة  ،انتهاكات "الحق في التعلیم"
  .أو االعتقاالت

المركز الفلسطیني للتنمیة   13
  والحریات اإلعالمیة (مدى)

  .الدفاع عن الحریات اإلعالمیة

مركز القدس للمساعدة   14
 القانونیة وحقوق اإلنسان

  

سواء من الجانب  ؛التمثیل القانوني لضحایا حقوق اإلنسان
اإلسرائیلي أو الفلسطیني في الضفة والقدس (هدم المنازل، 

  ملف تسلیم جثامین الشهداء. ،التهجیر القسري) في غزة
مركز المرأة لإلرشاد   15

  واالجتماعي القانوني
 ّ   .فاتتقدیم خدمات قانونیة واجتماعیة للمعن

  .للبیت اآلمن خدمات الحمایة
  .التوعیة وبناء القدرات

  .ودولیاً  المناصرة محلیاً 
  .في المنابر الدولیة اإلنسانحول حقوق  االحتاللمساءلة دولة 

مركز المعلومات اإلسرائیلي   16
لحقوق اإلنسان في 

  "بتسیلم" األراضي المحتلة

 ،والحواجز ،في مصادرة المیاه االحتاللرصد وتوثیق انتهاكات 
 ، ...القسريجیر والته ،وهدم المنازل ،واالعتقاالت ،القتل وأعمال

  .وغیرها من االنتهاكات
صدار   .الخاصة بذلك واإلحصائیاتالتقاریر والدراسات  وإ

 أو ،االحتاللسواء من اإلنسان؛ رصد وتوثیق انتهاكات حقوق   مؤسسة الحق  17
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جهات محلیة ودولیة،  أماممن السلطة، وبرامج الحشد والمناصرة 
جراء   .البحوث والدراسات وإ

  .اإلنسانیةرصد تطبیق المعاییر الدولیة   ووتش رایتس هیومان  18
  .)كل سنة یتم التركیز على جانب معین (كاإلعدام مثالً 

محافظ في البلدة المكتب   19
  القدیمة في الخلیل

رصد االنتهاكات وجمع المعلومات الالزمة من خالل نموذج 
  .شكوى

  .ورات األمور في البلدة القدیمةمتابعة مجریات وتط
 .توفیر مساعدات مالیة وعینیة للسكان

  .خلق برامج تنمویة
 .حمایة الطفل، التعلیم وحقوق الطفل  الطفل إنقاذ مؤسسة  20
  .توثیق انتهاكات ومقاومة شعبیة  لجنة الدفاع عن الخلیل  21
 حقوق عن المدافعین تجمع  22

  اإلنسان
في والتحقق من صحة المعلومات  ،االحتاللتوثیق انتهاكات 

  .الخلیل
23   Christian

Teams Peacemaker 
وعمل تقاریر الدراسة،  وأیامعلى الحواجز  إنسانحقوق  ومراقب

في  والتواصل االجتماعي ،البیوت إلىوزیارات  ،حول هدم البیوت
  الخلیل.

لحمایتها  اضياألر التي تم هدم مساكنها، تطویر  األسرتأهیل   األراضي أبحاث مركز  24
التي تخص  اإلسرائیلیةورصد االنتهاكات  ،من خطر المصادرة

 إغالق، وهدم المساكن ،والسكن (االستیطان والجدار) األرض
  .والمصادرة والحشد والمناصرةعن قضایا الهدم والدفاع 

 - التطبیقیة األبحاثمعهد   25
   القدس "أریج"

خاصة بمصادرة ال اإلسرائیلي االحتاللرصد وتوثیق انتهاكات 
 ،المواطنین أراضيعلى  واالعتداءات واالستیطاناألرضي 

نشاء صدار ،وهدم المنازل ،االستیطانیةالبؤر  وإ تقاریر دوریة  وإ
  .االنتهاكاتبهذه 

 ،خاصة الحق في المیراثوب ،رصد وتوثیق انتهاكات حقوق المرأة  المرأةشؤون مركز   26
  .المادي واالستقالل ،واتخاذ القرار

مركز المیزان لحقوق   27
  اإلنسان

 الحقوق خاصةبو  ،وحمایتها اإلنسان حقوق احترام تعزیز
  .غزة قطاع في واالجتماعیة والثقافیة االقتصادیة

المركز الفلسطیني لحقوق   28
  اإلنسان

واإلرشاد والمساعدة  ،رصد وتوثیق انتهاكات حقوق اإلنسان
عداد ،المرأة وحدة خاصة بحقوق إلى إضافةالقانونیة للضحایا،   وإ

ومدى  واالجتماعیة االقتصادیةالدراسات واألبحاث حول الحقوق 
  .التشریعات الفلسطینیة للمعاییر الدولیةمالءمة 

المعرضین  للفلسطینیین إنسانیةوتقدیم مساعدات  ،خدمات قانونیة النرویجي لالجئینالمجلس   29
  .للتهجیر، مشاریع تطویر التعلیم
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 ،الحق في األرض، السكن، الملكیةمجاالت الحقوق: أهم 
  .باستثناء االعتقاالت والقتل ،والمستوطنین االحتالل إجراءات

  
  مجاالت عمل مؤسسات حقوق اإلنسان:

% منها 97وأظهرت النتائج أن  ،من مجالأكثر المؤسسات تعمل في فإن وحول مجاالت عمل حقوق اإلنسان، 
% 79یعمل في مجال الحشد والمناصرة، بینما  ،%86سبة وبن ،یلیها ،االنتهاكاتیعمل في رصد وتوثیق 

في األبحاث % یعملون 76، وإقلیمیاً توزع  نفسها النسبةوب ودراسات وتوزیع معلومات محلیاً  إحصائیاتیصدرون 
 إصدار، وبنسبة مماثلة یعملون على في مجال تطویر السیاسات والتشریعات% منهم یعملون 69و  ،والدراسات

  ، انظر الشكل التالي:لدراسات وتوزیع المعلومات دولیاً اإلحصائیات وا
  

  
  2): مجال عمل مؤسسات حقوق اإلنسان4النموذج (

  
  مجاالت رصد وتوثیق انتهاكات حقوق اإلنسان:

یؤكد ي ذالقانون الدولي اإلنساني الإطار المتعلقة بحقوق المدنیین في  االنتهاكاتوفیما یتعلق بتوثیق ورصد 
هي  ،أو خالفه ،حالة حرب باعتبار أن أي ،في البیئة المحیطةأو التغییر  ،بحقوق المدنیینعلى عدم المساس 

الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعهد الدولي  االنتهاكاتوكذلك  . مؤقتةمرحلة 
الحقوق المدنیة ن أ علماً  ،مشةإلى حقوق الفئات المه إضافةوالثقافیة،  واالقتصادیة االجتماعیةالخاص بالحقوق 

في التجمع السلمي، والمساواة بین الرجال والنساء و ، وحریة الرأي والتعبیر، في الحیاةتشمل: الحق  والسیاسیة
الخاص  الدولي العهدحقوق  أما  لعقوبة قاسیة. أوحد للتعذیب أ إخضاعالمدنیة والسیاسیة، وعدم الحقوق 

                                                        
% تعمل في مجال بناء القدرات للشباب 3% من المؤسسات تعمل في القضایا اإلجتماعیة وبنسبة 14أخرى: كما أظهرت النتائج أن  2

  ت.واألطفال، وبنسبة مماثلة تعمل في الدعم القانوني والمرافعا
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في الحق و في السكن، بما فیها الحق  ،كریمة ةالحق في حیا فأهمها: والثقافیة واالقتصادیة االجتماعیةبالحقوق 
حق كل و التعلیم، في الحق و األسرة واألطفال والمراهقین، في حمایة الحق و النقابات، في تكوین الحق و ، العمل
حقوق الفئات بیتعلق ما ما أ  الثقافیة. ةالمشاركة في الحیافي حق كل فرد و التحرر من الجوع، في  إنسان

وحقوق ذوي اإلعاقة، التي تم تنظیمها من خالل اتفاقیات  ،األطفالوحقوق  ،المرأةفهي تشمل حقوق  ،المهمشة
وذلك لجسر  دولیة خاصة بحقوق كل فئة (اتفاقیة حقوق المرأة، اتفاقیة حقوق الطفل، اتفاقیة حقوق ذوي اإلعاقة)

  .ضد هذه الفئات ،بشكل مباشر ،المعیاري الذي یمیزاإلطار الفجوة الناجمة عن 
 

  توثیق انتهاكات المعاهدات الدولیة:
من هذه المجاالت، وتبین أن أكثر واحد أو  المؤسسات تعمل على التوثیق والرصد في مجالالنتائج أن  أظهرت

% تعمل على 71الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة، بینما  االنتهاكات% من المؤسسات تعمل على توثیق 82
تعمل على توثیق ف ،% منها68والثقافیة، أما  واالجتماعیةفي مجال الحقوق االقتصادیة  االنتهاكاتوثیق ت

  ، انظر الشكل التالي:حقوق الفئات المهمشةفي مجال  االنتهاكات

  
  االت عمل مؤسسات حقوق اإلنسان): مج5النموذج (

  
 السلطة الوطنیة:اإلسرائیلي واألجهزة األمنیة في  االحتاللتوثیق انتهاكات 

بغض النظر عن الجهة التي ترتكبها، سواء سلطات  االنتهاكاتتعمل غالبیة مؤسسات حقوق اإلنسان على رصد 
ما زال یصعد من انتهاكاته االحتالل ن أخاصة وباإلسرائیلي و/أو األجهزة األمنیة في السلطة الوطنیة، االحتالل 

سواء  ؛األمن الفلسطینیة أجهزةانتهاكات  إلى إضافةمجاالت، وفي مختلف ال ،في مختلف األراضي الفلسطینیة
االعتقال  إجراءاتب وأ ،الدولیة التي وقعتها السلطة واالتفاقیاتبالتشریعات التي تتعارض مع المعاهدات 

  والتعذیب في سجونها. ،ومنع التجمع السلمي ،السیاسي
  

اإلسرائیلي مقابل  االحتاللد وتوثیق انتهاكات % من المؤسسات تعمل على رص45ن أوقد بینت نتائج الدراسة 
% تعمل على رصد وتوثیق انتهاكات 48السلطة الوطنیة، بینما  أجهزة% تعمل على رصد وتوثیق انتهاكات 6
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بینما  ،%54ن مجموع المؤسسات التي تعمل على رصد وتوثیق انتهاكات السلطة هو أوهذا یعني كل منهما، 
كما هو موضح في الشكل %، 93هو إسرائیل لى رصد وتوثیق انتهاكات مجموع المؤسسات التي تعمل ع

  التالي:
  

  
  توثیق انتهاكات االحتالل اإلسرائیلي واألجهزة األمنیة في السلطة الفلسطینیة): 6النموذج (

  
 حقوق اإلنسان: النتهاكاتالمردود من الرصد والتوثیق 

سواء على المستوى المحلي  ؛واضح وتأثیرهان مردودها خاصة أوبكبیرة، أهمیة تكتسب عملیة الرصد والتوثیق 
توثیق  فمثالً  ،على المدى الطویلینعكس  بل ،وسریعاً  كما أن تأثیرها لیس لحظیاً  اإلقلیمي، وأالدولي  وأ

 ،إیجابيكان له مردود  ،العودة في قطاع غزةفي مسیرات وممارساته ضد المشاركین االحتالل انتهاكات 
السلطة للمسیرة السلمیة في  أجهزةبقتل األطفال والمسعفین وذوي اإلعاقة.  كذلك ممارسات  ما یتعلقفیخاصة وب

 إلىما دفعها  ،الرأي العام المحلي والدولي إثارة إلى أدت ،غزةقطاع رام اهللا التي طالبت برفع العقوبات عن 
جراءاتهاتغییر في سیاساتها    في المسیرات التي حدثت بعدها. وإ

  
ا قلیل، ممردودهأن % رأوا 24، مقابل ا مردود كبیر جداً من الرصد والتوثیق لهأمن المؤسسات  %62واعتبرت 

وهذا یعتمد على نوعیة الحالة واختیار الوقت المناسب للضغط  ن المردود حسب الحالة،أ ن% یرو 14بینما 
منه أعلى على السلطة  ن التأثیرأ إلى إضافةوالحشد كحالة قتل األطفال في قطاع غزة خالل مسیرة العودة، 

السلطة ضد  أجهزةالخاصة بممارسات  االنتهاكاترصد  لعدم رضوخها للضغوط، فمثالً  االحتاللعلى دولة 
الضغط وكذلك الحال في تراجعها عن ذلك في المرات الالحقة،  إلىأدى  ،مسیرة رفع العقوبات على قطاع غزة

فاد أكما االحتالل عن هدم تجمع سوسة (وتراجع سلطات   ة.ما یتعلق بقانون الجرائم اإللكترونی والمناصرة في
االتحاد من خاصة وب ،وما نتج عنه من حاالت للضغط ،لم) نتیجة الرصد والتوثیقیمدیر التوثیق في بتس

  كما هو موضح في الشكل التالي: األوروبي،
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  المردود من رصد وتوثیق االنتهاكات): 7النموذج (

  
  فیما یلي: لالنتهاكاتوثیق وتظهر أهمیة الرصد والت

 فئات المجتمع بحقوقها.تعریف یساهم في   .1
  .االنتهاكاتالحد من  إلىیؤدي   .2
  یساعد على اإلعداد الجید لحمالت الدعم والمناصرة لحقوق اإلنسان.  .3
  للمطالبة بحقوقها في مختلف القضایا. االنتهاكاتتشجیع ضحایا   .4
أو  ،لالنتهاكوالمرتكبة  الفاعلةونیة والمحاسبة القضائیة للجهات المساءلة القان أدواتتعتبر من   .5

  أو الجرم. ،المخالفات
والمدعومة  ،لمجتمع الدوليا أمام الفلسطینییناإلسرائیلي بحق  االحتاللالتي یمارسها  االنتهاكاتتبین   .6

  موثقة. بتقاریر
جراءاتهاا لوقف سیاساتهاالحتالل  على سلطاتمارسة ضغط المنظمات الدولیة واإلقلیمیة المؤثرة م  .7  وإ

  وانتهاكها لحقوق اإلنسان في فلسطین.
وقد لعبت حركة مقاطعة  لبعض الشركات األجنبیة من المستوطنات.  االستثماراتسحب  إلى أدت  .8

 ،والعدید من دول العالم ،أوروباعلى كافة المستویات الرسمیة والشعبیة في  كبیراً  ) دوراً BDS( إسرائیل
  .وثقافیاً  وأكادیمیاً  اقتصادیاً  االحتاللاطعة دولة لمق

 ،سوسةقریة تراجع في ممارسات االنتهاكات كما حصل في تراجع سلطات االحتالل بهدم  إلى أدى  .9
  التراجع عن تنفیذ عقوبة اإلعدام في غزة. وأیضاً 

  تغییر سیاساتها.تعتبر وثائق مهمة ومرجعیة علمیة للجهات المختصة في الوزارات والمؤسسات ل  .10
 خاصة بعد التوقیع على اتفاقیة سیداو.وب ،نحو المرأة وحقوقها إیجابيتغیر   .11
  

موضح كما هو ، ویمكن البناء علیها ،ن نتائج عملیة الرصد والتوثیق لیست مباشرةأ إلى ،هنا ،وال بد من اإلشارة
 في الشكل التالي:
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معرفة  
المجتمع 
بالحقوق 

منع 
االنتھاكات 

اإلعداد الجید 
للمناصرة 

دولیا ومحلیا 

مطالبة  
المجتمع 
بحقوقھ

یساعد في  
احتیاجات 
ومشاریع 

توعیة في 
قضایاجدیدة  

بالقدس 

الضغط حسب 
  - الوضع 

تعتبر 
المرجعیة 
تاریخیة 

بھدف 
المساءلة 
الجنائیة 
الدولیة 

25.0%

18.8%

12.5%12.5%

6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%

كیفیة تحقیق مردود ایجابي للرصد والتوثیق

  
  ة تحقیق مردود إیجابي للرصد والتوثیقكیفی): 8النموذج (
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  شةوانعكاساتها على الفئات المهمّ  األولویات في توثیق انتهاكات حقوق اإلنسان  .6

في والبلدة القدیمة  ،یتناول هذا الجزء من الدراسة األولویات في توثیق انتهاكات حقوق اإلنسان في القدس الشرقیة
ومدى انعكاسها على الفئات المهمشة من النساء واألطفال  ،بقطاع غزة بحریةالبریة وال والمنطقة العازلةالخلیل، 

اإلسرائیلیة الخطیرة لحقوق اإلنسان في  لالنتهاكاتن هذه المناطق األكثر عرضة أخاصة ، وبوذوي اإلعاقة
القتل هدف ب االحتاللهجمه شرسة من قوات  إلىتتعرض كما أنها  ،كاإلفراط في استخدام القوة ،السنوات األخیرة

  والتهجیر القسري ومصادرة األراضي والعقارات.
  

في  ،وكبار السن ،اإلعاقةذوو واألشخاص  ،والنساء ،األطفالفي ذلك بمن  ،الفئات المهمشةالتركیز على ویعزى 
المعیاري الناظم للنظام اإلطار بفعل  واقتصادیاً  ضعیفة اجتماعیاً و  مهمشة باعتبارها فئات ،الدراسةمضامین 

 وال یأخذ بعین االعتبار مختلف احتیاجاتهم، وبالتالي یكونون ضمن الفئات ،سیاسي الذي یقوض مشاركتهمال
  .الفلسطینیة السلطة الوطنیة أجهزةانتهاكات  وأیضاً  ،اإلسرائیلیة االنتهاكاتمن  األكثر تضرراً 

  
في  المرأةمركز شؤون ( كالمرأةبهذه الفئات  االهتمام إلىفي حقوق اإلنسان بعض المؤسسات العاملة عمدت وقد 

فرع  األطفال/(الحركة العالمیة للدفاع عن  واألطفال اهللا)في رام  واالجتماعيد القانوني شالإلر  المرأةومركز غزة، 
 ضمنیاً  اهتماماً أبدى ، وبعضها (مؤسسة قادر للتنمیة المجتمعیة ومؤسسة نجوم األمل) اإلعاقةوذوي  فلسطین)

  .تهاكاتانلما یتعرضون له من 
  

 التي تتعرض لها النساء االنتهاكاتفي رصد المؤسسات العاملة 
 ا(غالبیته التي تتعرض لها النساء االنتهاكاترصد وتوثیق بتقوم % من المؤسسات 62ن أنتائج الدراسة  أظهرت

في حال  ،نالهیئة المستقلة لحقوق اإلنساو كمؤسسة الحق،  ؛الخاصة بحقوق المرأة ضمنیاً  االنتهاكاتبرصد تقوم 
فیات اعند تعرض الصح برصد االنتهاكات مدىوتقوم مؤسسة السلطة، في سجون  لالعتقالتعرض النساء 

ساء المعتقالت في سجون نانتهاكات حقوق البرصد وتوثیق مؤسسة الضمیر وتقوم المهنیة، حقوقهن  النتهاك
  ، انظر الشكل التالي:بذلكتقوم % ال 38مقابل  )االحتالل

  

  
  نسبة المؤسسات التي تركز على حقوق المرأة: )9(النموذج 
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القضایا التي یتم رصدها، انتهاكات تتنافى مع العهد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعهد أهم ومن 

  المرأة.التمییز ضد  أشكالالقضاء على كافة والثقافیة، واتفاقیة  واالقتصادیة االجتماعیةالخاص بالحقوق 
  

من الحقوق السیاسیة  واالستفادةفي العمل، هي: الحق  ،تغطیتهاتتم القضایا التي أهم أن  إلىائج النت أشارتوقد 
وقانون  ،% للقضایا المتعلقة بالمساواة والعدالة والنوع االجتماعي11% لكل منهما، وبنسبة 17والمدنیة بنسبة 

، ةفي الحیانتهاكات اإلسرائیلیة، والحق واال ،تغطیة قضایا الحق في المیراثتتم % 6وبنسبة   الشخصیة. األحوال
والتهجیر  اإلقامةفیات واإلعالمیات، وحق اوالتعبیر، وانتهاك حقوق الصحالرأي القرار، وحریة في اتخاذ الحق و 

انظر الجدول  ،لمزید من التفاصیل .ضمن حقوق العائلة ولم الشمل الجنسي، وتسجیل األطفال واالعتداءالقسري، 
  التالي:

  
  تغطیتهاتتم التي انتهاكات حقوق المرأة ع النسبي لقضایا التوزی

 % تغطیتهاتتم الحقوق التي 
  %17  الحق في العمل

 االستفادة من الحقوق السیاسیة والمدنیة
 %11 المساواة والعدالة والنوع االجتماعي

 الحقوق القانونیة واالجتماعیة لحمایة حقوق المرأة 
  لنفسي واالقتصادي واالجتماعيحقوق نسائیة حول التمكین ا
 الشخصیة األحوال

 6%  
  اقتحام البیوتو  ،وهدم المنازل ،فقط فقدان البناء

 قضایا قتل النساء
 بحق النساء اإلسرائیلیةاالنتهاكات 
 في المیراث المرأةحق 

 صنع القرار
 الحق في الحیاة

 الحق في حریة الرأي والتعبیر
 مناصب قیادیة -في المجتمع  دور المرأة إیجاد

 حسب النوع االجتماعي
 اإلعالميانتهاك حریة العمل 

 اإلقامةحق  -لم الشمل 
 التهجیر القسري

 األطفالتسجیل 
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 تمكین المرأة
 قضایا االعتداء الجنسي

 العنف ضد المرأة
  

 التي یتعرض لها األطفال االنتهاكاتفي رصد المؤسسات العاملة 
 أوالنار علیهم بهدف القتل إطالق  أهمها ؛اإلسرائیلیة االنتهاكاتلعدید من ى الالفلسطینیون إرض األطفال یتع

في ظروف وحجزهم في مراكز اعتقال  ،العتقال والتعذیبى الإ، وتعرضهم االحتاللمن جنود جیش  اإلصابة
 إلى إضافة، ات مالیة باهظةعالیة وغرام وأحكاموفرض عقوبات صارمة اإلنسان، حقوق أبسط تتنافى مع 

منع األطفال من التواجد یتم "في الخلیل، وفي البلدة القدیمة .  المواطنةوحرمانهم من حقوق  ،التهجیر القسري
بشكل  هممحاوالت دهسو  األطفال بالكالب، وتخویف ،خاصة في األعیادبو الفرندات،  أوالمنازل أسطح على 
طالق  ،ممنهج في القدس، خاصة في المناطق البدویة وب ،وكذلك هدم المدارس یهم. قنابل الغاز والصوت علوإ

  .في التعلیموانتهاك حقهم 
  

برصد انتهاكات حقوق األطفال، تقوم  اإلنسانفي حقوق % من المؤسسات العاملة 59ن أوأظهرت نتائج الدراسة 
وبعض ، فرع فلسطین- لاألطفاالحركة العالمیة للدفاع عن و نقاذ الطفل، إ :أهمهامؤسسات متخصصة  منها

(استهداف األطفال بالقتل في  حسب الحالة وأهمیتهاو  ،ضمنیاً  رصد انتهاكات حقوق األطفالبتقوم المؤسسات 
، حقوق اإلنسانو األسیر طفال وانتهاك حقوقهم، مؤسسة الضمیر لرعایة ألاغزة: مركز المیزان في غزة، اعتقال 

في كالحق  ؛لألطفال األساسیةوأثره على الحقوق  "األونروا"ولیة حالیا متابعة قرار وكالة الغوث الد كما یتم
علیها، كما هو تركز ال منها % 41مقابل  )اآلن، ولم یتم رصدها وتوثیقها حتى في الصحةوالحق التعلیم، 

  :التاليموضح في الشكل 
  

  
  نسبة المؤسسات التي تركز على حقوق األطفال): 10النموذج (
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 ،في التعلیمتتعلق بالحق %) 52(التي یتم التركیز علیها كثر من نصف القضایا أن أة نتائج الدراس أظهرتو 
المناطق البدویة والمهمشة،  وأیضاً  )،ج(المصنفة  االحتاللوالمناطق الخاضعة لسلطات  ،وغالبیتها في القدس

 أولمدارس ى الإول ومنع الطلبة من الوص ،هدم المدارس، وتقیید الحركة من خالل الحواجز العسكریةوأهمها 
وفي البلدة القدیمة  . )دیس مثالً  أبولجامعات (جامعة ى الإالمؤدیة في الطرق ووضع نقاط تفتیش  ،الجامعات

 . اقتحام المدارس وتدمیر محتویاتهاویقومون ب ،لمدارسى الإالطلبة من الوصول  االحتاللیمنع جنود في الخلیل، 
الحركة العالمیة للدفاع عن و الطفل،  إنقاذ ،على سبیل المثال ،تالتي ترصد هذه الحاال ومن أهم المؤسسات

جلس المف ؛تقاطع في تخصصات ومجال عمل المؤسسات ،هنا ،یظهرو  . المركز النرویجي لالجئینو األطفال، 
 ،ومن ضمنها رصد هدم المدارس ،النرویجي لالجئین یرصد انتهاكات التهجیر القسري ومساعدة الالجئین

رصد توجهات الحكومة في تسان نالهیئة المستقلة لحقوق اإلو ، خاصة في المناطق البدویةوب ،بةومساعدة الطل
وهذه بعض االعتداءات التي یتم  ترصد قضایا مشابهة، مبتسیلو ، في التعلیمتعدیالت على التشریعات بالحق 

  رصدها:
 .عتداءات جسدیة ولفظیة على األطفال وتهدیدهما - 
  .منع الحركة والتنقل - 
  .ال وحجزاعتق - 
  .تفتیش مهین ورمي الكتب المدرسیة على األرض - 
  

والشعور في الحمایة ، والحق االحتاللفي سجون والتعذیب  االعتقالقضایا توثیق  ،%18وبنسبة  ذلك، یلي
التي تتعلق بالحق  كل من القضایاتذهب إلى % 12بینما باألمان، والحمایة من العنف، والحقوق االجتماعیة، 

، والمساعدة القانونیة في الرعایةالحق  :أهمها ؛متعددة بقضایا% تتعلق 6وفي الحیاة، حق والفي اللعب 
والمیراث، وقضایا التمیز بین األطفال الفلسطینیین في الهویة ، والحق اإلسرائیلیةفي المحاكم والمرافعة 

  انظر الشكل التالي: والصحة،في التغذیة ، والحق واإلسرائیلیین

الحق  في  
التعلیم

توثیق 
اعتقالھم 
وتعذیبھم 

لدى االحتالل 

الحمایة من  
العنف 

الحقوق  
االجتماعیة 

الحق في 
الحمایة

الحق في 
اللعب 

الحق في 
الحیاة 

52.9%

17.6%17.6%17.6%17.6%11.8%11.8%

اھم القضایا التي یتم تغطیتھا بحقوق األطفال 

  
  أهم القضایا التي سیتم تغطیتها بحقوق األطفال): 11النموذج (
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 اإلعاقة:ذوو التي یتعرض لها  االنتهاكاتفي رصد العاملة  المؤسسات
 ،واالقتصادیة والثقافیة االجتماعیةانتهاكات مجتمعیة تتنافى مع العهد الخاص بالحقوق  إلى اإلعاقةذوو یتعرض 

الحمایة في والحق  ،التعلیمفي والحق  ،في العملخاصة الحق وب ،اإلعاقةذوي  األشخاصواتفاقیة حقوق 
وكذلك  ،اإلصابة أو ،النار بهدف القتلبإطالق واستهدافهم  ،اإلسرائیلیة االنتهاكاتإلى  إضافة، االجتماعیة

  تعرضهم لالعتقال.
  

 االنتهاكاتعلى رصد وتوثیق بحق هذه الفئة، تعمل بعض مؤسسات حقوق اإلنسان  االنتهاكاتونتیجة لهذه 
 ،ضمنیاً  اإلعاقةلذوي  االنتهاكاتعلى تغطیة تقوم  ا% منه38التي یتعرضون لها، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن 

الخاصة بذوي اإلعاقات  االنتهاكات(وفي قطاع غزة یتم التركیز على رصد وتوثیق ولیس كبرنامج رئیسي 
طالق الناتجة عن الحرب  ولیس على ذوي اإلعاقة  ،الفلسطینییناتجاه المدنیین  االحتالل النار من جنودوإ

  ، انظر الشكل التالي:بذلكتقوم % ال 62مقابل الطبیعیة التي تعتبر من اختصاص وزارة الصحة) 

  
  نسبة المؤسسات التي تركز على حقوق ذوي اإلعاقة): 12النموذج (

 
في بینما قضایا الحق  ،%36بنسبة في العمل لق بالحق تغطیتها تتعتتم القضایا التي فإن كما بینت الدراسة 

% لكل من القضایا التالیة: 9لقضایا المناصرة والدمج، وبنسبة  نفسها النسبةو  ،%18تشكل ما نسبته التعلیم 
، المساواة وعدم التمییز، توثیق اإلهمال الصحي، مواءمة األماكن، االجتماعیةفي الحمایة ، الحق ةالحق في الحیا

  ، انظر الشكل التالي:وتحسین ظروف العملفي المجتمع النساء ذات اإلعاقة دمج 
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الحق في الحق في العمل 
التعلیم 

المناصرة 
والدمج 

العمل على 
تطویر 

التشریعات  
بخصوص  
ذوي اإلعاقة 

حق النساء ذات 
اإلعاقة في 
إدماجھم في 

المجتمع 

الحق  في 
الحیاة 

36.4%

18.2%18.2%

9.1%9.1%9.1%

الحقوق التي یتم تغطیتھا لقضایا ذوي اإلعاقة

  
  الحقوق التي سیتم تغطیتها لقضایا ذوي اإلعاقة): 13النموذج (

  
 الرصد والتوثیق للفئات المهمشة: ألهمیةاألثر المضاعف 

من الذي ینتج عن ذلك،  اإلیجابي األثرتكمن في المهمشة  الرصد والتوثیق للفئاتأهمیة ن أبینت نتائج الدراسة 
  خالل:

  من خالل حمالت المناصرة. ،تعریف المجتمع المحلي بحقوقهم .1
  لمساعدة بحلها.لالعام الرأي  أمامطرح مشاكلهم  .2
  مساعدات لهم.في تقدیم ساهمت  .3
  شة.تطبیق االتفاقیات الدولیة الخاصة بالفئات المهمشأن مساءلة صانعي القرار ب .4
  العمل على تغییر السیاسات لصالحهم. .5
  توفیر الحمایة لهم. .6
  .االجتماعيالضمان في نظام  إدماجهم .7
  

في قطاع  البریة والبحریة والمنطقة العازلةفي الخلیل، والبلدة القدیمة  ،في القدس الشرقیة االنتهاكاترصد 
 غزة:

انتهاكات خطرة  إلى ،نطقة العازلة في قطاع غزةوالمفي الخلیل، والبلدة القدیمة  ،تتعرض مناطق القدس الشرقیة
سلطات  من قبل شرسةقمعیة  ممارسات ما یترتب على ذلك ،بشكل منهجيالستهدافها نظرًا  ،بحقوق اإلنسان

أهم ومن   والشرطة اإلسرائیلیة.والمستوطنین حیث تعتبر نقاط تماس مباشر مع الجیش  والمستوطنین، االحتالل
 واالعتقاالت ،المواطنةوالحرمان من  ،والتهجیر القسري ،القتل هذه المناطق هي هاض لاالنتهاكات التي تتعر 

سیاسات العزل الجغرافي والسكاني عن محیطها الفلسطیني، وكذلك  إلى إضافةواقتحامات المنازل،  ،اللیلیة
سات وممارسات ومن نتائج سیا  التي تتعرض لها األماكن الدینیة واقتحامها من المستوطنین. االعتداءات

والثقافیة المنصوص علیها في العهد الدولي الخاص بالحقوق  واالجتماعیة االقتصادیة: انتهاك الحقوق االحتالل
 ،على الفئات المجتمعیة المهمشة والضعیفة اً مضاعف اً ن لالنتهاكات أثر أكما   والثقافیة. واالجتماعیة االقتصادیة
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المنصوص علیها في اتفاقیة القضاء على كافة  اإلعاقةشخاص ذوي بما في ذلك حقوق النساء واألطفال واأل
  .اإلعاقةواتفاقیة حقوق ذوي  ،واتفاقیة حقوق الطفل ،التمییز ضد المرأة أشكال

  
المناطق، في تلك اإلسرائیلیة  االنتهاكاتبتوثیق ورصد  خاصاً  مؤسسات حقوق اإلنسان اهتماماً  أبدتوقد 

في  نفسها النسبةوبفي القدس  االنتهاكاتن المؤسسات تعمل على رصد % م59ن أوأظهرت نتائج الدراسة 
حیث  ،في قطاع غزة البریة والبحریة العازلةفي المنطقة  االنتهاكاتفي رصد أقل الخلیل، بینما جاءت النسبة 

حقوق في مؤسسات الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع العاملین  إلىوقد یعود السبب  ،%45بلغت 
المؤسسات الدولیة كمؤسسة  وأیضاً  ،خاصة المؤسسات العاملة في الضفة الغربیةوب ،لیهاإمن الوصول اإلنسان 

  ، انظر الشكل التالي:هیومان رایتس ووتش
  

  
  رصد االنتهاكات في القدس والبلدة القدیمة في الخلیل والمنطقة العازلة في قطاع غزة): 14النموذج (

  
في الحیاة، بالحق  ،على الفئات المهمشةوالتي تؤثر  ،وثیقها في تلك المناطقالتي یتم ت االنتهاكات أهم تتعلق

على الحقوق  كریمة، وقد انعكس ذلك سلباً  حیاةفي العیش في والحق  ،العملفي والحق  ،التعلیمفي والحق 
  ظر الجدول التالي:ان ،لمزید من التفاصیل.  للفئات المهمشة والمدنیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة السیاسیة

  
  على الفئات المهمشةأثرها   االنتهاكات  المنطقة

  القدس

  التهجیر القسري. .1
  سحب الهویات. .2
التمییز العنصري بین  .3

  والفلسطینیین. اإلسرائیلیین
قضایا لم الشمل لألطفال  .4

  والنساء.
العقوبات الجماعیة كهدم  .5

  المدارس.
  .اإلقامةحق  .6

الشعور بعدم األمان والحمایة  .1
  .لألطفال

في حرمانهم من حقهم األساسي  .2
وبالتالي زیادة التسرب من  ،التعلیم

  المدارس.
 إلى أدىهاك حریة الحركة انت .3

 االجتماعیةعلى الحقوق  التأثیر
  .واالقتصادیة

فیهم النساء  نبم ،حرمان العائالت .4
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  لألطفال.في الحیاة الحق  .7
  التعذیب لألطفال.التحرر من  .8
المتعلقة بالجدار  االنتهاكات .9

وفصل القرى ومنع األهالي من 
  حریة التحرك.

  التعلم لألطفال.في الحق  .10
 هدم المنازل. .11
  الحق في تسجیل الموالید. .12

تملك في حقهن من واألطفال 
  السكن.

الشعور بالخوف وعدم األمان  .5
والتوتر النفسي لألطفال نتیجة 
 سیاسات التعذیب واقتحام المنازل.

األسري نتیجة لسیاسة  االنقسام .6
ات ومنع اإلقامة سحب الهوی

خاصة وب ،وقضایا لم الشمل
وفرض قیود على  ،لألطفال

  .تسجیل الموالید

  الخلیل

  .اعتداءات المستوطنین .1
  اإلغالق العسكري للمنطقة. .2
  .والتنقل تقیید حریة الحركة .3
اعتداءات المستوطنین على  .4

  األهالي.
اعتداءات جسدیة ولفظیة على  .5

  .األطفال وتهدیدهم
الید  مصادرة المنازل ووضع .6

  علیها.
 الفلسطینیینالتمییز بین األطفال  .7

  المستوطنین. وأطفال
اقتحام و  ،التعلیمفي انتهاك الحق  .8

 ،المدارس والعبث بمحتویاتها
 إلىومنع الطلبة من الوصول 

  المدارس.
 .األطفال بالكالب إرعاب .9

ألطفال بشكل امحاوالت دهس  .10
  .ممنهج

في حرمان األطفال من حقهم  .1
  الحیاة.

اء واألطفال من حقهم حرمان النس .2
  السكن.في 

شعور األطفال بالخوف والتوتر  .3
 المستمر.

في حرمان األطفال من حقهم  .4
ومنعهم من التواجد على  ،اللعب

 ،نداتر فأسطح المنازل أو ال
  األعیاد.في خاصة وب

البریة المنطقة العازلة 
  في قطاع غزة والبحریة

والحق  ،العملفي انتهاك الحق  .1
كریمة في العیش في حیاة 

  :وأهمها
النار على الصیادین إطالق  .2

  وقتلهم.
  مصادرة معدات الصیادین. .3

في حرمان المزارعات من العمل  .1
على  یؤثر سلباً  مااألرض 
وما یترتب  ،االقتصاديمستواهن 

على ذلك من حمایة اجتماعیة من 
  .وضمان اجتماعي ،العنف

الشعور بالخوف والتوتر لدى  .2
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تقیید حریة الحركة وتحدیدها  .4
  بمساحة معینة للصید.

  الحصار والعقاب الجماعي. .5
ى لإمنع المزارعین من الوصول  .6

  أراضیهم.
  حجز جثامین الشهداء. .7
  في استخدام القوة.اإلفراط  .8
على  السامة رش المبیدات .9

  لزراعیة.األراضي ا
جرف األراضي الزراعیة  .10

  وتدمیرها.
في رصد انتهاكات الحق  .11

یحتاجون  للمرضى الذینالصحة 
  .في الخارجللسفر للعالج 

الخاصة بالحق  االنتهاكاترصد  .12
خاصة انتهاكات في السكن، وب

باقتحام  االحتاللسلطات 
 ،وهدم المنازل ،العازلة المنظفة

إضافة إلى  ،وجرف األراضي
  .لیمفي التعالحق 

رصد انتهاكات حقوق العمل  .13
 العادلة.

رصد انتهاكات حق الحمایة  .14
خاصة لألطفال وب ،لألسرة

  واألمهات.

  طفال.األ
اجتماعیة واقتصادیة سلبیة آثار  .3

فیهم النساء بمن على األسر 
  واألطفال.
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  أنظمة وآلیات الرصد والتوثیق  .7

، ضمن أنظمة لالنتهاكاتالمختلفة على الرصد والتوثیق  أنشطتهاتعتمد مؤسسات حقوق اإلنسان في تنفیذ 
جراءات لكافة  أساسیاً  ودة عالیة باعتبارها عنصراً بهدف توفیر معلومات ذات مصداقیة وج ،مهنیة وعلمیة وإ

المؤسسات والجهات المحلیة  أماموتقدیم الشهادات  ،التقاریر بإصدارسواء ما یتعلق  ؛مجاالت حقوق اإلنسان
  .االنتهاكاتوكذلك توفیر المساعدات القانونیة لضحایا  ،والدولیة

  
ت العاملة في مجال التي تعتمدها المؤسسا نتهاكاتاالرصد وتوثیق  وآلیاتیتناول هذا الجزء من الدراسة أنظمة 

عداد، وآلیة جمع المعلومات، االنتهاكاتمن حیث تحدید مصادر المعلومات حول  حقوق اإلنسان، نظمة أ وإ
  .لالنتهاكاتقواعد بیانات 

  
 :اإلنسانلمؤسسات حقوق  جمع المعلومات مصادر

 أواعتماد مصدر  ،عادة ،، ویتماالنتهاكاتد وتوثیق تتعدد مصادر المعلومات التي تعتمدها المؤسسات في رص
وتبلیغ أهالي  ،للحصول على معلومات دقیقة وواضحة، منها المؤسسات القاعدیة في التجمعات المختلفةأكثر 

ومؤسسات السلطة الوطنیة من  ،ووسائل اإلعالم ،الباحثین المیدانیین إلى إضافة ،االنتهاكاتالضحایا عن 
  .وأهلیةوهیئات حكومیة  ،وبلدیات ،عامةومؤسسات  ،وزارات

  
 ،الشبابیة واألندیة ،في التجمعات المختلفة كالمجالس المحلیة المؤسسات القاعدیةن أ إلىنتائج الدراسة  وأشارت

أهالي المتضررین %) 72( أقلوبنسبة  ،یلیها ،% كمصدر للمعلومات76تشكل ما نسبته  ،والجمعیات النسویة
% من مصادر المعلومات، بینما 62أما اإلعالم فیشكل  . لباحثین المیدانینل سبة نفسهاوبالن ،االنتهاكاتمن 

ن المعلومات أ إلى ،ویعود التدني في هذه النسبة  % من مصادر المعلومات.38المؤسسات الدولیة تشكل 
في الحصول  الفلسطینیةتعتمد على المؤسسات  أنها إلى إضافةمحدودة،  نساناإل المتعلقة بانتهاكات حقوق 
 إلىن لدى المؤسسات الفلسطینیة طواقهما الخاصة من الباحثین للوصول أكما   على المعلومات وتبادلها.

تلك الصادرة عن مؤسسات  ،المعلومات، لكن یتم الحصول على المعلومات من المؤسسات الدولیة خاصة
 ،االجتماعيكمواقع التواصل  أخرىدر مصا إلى إضافة، وغیرها...  االحتاللرسمیة كاإلدارة المدنیة لسلطات 

  ، انظر الشكل التالي:% لكل منهما3.4بما نسبته ، ویةیوتطبیقات على األجهزة الخل
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المؤسسات 
القاعدیة في 

المنطقة

أھالي 
المتضررین 
من االنتھاك

الباحثون 
المیدانیون

المؤسسات اإلعالم
الدولیة

مصادر 
أخرى

75.9%72.4%72.4%
62.1%

37.9%

13.8%

مصادر المعلومات

  
 3مصادر المعلومات): 15النموذج (

  
 جمع المعلومات:

در مختلفة، كاستقبال متعددة من مصا وأسالیبتعمل مؤسسات حقوق اإلنسان على جمع المعلومات بوسائل 
المؤسسات الحقوقیة  إلى إضافة ،وتقاریر الباحثین المیدانیین ،اإلعالمیةوالمصادر  ،من أهالي الضحایاالشكاوى 
  لمعلومات الدقیقة.ى الإوغیرها من األسالیب التي تساعد على الوصول ... والقاعدیة 

  
 ،% في جمع المعلومات83ثین المیدانین بنسبة أظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات تعتمد على متابعة الباح

 ذلك یلي.  ولدیهم المهارات الالزمة في الحصول على المعلومات وتوثیقهامدربون ومؤهلون خاصة أنهم وب
خاصة بین مؤسسات الضفة الغربیة وقطاع غزة، وب ،%69التعاون مع المؤسسات الحقوقیة األخرى بنسبة 

ومتابعة وسائل  ،عة من األفراد في مناطق مختلفة والمؤسسات القاعدیةمع مجمو في العمل وتساوت النسبة 
یتم من خالل األجهزة الحكومیة التي تعلن عن  ،%55وبنسبة  . ا% لكل منهم58حیث بلغت  ،اإلعالم

 إلى إضافة، % في المؤسسات لجمع المعلومات35فیتم اعتماده بنسبة الشكاوى ، بینما استقبال االنتهاكات
، انظر تلفخوالمتطوعین في م ،كاللجان الشعبیة في مناطق الجدار، وتقاریر المؤسسات الدولیة ىأخر مصادر 

  الشكل التالي:
  

 

                                                        
% وبنفس النسبة لتطبیقات الموبایل ولمواقع 3مصادر أخرى: تعتمد المؤسسات في الحصول على معلومات من الجمهور بنسبة  3

  ومصادر جدیدة حسب منهجیة العمل. التواصل اإلجتماعي 
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  4وسائل وأسالیب جمع المعلومات): 16النموذج (

  
 كیفیة توثیق المعلومات:

 وأیضاً  ،واعهأنمنها التصویر لمختلف  ،االنتهاكاتتعتمد مؤسسات حقوق اإلنسان على آلیات مختلفة لتوثیق 
وثائق وشهادات رسمیة كالتقاریر  إلى إضافةبالقسم،  المشفوعةواإلفادات الشكاوى ونماذج  ،التقاریر المیدانیة

  وشهادات الخبراء. ،والقرارات الحكومیة ،واألوامر العسكریة ،الطبیة
  

%، 76علومات بنسبة نتائج الدراسة إلى أن مؤسسات حقوق اإلنسان تعتمد على الصور في توثیق الم وأشارت
% للتصاریح المشفوعة 41%، مقابل 62%، بینما تعبئة النماذج فتعتمد بنسبة 72یلیها كتابة التقاریر نسبة 

التقاریر والشهادات  إلى إضافة%، 24المقدم من الضحایا یعتمد بنسبة الشكاوى بالقسم، في حین أن كتاب 
  ، انظر الشكل التالي:ة متساویة تقریر الباحث المیدانيوبنسب ،%7الرسمیة الطبیة وشهادات الخبراء بنسبة 

                                                        
%  وبنفس 3معات بنسبة وسائل أخرى: أظهرت النتائج، أن أسالیب ووسائل أخرى تعتمدها المؤسسات لجمع المعلومات كطلبة الجا 4

النسبة تعتمد على اإلحصائیات الصادرة عن بعض الوزارات اإلسرائیلیة اضافة الى اللجان الشعبیة والتقاریر الصادرة عن المؤسسات 
  الدولیة والفلسطینیة.
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تصریح تعبئة نموذجكتابة تقریرصور
مشفوع 
بالقسم

كتاب 
الشكوى

تقاریر طبیة 
في حالة 
القتل 

واإلصابات 

تقاریر 
میداني

وثائق ثبوتیة 
كاالوامر 
العسكریة 

وأوامر ھدم 
البیوت 

تسجیل 
المكالمة 
الھاتفیة 

عندما یكون 
االنتھاك 

-بسیط 

75.9%72.4%
62.1%

41.4%

24.1%

6.9%6.9%3.4%3.4%

آلیات توثیق المعلومات

  آلیات توثیق المعلومات): 17النموذج (
  

 أدوات جمع المعلومات:
% منها تستخدم استبیانات 62ن إمختلفة لجمع المعلومات، حیث  أدواتبینت الدراسة أن المؤسسات تستخدم 

 اً نموذجتستخدم % 31لمواضیع محددة، مقابل  إرشادیةمؤسسات تستخدم أسئلة % من ال45محددة، وما نسبته 
% من المؤسسات ال تعتمد نماذج 14فقط ، لشهادة معینة اً نموذج تستخدم% ف28، أما االنتهاكلتقریر توثیق 

  انظر الشكل التالي:محدده لجمع المعلومات، 

نعم یوجد 
استبیان ونموذج 

محدد

نعم یوجد أسئلة 
إرشادیة لجمع 
معلومات في 
مواضیع محددة

یوجد نموذج 
لتقریر لتوثیق 
انتھاك معین

یوجد نموذج 
لشھادة على 
واقعة معینة

ال یوجد

62.1%

44.8%

31.0%27.5%
13.8%

أدوات جمع المعلومات

  
  المعلوماتأدوات جمع ): 18النموذج (
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 قاعدة البیانات: إعداد
مج قاعدة بیانات خاصة بها، لكنها تختلف باستخدام البرا بإعدادغالبیة المؤسسات تقوم  نأبینت نتائج الدراسة 

باستخدام  االنتهاكاتقاعدة بیانات لتوثیق  بإعداد% من المؤسسات تقوم 45و الخاصة ببناء قواعد البیانات،
التوثیق منها تستخدم % 14، بینما إكسلبرنامج منها تستخدم % 31سة، مقابل نظام محوسب خاص بالمؤس
كمؤسسة الحق من ؛ خذه من مؤسسة عالمیةألكتروني خاص تم إ% لدیها نظام 3الیدوي كنظام للتوثیق، فقط 

  ، انظر الشكل التالي:لكتروني محوسب لإلدخالإنظام لدیها ال یوجد منها ف% 14 أماأجل اإلنسان، 
  

  
  أنظمة توثیق المعلومات): 19نموذج (ال

  
فرع  –: الحركة العالمیة لحقوق اإلنسان لبناء قواعد البیانات اً خاص اً نظامالمؤسسات التي تستخدم  أهم ومن

النرویجي لالجئین، الهیئة المستقلة لحقوق اإلنسان، العیادة القانونیة في جلس فلسطین، منظمة العفو الدولیة، الم
  .دیس، مركز القدس للمساعدة القانونیة وحقوق اإلنسان، مؤسسة الحق أبوجامعة القدس 

  
، ومؤسسة الضمیر واالجتماعي، فهي مركز المرأة لإلرشاد القانوني إكسل برنامجالمؤسسات التي تستخدم  أما

  .لرعایة األسیر وحقوق اإلنسان
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  المعلومات استخدام  .8
التي تم رصدها وتوثیقها حول المعلومات حقوق اإلنسان یتناول هذا الجزء من الدراسة استخدام مؤسسات 

وفي  ،إعالمیاً شرح عن مجاالت استخدامها  إلى إضافة، محلیاً  و/أو سواء دولیاً  ؛انتهاكات حقوق اإلنسان
عداد ،المؤتمرات الدولیة في السلطة الجهات المختصة  إلى إرسالهاوكذلك ، التقاریر الدوریة والمتخصصة وإ

  مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء. أوسواء في الجهاز القضائي  ؛طینیةالوطنیة الفلس
  

 :استخدام المعلومات دولیاً 
 االنتهاكاتالبرلمانات الدولیة على  وأعضاءالوفود بإطالع بینت نتائج الدراسة أن مؤسسات حقوق اإلنسان تقوم 

البیانات  إصدارما تستخدمها في %، بین79استخدامها في التقاریر الدولیة بنسبة  إلى إضافة%، 83بنسبة 
الدولیة، في حین أن في المؤتمرات وطرحها  ،تقاریر محددة إعدادوبنسبة متساویة في  ،%72فیة بنسبة االصح

، في البلدمؤسسات األمم المتحدة  إلى إرسالها% یتم 59دولیة، وبنسبة  استماع% تستخدم في جلسات 62
% یتم استخدامها في 55في حین أن ، البعثات الدولیة في فلسطین وكذلك ،إلى بعثات الدول المؤثرةوأیضًا 

  مؤسسات األمم المتحدة في نیویورك وجنیف. إلىتقاریر ترسل 
لمحاكم ى الإ% تتوجه 28فإن  ،اإلسرائیليلقضاء ى الإبتوجه مؤسسات حقوق اإلنسان وفیما یتعلق 

كانت العدید أنه  علماً ، التأمین وقضایا ،ولم الشمل ،لمتابعة قضایا هدم المنازلفي القدس، خاصة وب ،اإلسرائیلیة
 االحتاللمقر اإلدارة المدنیة والعسكریة لجیش ى لإرفع قضایا  أو ،لقضاء اإلسرائیليى الإمن المؤسسات تتوجه 

  ، انظر الشكل التالي:  ، توقفت عن ذلك.إنجازات أيوفشل تحقیق  ،نتیجة عدم التجاوبأنه  إال، إیلفي بیت 

83.0%79.0%
72.0%72.0%72.0%

62.0%57.0%59.0%59.0%55.0%

28.0%

10.0%

إستخدام المعلومات دولیا

  
  5استخدام المعلومات دولیاً ): 20النموذج (

                                                        
ي وبنفس النسیة إرسالها  % من المؤسسات تستخدم المعلومات في رفع قضایا بالقضاء الفلسطین3أخرى: بینت النتائج أن  استخدامات 5

   الى منظمة مراسلون بال حدود وأیضا إلى منظمة اطباء بال حدود
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 استخدام المعلومات على صعید الحكومة والمجتمع المحلي:
المؤسسات الحقوقیة  إلى% من المعلومات ترسل 52، فقد بینت النتائج أن فیما یتعلق باستخدام المعلومات محلیاً 

المؤسسات األجنبیة  إلىوبنسبة متساویة ترسل  ،رئیس الوزراء % ترسل التقاریر إلى41المحلیة، وبنسبة 
مكتب الرئیس، وجاءت النسبة متساویة  إلىالتقاریر  بإرسالتقوم ف ،% من المؤسسات38 أما، في البلدالحقوقیة 

  ووزیر العدل،  ،ألجهزة األمنیة ذات العالقة، ومكتب النائب العامى الإالتقاریر  إرسالفي %) 31(
  

 ،القدسفي مدینة بعضها یعمل إن حیث  ،سطینیةل% من المؤسسات ال ترسل تقاریر للحكومة الف31إال أن 
 وغالباً  ،االنتهاكاتویعمل على تقدیم المساعدات القانونیة لضحایا  ،الخاصة بالمنطقة االنتهاكاتویرصد 

في مناطق السلطة  اكاتاالنتهعدم تغطیة  إلى إضافة ،موجودةضعیفة أو غیر  وأجهزتهاعالقاته مع السلطة 
 ؛االحتاللالخاضعة لسلطات في المناطق خاصة وب ،اإلسرائیلیة االنتهاكاتوالتركیز على ، الوطنیة الفلسطینیة

، انظر النرویجي لالجئین) تسیلم، والمجلسرائیلي بكمركز المعلومات اإلس( )ج(والمنطقة المصنفة  ،كالقدس
  الشكل التالي:

ترسل 
التقاریر 

للمؤسسات 
الحقوقیة 
المحلیة

ترسل 
التقاریر 
لرئیس 
الوزراء

ترسل 
التقاریر 

للمؤسسات 
الحقوقیة 
األجنبیة 

التي تعمل 
بالبلد

ترسل 
التقاریر 
للرئیس

ترسل 
التقاریر إلى 

األجھزة 
األمنیة ذات 

العالقة

ترسل 
التقاریر إلى 
النائب العام

ترسل 
التقاریر 

لوزیر العدل

ال  -ال شيء 
ینطبق 

إستخدامات 
أخرى

51.7%

41.4%41.4%37.9%
31.0%31.0%31.0%31.0%

24.0%

إستخدام المعلومات على الصعید المحلي

  
  6استخدام المعلومات على الصعید المحلي): 21النموذج (

  
 للمعلومات: إضافياستخدام 

ومشاریع أخرى، فقد أوضحت نتائج الدراسة في برامج  ،باالستفادة من المعلومات ،تعمل مؤسسات حقوق اإلنسان
مؤسسات بالتعاون مع  ،على تشكیل أطر ضاغطة العمل% من المؤسسات تستخدم المعلومات في 79أن 

% تستخدمها في طرح 69% منها تستخدمها في الحشد والمناصرة لتعدیل القوانین، في حین أن 76أخرى، بینما 
% ال یشاركون بأي تطبیق في أي مجال آخر، 7فقط  ،القرار من أجل تعدیل القوانین أصحابالمواضیع على 

                                                        
% لكل 3أخرى: بینت النتائج أن المؤسسات تستخدم المعلومات على الصعید المحلي في رفع تقاریرها وبنسب منخفضة  استخدامات 6

ووسائل اإلعالم وللمسائلة  المجتمع المدني ووزارة الخارجیة ؤسساتمن وزارة الصحة هیئة شؤون األسرى والمحررین ووزیر الداخلیة وم
  المجتمعیة.
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لمناصرة على المستوى اإلجتماعي % تستخدم المؤسسات المعلومات في الضغط وا3وبنسبة متساویة بلغت 
  انظر الشكل التالي: وایضا لمالحقة ومحاسبة من ینارسون التعذیب، 

العمل على 
تشكیل أطر 
ومجموعات 

ضاغطة

الحشد 
والمناصرة 

لتعدیل القوانین

طرح 
المواضیع على 
أصحاب القرار  
لتعدیل القوانین

ال نشارك 
بشيء 

نحن نعمل 
ضغط ومناصرة 
على المستوى 

االجتماعي 

العمل على 
مالحقة 

ومحاسبة من 
یمارس 
التعذیب 

79.3%75.9%
69.0%

6.9%3.4%3.4%

إستخدامات إضافیة للمعلومات

  
  استخدامات إضافیة للمعلومات): 22النموذج (
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  العالقة والتشبیك وبناء التحالفات مع المؤسسات الشریكة  .9
في حقوق قات التشبیك والتحالفات بین المؤسسات الشریكة والعاملة لعال اً یتناول هذا الجزء من الدراسة عرض

ن هذا الجانب یعزز دور المؤسسات في مجال حقوق أخاصة ، وبالدولي وأسواء على المستوى المحلي  ؛اإلنسان
...  ،التقاریر إعداد وأ ،المناصرة وأ ،الضغط وأ ،التوثیق وأسواء في الرصد  ؛اإلنسان من مختلف الجوانب

  وغیرها من مجاالت عملها.
  

وكذلك  ،مع المؤسسات الحقوقیة المحلیة وأیضاً  ،ویشمل العرض نتائج العالقات والتشبیك مع المؤسسات الدولیة
  .الحكومیة المؤسساتمع  وأیضاً  ،مع المؤسسات القاعدیة

  
 حادات محلیة وعالمیة:في تحالفات ومنتدیات واتّ  العضویة

بشبكة من العالقات مع المؤسسات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة، من خالل ترتبط مؤسسات حقوق اإلنسان 
والمنتدیات الخاصة بالمجتمع المدني وحقوق اإلنسان، ولمزید من التفاصیل  واالئتالفاتفي الشبكات العضویة 

  انظر الجدول التالي:
  

  والدولیة واإلقلیمیةالمحلیة  واالئتالفاتفي االتحادات العضویة 
  الدولیة االئتالفات  اإلقلیمیة االئتالفات  المحلیة االئتالفات  المؤسسة

الحركة العالمیة للدفاع عن 
  األطفال

مجلس منظمات حقوق 
  اإلنسان الفلسطینیة

الحركة العالمیة للدفاع   غیر عضو
  عن األطفال

مؤسسة الضمیر لرعایة 
  األسیر وحقوق اإلنسان

  شبكة المنظمات األهلیة. .1
  .ضد التعذیب االئتالف .2
األهلي للرقابة  االئتالف .3

  على التشریعات.
مجلس منظمات حقوق  .4

 .اإلنسان الفلسطینیة
الدفاع أجل من  االئتالف .5

  عن الحقوق والحریات.

المنتدى اإلقلیمي  .1
للمراقبة على 

 االحتجازمراكز 
  والتعذیب.

اإلقلیمي  االئتالف .2
إللغاء عقوبة 

  .اإلعدام

الشبكة العالمیة  .1
 .لمناهضة التعذیب

الدولي  فاالئتال .2
 لمناهضة سیاسة

  .العزل

ائتالف حمایة المنظمات   منظمة العفو الدولیة
لتبادل والحقوقیة (اإلنسانیة 

  المعلومات وتبني المواقف).
  

األورومتوسطیة  الشبكة
لحقوق اإلنسان 

  .مید)(یرو 

  

  عیر عضو  غیر عضو  غیر عضو  المجلس النرویجي لالجئین
جامعة - القانونیةالعیادة 

  دیس وأبالقدس 
الحملة الوطنیة للحق في 

  التعلیم
مفوضیة األمم المتحدة   غیر عضو

  لحقوق اإلنسان
عضو في تجمع  .1عضو في الشبكة   المحلیة االئتالفاتجمیع الهیئة المستقلة لحقوق 
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  اإلنسان
  دیوان المظالم)(

  العربیة للهیئات الوطنیة
  

آسیا والمحیط 
 الهادي بدرجة أ.

دیوان المظالم في  .2
 یقیاأفر شمال 

  وأوروبا
المركز الفلسطیني للتنمیة 
  والحریات اإلعالمیة (مدى).

  شبكة المنظمات األهلیة
  

الشبكة الدولیة  IFEX  غیر عضو
لتبادل المعلومات وحریة 

  الرأي
مركز القدس للمساعدة 

 القانونیة وحقوق اإلنسان
  

مجلس منظمات حقوق  .1
  اإلنسان.

شبكة المنظمات  .2
  .األهلیة

 مناهضةل االئتالف .3
 .التعذیب

األهلي  االئتالف .4
لإلصالح وتعزیز 

  .القضاء

ورومتوسطیة الشراكة األ
 لحقوق اإلنسان

  (یورومید).
  

 

مركز المرأة لإلرشاد القانوني 
  واالجتماعي

منتدى مناهضة العنف، 
اللجنة الوطنیة لتطبیق القرار 

1325  
  

الشراكة  .1
ورومتوسطیة األ

 لحقوق اإلنسان
  یورومید).(

  .كرامة .2
 .سلمى .3
  .ئشةعا .4

 

مركز المعلومات اإلسرائیلي 
لحقوق اإلنسان في األراضي 

  المحتلة

ورومتوسطیة الشراكة األ  
  لحقوق اإلنسان

الفیدرالیة الدولیة لحقوق 
  اإلنسان

مجلس منظمات حقوق   الحق من أجل اإلنسان
  اإلنسان

الشراكة الیورومید (
األورومتوسطیة 

لمنظمات حقوق 
  اإلنسان)

دولیة أعضاء الفیدرالیة ال
لحقوق اإلنسان، فرع 

ن لجنة الحقوقیین الدولیی
بجنیف، التحالف الدولي 

السكان (للموئل 
  األصلیین)

عضویة الشبكة  .1عضو في شبكة الشرق االئتالف من أجل النزاهة  .1مركز المیزان لحقوق 
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 .أمان -والمساءلة   اإلنسان
مجلس منظمات حقوق  .2

 .اإلنسان الفلسطینیة
 األهلیةشبكة المنظمات  .3

  .الفلسطینیة

ألوسط وجنوب أفریقیا ا
لمنع استخدام األطفال 
كجنود واستخدام 

 .األسلحة الصغیرة
عضو في الشبكة 
اإلقلیمیة للحد من سوء 
استخدام وانتشار 

  .األسلحة الصغیرة

األوروبیة المتوسطیة 
 لحقوق اإلنسان

(EMHRN). 
ومؤسسون أعضاء  .2

في شبكة الحقوق 
 االقتصادیة

فیة واالجتماعیة والثقا
 نیویورك –(دولیة) 
(ESCR 

Network). 
عضو في التحالف  .3

 - الدولي للموئل
شبكة حقوق األرض 

  والسكن
عضو في مجموعة  .4

العمل الخاصة بقرار 
 1612مجلس األمن 

في األراضي 
 .الفلسطینیة المحتلة

عضو في ائتالف  .5
متحدون ضد 

 (UAT)التعذیب 
عضو في الشبكة  .6

العالمیة لمناهضة 
 (OMCT) التعذیب

  
المركز الفلسطیني لحقوق 

 اإلنسان
مجلس منظمات حقوق 

 .اإلنسان الفلسطینیة
 األهلیةشبكة المنظمات 

  الفلسطینیة

عضو المنظمة العربیة 
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  منتدىتحالف  .3
  البیئیةالشبكة العربیة   شبكة المؤسسات الزراعیة  مركز أبحاث األراضي

للحفاظ  العربیةالشبكة 
  على السكن

  

الصندوق الدولي للتنمیة 
 الزراعیة

  أصدقاء األرض
االتحاد العالمي للحفاظ 

  على البیئة
التطبیقیة  األبحاثمركز 

  ریج)أ(
  األهلیة. شبكة المنظمات

 الغذائيمجموعة عمل األمن 
 مجموعة العمل البیئي

 فریق عمل قطاع المیاه
مجموعة العمل بالقطاع 

  الزراعي
  

الشبكة العربیة للسیادة 
 الغذائیة

شبكة المنظمات العربیة 
  غیر الحكومیة

  
  

المجموعة  .1
االستشاریة للبحوث 

  الزراعیة الدولیة.
االتحاد العالمي  .2

  للحفاظ على البیئة
تدى المنظمات الدولیة من

  غیر الحكومیة
 Protection Cluster  غیر عضو  غیر عضو  ي حلوةمركز معلومات واد

 غیر عضو  غیر عضو  حاد الجمعیات الخیریةاتّ   األفریقیةجمعیة الجالیة 
التي  واالئتالفاتجمیع اللجان   منظمة الصحة العالمیة

یتم تشكیلها في أي مجال من 
وعندما  ،مجاالت الصحة

  یطلبون ذلك 

 منظمات األمم المتحدة  

  
% 17حادات ومنتدیات عالمیة ومحلیة، مقابل في اتّ  أعضاء% من المؤسسات 83نتائج الدراسة أن  وأظهرت

 أعضاءمنها % 83ومن المؤسسات األعضاء في المنتدیات المحلیة والدولیة فإن   منها. في أيٍّ  أعضاءغیر 
مكافحة لاالئتالف الوطني و نظمات حقوق اإلنسان الفلسطینیة، مجلس ممثل في ائتالفات محلیة خاصة 

أعضاء في لدیها % 54بینما  ،تحالفات على الصعید العالميلدیها % 79و األهلیة المنظماتوشبكة  ،التعذیب
أجل مؤسسة الحق من  . األورومتوسطیة لحقوق اإلنسان) خاصة الیورومید (الشراكةوب ،إقلیمیةمنظمات 
التحالف و ، في جنیفالفیدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان، فرع لجنة الحقوقیین الدولیین عضو في  ،مثالً اإلنسان، 

فرع للحركة العالمیة للدفاع  ،كما أن حركة الدفاع عن األطفال في فلسطین ،)(السكان األصلیینللموئل الدولي 
سطین لها فروع في العدید من دول ن العدید من المؤسسات الدولیة العاملة في فلأ إلى إضافة، األطفالعن 
  ، انظر الشكل التالي:العالم
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  العضویة في منتدیات وتحالفات محلیة ودولیة): 23النموذج (

  
 العالقة والتعاون والتشبیك وبناء التحالفات مع المؤسسات الدولیة:

حیث بلغت النسبة  ،یةبینت نتائج الدراسة أن الغالبیة من المؤسسات المحلیة تتعاون مع المؤسسات األجنب
  ، انظر الشكل التالي:96%

  
  التعاون بین المؤسسات األجنبیة والمحلیة): 24النموذج (

  
 إدارةاعدة في والمس ،وتبادل المعلومات ،تنظیم حمالت مناصرة دولیةبتتعلق فإنها وحول مجاالت التعاون، 

وتطبیق برتوكوالت تتعلق بانتهاكات  ،یعوتنفیذ المشار  ،والتنسیق ،االجتماعيالتواصل  الحمالت باستخدام
حول  االستماعاألوروبي في جلسات  االتحاداالعتقال والتعذیب (تعاون بین الهیئة المستقلة لحقوق اإلنسان مع 

سنوات  3اإلسرائیلیة، تعاون بین مؤسسة الحق ومؤسسة كوسبي اإلیطالیة في تنفیذ مشروع لمدة  االنتهاكات
ركز القدس للمساعدة القانونیة وأوتشا ومكتب المفوض السامي لحقوق األنسان في تبادل ، التعاون بین مقریباً ت
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القانوني واالجتماعي مع المؤسسات الدولیة في  لإلرشادالتعاون بین مركز المرأة  ،الخبرات والتدریب والمناصرة
  .")سیداو"تقریر  إعداد

  
 سات الحقوقیة المحلیة:العالقة والتعاون والتشبیك وبناء التحالفات بین المؤس

في  تأثیرهاورفع درجة  ،تعزیز قوتها في المجتمع الفلسطیني إلىسعت المؤسسات الحقوقیة في فلسطین 
التقاریر  إعدادسواء على المستوى الدولي من حیث التعاون والتنسیق في  ؛السیاسات المتعلقة بحقوق اإلنسان

والشبكات  االئتالفاتالتعاون في تشكیل كعلى الصعید المحلي  وأ ،للمؤسسات الدولیة والمشاركة في المؤتمرات
وحملة قانون  ،وقانون محكمة الجنایات الكبرى ،بهدف تعدیل القوانین والتشریعات (قانون الجرائم اإللكترونیة

انتهاكات حقوق  إجراءاتوحمالت المناصرة ضد  االنتهاكاترصد وتوثیق و  ،الضمان االجتماعي) من جهة
  .من جهة أخرى لتي تمارسها األجهزة األمنیةاإلنسان ا

  
اإلنسان تتعاون مع غیرها من في حقوق % من المؤسسات العاملة 82 نسبتهن ما أ إلىنتائج الدراسة  وأشارت

  الشكل التالي: مبین فيكما هو ، المحلیة الحقوقیةالمؤسسات 

  
  التعاون بین المؤسسات الحقوقیة المحلیة): 25النموذج (

  
تعاون في مجاالت مختلفة كتبادل المعلومات في المناطق التي ال تستطیع بعض المؤسسات الوصول ویتم ال

في  یضاً أو .  تعاون بین مؤسسة الحق ومركز المیزان والمركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان في غزة مثالً  ؛لیهاإ
الحق مؤسستي مع  القدسفي جامعة  القانونیةفي العیادة تعاون بین وحدة الرصد والتوثیق فیتم ال ،مجال التدریب

التعاون بین مركز القدس للمساعدة القانونیة مع مركز العمل ، إضافة إلى والضمیر في تدریب طلبة الحقوق
ولم  ،وسحب الهویات، الهدم بأوامراإلسرائیلیة تتعلق في المحاكم یف في رفع قضایا إ مؤسسة سانتالمجتمعي و 

القانوني  لإلرشادمركز المرأة  مثل تعاون ؛خاصة وائتالفاتل منتدیات كما یتم التعاون من خال  الشمل.
  مناهضة العنف. ائتالفمع المؤسسات الحقوقیة في  واالجتماعي

  
 العالقة والتعاون والتشبیك وبناء التحالفات مع المؤسسات القاعدیة

 أظهرتدیة بشكل كبیر، فقد تعتمد مؤسسات حقوق اإلنسان في تنفیذ مشاریعها وبرامجها على المؤسسات القاع
  التالي:في الشكل % منها تتعاون مع المؤسسات القاعدیة، كما هو مبین 76نتائج الدراسة أن 
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  التعاون مع المؤسسات القاعدیة): 26النموذج (

  
المحلیة والجمعیات النسویة واألندیة الشبابیة والمؤسسات التنمویة في المجالس وتتمثل المؤسسات القاعدیة 

الجمعیات والمؤسسات الخاصة  إلى إضافة ،لجان الزراعیةلوا ،كالمراكز الطبیة ؛لمنتشرة في العدید من المناطقا
  باألطفال، وكذلك المراكز الثقافیة.

  
ولتوسیع قاعدة التعاون الجماهیري بین مؤسسات حقوق اإلنسان والمجتمع المحلي، قامت بعض المؤسسات 

في مجال الرصد والتوثیق النتهاكات حقوق وتدریب أفرادها وتأهیلهم  ،مناطقفي مختلف التطوعیة بتشكیل فرق 
  مركز القدس للمساعدة القانونیة. مثل ؛بالقانون اإلنساني الدوليتوعیتهم  وأیضاً  ،األنسان

  
حداث انتهاكات حقوق اإلنسان في المناطق المغلقة التي أوتوثیق  ،التعاون في توفیر المعلومات أوجهوتتمثل 

 مثل في تنفیذ برامج ومشاریع مشتركة وأیضاً لیها، إالوصول اجه باحثو مؤسسات حقوق اإلنسان صعوبة في یو 
بالطة، وكذلك في مخیم وبین مركز یافا الثقافي  ،فلسطین - األطفالللدفاع عن تعاون بین الحركة العالمیة ال

القدس للمساعدة القانونیة مع لجان  مركز بینعلى سبیل المثال،  ،من الخبرات االستفادةمجال التعاون في 
 باألراضيالخاصة  اإلسرائیلیة االنتهاكاتالعمل الزراعي واإلغاثة الزراعیة في كتابة تقریر خبیر حول 

 االنتهاكمن النقابات الهندسیة في كتابة تقریر عندما یتعلق  المهندسینبالخبراء  االستعانة وأیضاً  ،والمزارعین
اإلنسان في فلسطین في حقوق كما تتعاون المؤسسات األجنبیة العاملة  عنه.  جمةالنا واألضرار ،بهدم المنازل

واللجان الشعبیة في  ،المقاومة الشعبیةلجان و  ،عاون بین منظمة العفو الدولیةالت ، مثلمع المؤسسات القاعدیة
  في مناطق الجدار. االحتاللفي رصد وتوثیق انتهاكات جیش  ،المخیمات

  
 عاون والتشبیك والتحالفات مع المؤسسات الحكومیة:العالقة والت

%، كما هو 54ن نسبة المؤسسات التي تتعاون مع المؤسسات الحكومیة بلغت أ إلىنتائج الدراسة  أشارت
  التالي:في الشكل موضح 
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  بین المؤسسات الحقوقیة والمؤسسات الحكومیةالتعاون ): 27النموذج (

 
 وغالباً  إیجابیة أحیاناً  ، فتكوناإلنسان والمؤسسات الحكومیة عالقة متذبذبة تعتبر العالقة بین مؤسسات حقوق

 إعداد، فالحكومة تطلب تعاون مؤسسات حقوق اإلنسان عند في البلدیعتمد ذلك على الوضع العام و سلبیة، 
عداد، المتحدةتقاریرها الدوریة لمؤسسات األمم  ي األراضي اإلسرائیلیة ف االنتهاكاتتقاریر مشتركه حول  وإ

خاصة مع هیئة وب ،مع بعض الهیئات الحكومیة ،خاصة األجنبیةوب ،، كما تتعاون المؤسساتالمحتلة الفلسطینیة
في  ،أیضاً  ،كما یتم التعاون وهیئة األسرى والمحررین لمتابعة قضایا األسرى.  ،واالستیطانمكافحة الجدار 

مؤسسات في الرصد والتوثیق والتعامل مع السجناء في مجال التدریب وبناء القدرات لموظفي بعض األجهزة وال
  منع التعذیب.بنشاء آلیة وطنیة اللتزام الحكومة إلیتم التعاون مع وزارة الداخلیة  ،وحالیاً   .االحتجازمراكز 

  
 ،اإلنسانحقوق  مبادئتكون سلبیة عندما تقوم الحكومة باعتماد تشریعات وقوانین تتنافى مع  العالقة نأ إال
 المنظماتلعدید من ى الإوانضمامها  ،الدولیة واالتفاقیاتصة بعد توقیع دولة فلسطین على المعاهدات خاوب

 ،ضغط على الحكومة لتعدیل قانون الجرائم اإللكترونیة حملة اإلنسانالدولیة، حیث شكلت مؤسسات حقوق 
 ،ز القدس للمساعدة القانونیةوحسب مرك.  وقانون محكمة الجنایات الكبرى ،وتعدیل قانون الضمان االجتماعي

 ،یتم النظر فیها لم ،قضیة 60رفعت قضایا على الحكومة لدى محكمة العدل العلیا یقدر عددها بحوالي  فإنها
 ؛بحق المدنیین إجراءاتهادورها في الضغط على الحكومة للتراجع عن  إلى إضافة، قرار بشأنهاولم یصدر 

ما  ،كما حدث في مدینة رام اهللا مؤخراً  ،عنف في فض التجمعات السلمیةاستخدام ال وأیضاً  ،كاالعتقال السیاسي
 ،لذلك.  في الحد من حریة الرأي والتعبیر إجراءاتها إلى إضافة، العام المحلي والدوليالرأي  أمامالحكومة أحرج 
 جهزةاألت لقضاء الفلسطیني لرفع قضایا تتعلق بانتهاكاى التلجأ إلم  ،غالبیة مؤسسات حقوق اإلنسانفإن 

 .الحكومیةمؤسسات الو 
  

 تقییم مستوى التعاون بین المؤسسات
% من 33ما یتعلق بمستوى التعاون بین المؤسسات الحقوقیة العاملة في فلسطین، أظهرت نتائج الدراسة أن  في

ه % اعتبرو 11% فیعتقدون أنه متوسط، فقط 26، أما % رأوا أنه جید جداً 30، مقابل المؤسسات تعتبره جیداً 
  ، انظر الشكل التالي:ممتازاً 
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  تقییم التعاون بین مؤسسات حقوق اإلنسان): 28النموذج (

  
وتنظیم حمالت  ،التقاریر المشتركة إعدادالتعاون في  إلى التقییم بمستوى ممتاز وجید جداً  أسبابوتعود 

ة بین التنافسی إلىد فیعو  ،سبب التقییم بمستوى جید ومتوسط أما . وبناء القدرات ،والتدریب المناصرة
في المشاركة فضالً عن عدم ، المشاركةلسیطرة ولیس ى الإوسعي بعض المؤسسات المؤسسات ولیس التكاملیة، 

  .الدقیقة والتفصیلیةالمعلومات 
 

 مجاالت التعاون
% من 70، حیث أظهرت نتائج الدراسة أن مختلفةوفي مجاالت  ،التعاون بین المؤسسات متعددة أشكالتعتبر 

، االحتاللوبنسبة متساویة في التعاون على الساحة الدولیة لفضح انتهاكات  ،لتعاون في مجال الرصد والتوثیقا
ویتم التعاون .  % في مجال المؤتمرات الدولیة59% من التعاون في نشر المعلومات والتقاریر، وبنسبة 63بینما 

والتعاون في التحقیق في انتهاكات محددة بنسبة %، 52في نشر التقاریر المشتركة لتغطیة أحداث محددة بنسبة 
  كما هو موضح في الشكل التالي: ،41%

التعاون في 
الرصد 
والتوثیق

التعاون على 
الساحة الدولیة 

لفضح 
إجراءات 
االحتالل

التعاون في 
نشر المعلومات 

والتقاریر

التعاون في 
المؤتمرات 

الدولیة

التعاون في 
نشر التفاریر 
المشتركة 

لتغطیة أحداث 
محددة

التعاون في 
التحقیق في 
انتھاكات 

محددة

اشكال أخرى 

70.4%70.4%
63.0%

59.3%
51.9%

40.7%

25.9%

أشكال التعاون بین المؤسسات

  
  7أشكال التعاون بین المؤسسات): 29النموذج (

                                                        
لكل من: التعاون في إعداد األبحاث  %4 أشكال أخرى للتعاون: أظهرت النتائج اشكال أخرى للتعاون بین المؤسسات ولكن بنسبة 7

  .والتنسیق في تنفیذ المشاریع والتنسیق اللوجستي وتوفیر الحمایة والطاقم
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  الصعوبات والفجوات التي تواجهها مؤسسات حقوق اإلنسان  .10
  

اجهها مؤسسات حقوق اإلنسان، سواء على الصعید یتناول هذا الجزء من الدراسة الصعوبات والفجوات التي تو 
والتقنیات المطلوبة لتوفیر معلومات بجودة عالیة،  ،واألنظمة ،وتوفر الخبرات الدولیة ،الداخلي المؤسسي والمالي

جراءاتو/أو على الصعید الخارجي من حیث ممارسات  ، وكذلك القوانین والتشریعات االحتاللسلطات  وإ
  التعاون مع المؤسسات المحلیة والدولیة. الفلسطینیة، وآلیات

  
 الفجوات والصعوبات على الصعید الداخلي:

 وأسواء المالیة  ؛یتطلب العمل المؤسساتي توفیر القدرات واإلمكانیات المطلوبة لتنفیذ المشاریع والبرامج المختلفة
  بما یتناسب مع طبیعة عمل المؤسسة. ،الفنیة وأالبشریة 

  
تصنف ضمن المؤسسات األهلیة غیر الربحیة، فهي  ،خاصة الفلسطینیةوب ،وق اإلنسانمؤسسات حقأن وبما 

لكل مشروع،  المطلوبةتعتمد في تمویلها على الدعم والتمویل الخارجي، وتوظیف الكوادر البشریة حسب الخبرات 
وفعالیة عالیة، تضمن العمل بكفاءة  إلنجاز ،واللوجستیة التكنولوجیةخاصة وب ،الفنیة األنظمةتوفر  إلى إضافة

  .واالستدامة االستمراریةلها 
  

توفیر التمویل الالزم، في عدم % من المؤسسات لدیها فجوات داخلیة، تتمثل 55ن أوقد أظهرت نتائج الدراسة 
ما یزید من ضغط العمل على الباحثین  ،خاصة في القدس وقطاع غزةوب ،ونقص الكوادر في بعض المناطق

  انظر الشكل التالي: ،في الحاالت الطارئةخاصة وب ،المیدانیین

  
  نسبة الفجوات الداخلیة في مؤسسات حقوق اإلنسان): 30النموذج (

  
 الصعوبات واإلجراءات اإلسرائیلیة ضد المؤسسات

لمؤسسات  رئیسیاً  اإلسرائیلیة تشكل تحدیاً  اإلجراءاتأن اعتبرت % من المؤسسات 69ن أأظهرت نتائج الدراسة 
  في الشكل التالي:مبین وممارساتها القمعیة ضدها، كما هو  إجراءاتهانتیجة  حقوق اإلنسان
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  نسبة الفجوات بسبب اجراءات االحتالل ضد المؤسسات): 31النموذج (

  
  :أهمهاقمعیة مختلفة ضد مؤسسات حقوق اإلنسان،  إجراءات االحتاللوتمارس سلطات 

من أجل مؤسسة الحق (حقوق اإلنسان  الضغط على الممولین الخارجیین لوقف تمویل مؤسسات .1
  .)، المركز الفلسطیني لحقوق اإلنساننساناإل

، في الخلیل ةكما حدث في تل الرمید ،مناطق عسكریة مغلقة"العدید من المناطق واعتبارها " إغالق .2
قامة في (جمیع مؤسسات حقوق اإلنسان العاملة  لیهاإومنع وصول الباحثین  ،الحواجز العسكریة وإ
  .)قةالمنط

أداء مؤسسات حقوق اإلنسان لمهامها، تّصعب  ،القوانین والتشریعات واألوامر العسكریة المتسارعة .3
  .(مركز القدس للمساعدة القانونیة وحقوق اإلنسان) من ضغط العملوترفع 

 خاصة في المناطق النائیة والمهمشةوب ،االعتداءاتتنفیذ  أثناءاإلسرائیلیة  االنتهاكاتصعوبة توثیق  .4
  .)لقانونیة في جامعة القدس أبو دیس(العیادة ا المناطق البدویةخاصة وب

حول  إفاداتهموتوثیق  ،عدم توفیر الوقت الكافي للمحامین لمقابلة المعتقلین في السجون اإلسرائیلیة .5
  .مؤسسة الضمیر لرعایة األسیر وحقوق اإلنسان)( التي یتعرضون لها االنتهاكات

ین لدخول قطاع غزة للتحقیق في األسلحة المستخدمة في مسیرات عدم السماح للخبراء المتخصص .6
 .رایتس ووتش) (هیومان العودة

  
 الفجوات والصعوبات في العالقة مع السلطة الوطنیة الفلسطینیة

مؤسسات  إجراءات% من مؤسسات حقوق اإلنسان تواجه صعوبات في عملها نتیجة 62ن أبینت نتائج الدراسة 
  طینیة، كما هو موضح في الشكل التالي:السلطة الوطنیة الفلس
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  الفجوات في العالقة بین مؤسسات حقوق اإلنسان والسلطة الوطنیة): 32النموذج (

  
  یلي:في ما وتتمثل الصعوبات 

والمعاهدات  االتفاقیاتمع مواءمتها وعدم ، التشریعات والقوانین التي تحد من حریة الرأي والتعبیر .1
  قیع علیها من الرئیس.خاصة بعد التو وب ،الدولیة

وفرض  ،السیاسي كاالعتقالالسلطة  أجهزةالتي تمارسها  االنتهاكاتالحد من توفیر المعلومات حول  .2
  وممثلي مؤسسات حقوق اإلنسان. السیاسیینرقابة على المقابالت بین المعتقلین 

  .لألحداثسحب هویات الباحثین المیدانیین خالل تغطیتهم  .3
  .كافة ما یصعب عملیات الرصد والتوثیق ،صول إلى المعلومةغیاب قانون الحق في الو  .4
  

 الفجوات في جودة التوثیق
معلومات دقیقة وواضحة، فقد بینت  إلىفي جودة التوثیق والوصول  اً ضعف أحیاناً تواجه مؤسسات حقوق اإلنسان 

، انظر الشكل % من مؤسسات حقوق اإلنسان لدیها فجوات في جودة الرصد والتوثیق48نتائج الدراسة أن 
  التالي:

  
  الفجوات في جودة الرصد والتوثیق): 33النموذج (
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  ذلك إلى ما یلي: أسبابوتعود 
  خاصة في البلدة القدیمة بالخلیل.وب، االنتهاكاتالمناطق العسكریة المغلقة لتوثیق  إلىصعوبة الوصول  .1
 أخرىعلى مصادر  واالعتماد ،نقص التمویل وعدم القدرة على توظیف الكوادر من الباحثین المیدانین .2

  الهاتفیة. كاالتصاالتللمعلومات 
خاصة قطاع غزة، وب ،بعض المناطق إلىالدخول بعدم السماح للجان التحقیق الدولیة والخبراء الفنیین  .3

 أدىالقتلى من المدنیین، ما  أعدادارتفاع  إلى أدتاألسلحة التي  أنواع حول للحصول على معلومات
  .والتحلیل لمعلوماتضعف في جودة ا إلى

التي  االنتهاكاتوتقدیم معلومات واضحة عن في التصریح  االنتهاكاتعدم رغبة عائالت ضحایا  .4
  تعرضوا لها.

  
 الفجوات في نقص الخبرات الدولیة

مقابل  ،%31نتائج الدراسة إلى أن نسبة الفجوة في توفر الخبرات الدولیة في الرصد والتوثیق بلغت  أشارت
 ها فجوة بذلك، انظر الشكل التالي:لدی ت% لیس69

  
  الفجوات في نقص الخبرة الدولیة): 34النموذج (

  
من المتوسط، بسبب الخبرة لدى العدید من المؤسسات في مجال عمل حقوق اإلنسان أقل وقد جاءت النسبة 

في فلسطین  ن المؤسسات األجنبیة العاملةأ إلى إضافةواكتسابها خبرات دولیة في مجال الرصد والتوثیق، 
معلومات  إلىبخبرائها في العالم في التحقیق والوصول  واالستعانةلمعاییر دولیة  تمارس الرصد والتوثیق وفقاً 

  واضحة ودقیقة.
  

نقص الخبرات المتخصصة في االتفاقات  إلىن الفجوة في الخبرات الدولیة تعود أوترى بعض المؤسسات 
نقص في الخبرة الدولیة في مجال المناصرة لقضایا  وأیضاً الوطنیة، والمعاهدات الدولیة التي وقعتها السلطة 

  حقوق اإلنسان.
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 التعاون بین المؤسساتآلیات لفجوة في ا
%، 38أظهرت نتائج الدراسة وجود فجوة في آلیات التعاون بین مؤسسات حقوق اإلنسان وبناء التحالفات بنسبة 

  ل التالي:لدیها فجوة في ذلك، انظر الشك ت% لیس62مقابل 

  
  الفجوة في آلیات التعاون بین مؤسسات حقوق اإلنسان): 35النموذج (

  
مجلس منظمات و وطنیة بین مؤسسات حقوق اإلنسان،  وائتالفاتوجاءت هذه النتیجة بسبب تشكیل تحالفات 

سسات ، وغیرها من التحالفات التي تضم العدید من مؤ التعذیب ةمناهض وائتالفحقوق اإلنسان الفلسطینیة، 
وتنظیم حمالت المناصرة والضغط في  ،في تبادل المعلومات والخبرات مهماً  وتمارس دوراً  ،حقوق اإلنسان
  مجاالت عدیدة.

  
عدم التكاملیة في العمل بین المؤسسات ومحاوالت  إلىالفجوة یعود في وجود ن السبب أن البعض یرى أ إال

غیاب  وأیضاً ، تقوم بتوزیع األدوار بین المؤسسات السیطرة من المؤسسات القویة، وغیاب خطة عمل وطنیة
  .أحیاناً العمل الجماعي الموحد في حمالت المناصرة 

  
سن قانون أو فرض سیاسة مجحفة، أو تصاعد كبیر في  دویقع عن ،إال أن التعاون بین المؤسسات یكون آنیاً 

غیر  ،قضایا شائكةفي معالجة ة التخطیط یبدأ من مرحلالذي  ،التعاون على األمد الطویل بینما، االنتهاكوتیرة 
من مؤسسات  اً كبیر  اً ضعف التنسیق في الشبكات التي تضم في عضویتها عدد إلى إضافة ،قائم بشكل قوي
  المجتمع المدني.

  
 الصعوبات التي تواجهها مؤسسات حقوق اإلنسان

مجال الرصد والتوثیق، تواجه مؤسسات حقوق اإلنسان العدید من الصعوبات خالل تنفیذها أنشطتها في 
  .االحتاللخاصة ما یتعلق بممارسات وب

وتقدیم إفادات عن االنتهاكات  إفصاحصعوبات في تواجه % من المؤسسات 76فقد بینت نتائج الدراسة أن 
یمثل صعوبة شدیدة تعیق  االحتاللن هجوم أمنها ترى % 66، كما أن االحتاللاإلسرائیلیة، بسبب الخوف من 

صعوبات بسبب وقف التمویل بضغط من إسرائیل، وما تواجه % 55سسات حقوق اإلنسان، بینما على مؤ العمل 
صعوبات في فتواجه % 21أما .  على الفلسطینیینواعتداءاتها  حتاللاال% بسبب قمع سلطات 31نسبته 
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كما .  % من الصعوبات17تشكل  فإنها ،الهدم وتشرید المنازل أعمالالخوف من التحدث عن السلطة، وبسبب 
غالقالخوف من سحب تصاریح العمل، مثل ظهرت صعوبات أخرى  قبل فیة في غزة من االمكاتب الصح وإ

 ّ على وعدم قدرة العمال ، لهالذي یتعرضن فات من النساء من التحدث عن العنف سلطة حماس، وخوف المعن
  ، انظر الشكل التالي:من الفصل عن العمل التحدث عن حقوقهم خوفاً 

الخوف من 
االحتالل

الھجوم 
اإلسرائیلي 

على مؤسسات 
حقوق اإلنسان

وقف التمویل 
بضغط من 

إسرائیل

االحتالل 
اإلسرائیلي 
وضرب 

الفلسطینیین 
وقمعھم

الخوف من 
الحكي ضد 

السلطة

ھدم المنازل 
وتشرید الناس

صعوبات 
أخرى

75.9%

65.5%
55.2%

31.0%
20.7%17.2%

24.1%

الصعوبات التي تواجھھا مؤسسات حقوق اإلنسان

  
  8الصعوبات التي تواجهها مؤسسات حقوق اإلنسان): 36النموذج (

  

                                                        
% لكل من: الخوف من إبعاد ممثلي المؤسسات بسبب التقاریر 3صعوبات أخرى: ظھرت صعوبات أخرى بنسب منخفضة بلغت  8

والخوف من سحب تصاریح العمل، وأغالق المكاتب الصحفیة وتدمیرھا خاصة  االنتھاكات المتالحقة والمتراكمة الصادرة، والكم في
  ضد المرأة، وعدم القدرة من الوصول إلى غزة، عدم قدرة العمال من الحدیث عن قضایاھم.في غزة، والخوف من التحدث حول العنف 
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  النتائج والتوصیات  .11
 
 النتائج:

 ،من جانبأكثر یمكن تصنیف النتائج على  ،بناء على تحلیل المعلومات والبیانات الناتجة عن البحث المسحي
  أهمها:

  
  یة:مجاالت عمل حقوق اإلنسان، ظهرت النتائج التال

 أما، واالقتصادیة االجتماعیةیلیها الحقوق  ،ز على الحقوق المدنیة والسیاسیةغالبیة المؤسسات تركّ  - 
المرأة  كمركز ؛المؤسسات المتخصصة بذلكقبل من یأتي فالتركیز علیها  ،حقوق الفئات المهمشة

بتوثیق  االهتمامن أ الإفلسطین،  -األطفال والحركة العالمیة للدفاع عن ،لإلرشاد القانوني واالجتماعي
 ،بشكل عام ،االنتهاكاتتوثیق ویجري عند  ،انتهاكات هذه الفئات لدى غالبیة المؤسسات یكون ضمنیاً 

 دون التركیز علیها.
 أمااإلسرائیلیة والفلسطینیة،  لالنتهاكاتغالبیة المؤسسات الفلسطینیة تعمل في الرصد والتوثیق  - 

في القدس خاصة وب ،اإلسرائیلیة االنتهاكاتركز عملها في توثیق المؤسسات األجنبیة واإلسرائیلیة فیت
 .)ج(المناطق المصنفة  وأیضاً  ،والخلیل وقطاع غزة

 
  فیها هناك ضعف أوالتي ال یتم رصدها تلك االنتهاكات التي یتم رصدها في المناطق المستهدفة بالدراسة، و 

 ،ال یتم توثیقهاالتي  االنتهاكات  التي یتم توثیقها االنتهاكات  المنطقة
  أو توثیقها ضعیف

  .اعتداءات المستوطنین .1  الخلیل
  اإلغالق العسكري للمنطقة. .2
  .تقیید حریة الحركة والتنقل .3
  اعتداءات المستوطنین على األهالي. .4
 مصادرة المنازل ووضع الید علیها. .5
 وأطفال الفلسطینیینالتمییز بین األطفال  .6

  المستوطنین.

  .التعلیمالحق في  .1
  .عملالالحق في  .2
في العیش حیاة  الحق .3

  .كریمة
  

  .التهجیر القسري .1  القدس
  سحب الهویات. .2
 اإلسرائیلیینالتمییز العنصري بین  .3

  والفلسطینیین.
  قضایا لم الشمل لألطفال والنساء. .4
  العقوبات الجماعیة كهدم المدارس. .5
  .اإلقامةحق  .6
  لألطفال.في الحیاة الحق  .7

االنتهاكات بحق النساء  .1
ن هناك أحظ یالحیث لم 

بتوثیق  اً خاص اً اهتمام
االنتهاكات ضد النساء، بل 

 كهذه یتم توثیق انتهاكات
وفق مشاریع لحظیة لیس 

قضایا لم  وتتم فيأكثر، 
، وتسجیل األطفال ،الشمل
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  التحرر من التعذیب لألطفال. .8
وفصل  ،تعلقة بالجدارالم االنتهاكات .9

ومنع األهالي من حریة  ،القرى
  التحرك.

 لألطفال.في التعلم الحق  .10
  هدم المنازل. .11

باعتبارها من القضایا 
الضروریة التي یجب العمل 
على رصدها والمساعدة في 

 لإلرشادحلها (مركز المرأة 
 ،واالجتماعيالقانوني 

ومركز القدس للمساعدة 
  .القانونیة وحقوق اإلنسان)

في القدس  اإلقامةانتهاكات  .2
  .لیس بالمستوى المطلوب

توثیق العقاب الجماعي یتم  .3
 أكثر.ل لحظي لیس بشك

توثیق حاالت االعتقاالت  .4
بناء على الرأي السیاسي ال 

مثل  ؛یتم بالشكل المطلوب
االعتقاالت القائمة بناء 
على كتابات نشرت عبر 

 .الفیسبوك

  غزة

  اطالق النار على الصیادین وقتلهم. .1
  مصادرة معدات الصیادین. .2
تقیید حریة الحركة وتحدیدها بمساحة  .3

  معینة للصید.
  ار والعقاب الجماعي.الحص .4
ى لإمنع المزارعین من الوصول  .5

  أراضیهم.
  حجز جثامین الشهداء. .6
  في استخدام القوة.اإلفراط  .7
 .بالمبیدات السامة رش األراضي الزراعیة .8
  جرف األراضي الزراعیة وتدمیرها. .9

 االقتصادیة االنتهاكات .1
  .واالجتماعیة

الخاصة  االنتهاكات .1
  بالتعلیم والصحة والعمل.

  
 الرصد والتوثیق:آلیات عید على ص

 واإلجراءات. النماذجبما فیها  ،االنتهاكاتلیة موحده لتوثیق آغیاب  .1
اعتماد كل مؤسسة نظامًا خاصًا بها لبناء قاعدة بیانات حول االنتهاكات، ما یصعب استخدامها من  .2

 المؤسسات األخرى.
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 صعید المؤسسي:العلى 
وانعكاسها على نقص ، الستمراریتها ما یشكل تهدیداً  ،ضعف التمویل لبرامج ومشاریع المؤسسات  .1

  والتحلیل. على جودة المعلومات التأثیروبالتالي  ،الباحثین المیدانیین
  ضعف الخبرات في الحشد والمناصرة الدولیة.  .2
  لالتفاقیات التي وقعتها السلطة الوطنیة الفلسطینیة. االنتهاكاتنقص في الخبرة حول توثیق   .3
 

 التعاون والتشبیك: على صعید
  العالقات بین المؤسسات في الغالب تنافسیة ولیست تكاملیة.  .1
  منها. االستفادةوبالتالي عدم  ،دون تفاصیلو  ،بشكل محدود ،تبادل المعلومات  .2
  واضحة، وخطط تنفیذیة. وأهدافغیاب شبكة تضم كافة المؤسسات الحقوقیة برؤیة   .3
مكانیاتمن قدرات  واالستفادةالعمل في المناطق البعیدة، خاصة بو  ،ضعف التنسیق بین المؤسسات  .4  وإ

  بعضها البعض.
  

 التوصیات:
العمل، والحق في والحق في التعلیم خاصة الحق ، وبوالثقافیة واالجتماعیة االقتصادیةبالحقوق  االهتمام .1

ن األحوال وما یتعلق بقانو  ،المرأةخاصة حقوق وب ،الصحة، بما فیها حقوق الفئات المهمشةفي 
حقوق الطفل كحقه  إلى إضافةالحمایة من العنف، وغیرها من الحقوق، في حقها  وأیضاً ، الشخصیة

  اللعب.في والخدمات الصحیة، والحق  ،التعلم، والحمایة، والتغذیةفي 
ویفضل المعتمدة لدى المؤسسات الدولیة، بما فیها  ،اعتماد آلیة موحدة للرصد والتوثیق لالنتهاكات .2

  مع تدریب وتأهیل الباحثین على استخدامها.، ذج المختلفةالنما
، بحیث توفر المعلومات لكافة الجهات، لالنتهاكاتمركز متخصص في بناء قاعدة بیانات  إنشاء .3

  وتسهل الحصول علیها.
 بأهدافیعمل على وضع خطة وطنیة و  ،تحالف یضم جمیع المؤسسات الحقوقیة الفلسطینیة إنشاء .4

، مع تقییم أعضائهاوتوفیر التمویل الالزم لها، وتوزیع المهام بین  ،لتنفیذها اتوآلیواضحة ومحددة 
  بشكل دوري. أدائها

 أشكالهمجموعات من المتطوعین وتدریبهم وتأهیلیهم على عملیات الرصد والتوثیق ب إعدادالعمل على  .5
اإلجراءات اإلسرائیلیة من  وذلك لتجاوز، ، بما فیها المناطق المغلقة عسكریاً كافة ، لتغطیة المناطقكافة

  .من جهة أخرى توفیر معلومات بجودة عالیة وأیضاً جهة، 
 ،من تجارب التعاون بین المؤسسات في تبادل المعلومات (عالقة التعاون بین مؤسسة الحق االستفادة .6

  والمركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان في غزة). ،ومركز المیزان
  اإلنسان على الحشد والمناصرة على الصعید الدولي.تدریب طواقم العمل في مؤسسات حقوق  .7
خاصة تلك وب ،الدولیة االتفاقیاتالخاصة بالعدید من  االنتهاكاتتدریب وتأهیل المؤسسات في توثیق  .8

  التي وقعتها السلطة الوطنیة.
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، ویةیالخل األجهزةبما فیها تطبیقات خاصة على  ،استخدام وسائل تكنولوجیة حدیثة في عملیة التوثیق .9
  بحیث توفر معلومات دقیقة وسریعة وواقعیة.

مع  االنتهاكاتبعد رصد وتوثیق  من خالل إحالة قضایاهم ومتابعتها االنتهاكاتمساعدة ضحایا  .10
أو التعلیمیة، إلحداث أثر عملي  ،االقتصادیةأو  ،االجتماعیةأو  ،سواء القانونیة ؛الجهات المختصة

  على مستوى حیاتهم.
  

 انتهى


