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املقدمة
تعتــر املوازنــة العامــة األداة التعبرييــة األبــرز عــن برنامــج العمـــل الــذي تعتــزم الحكومــة تنفيــذه
يف الســنة القادمــة؛ وذلــك ســعيًا منهــا لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف االقتصاديــة واالجتامعيــة.
ُوينظــر إىل املوازنــة العامــة عــى أنَّهــا ليــس فقــط أ َّم الترشيعــات املاليــة ،بــل هــي أيضً ــا أ ُّم السياســات
الحكوميــة ،نظـــ ًرا النعكاســـاتها ومدلوالتهــا التنمويــة الج ّمــة ،وتقاطعاتهــا العديــدة مــع باقــي
السياســات والبـ ـرامج .ومــن املفــرض أن تعكــس املوازنــة التحديــات االقتصاديــة واالجتامعيــة ذات
األولـــوية للحكـــومة ،واملســتجيبة لحاجــات فئــات املجتمــع ورشائحــه دون متييـــز.
مــن جانــب آخــر؛ متثِّــل املعايــر الــواردة يف املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان أداة جيــدة لتحديــد
معنــى العدالــة واملســاواة ،وهــي ت ُلــزم الحكومــات بإعطــاء األولويــة إلعــال الحقــوق يف الصحــة
والتعليــم والعمــل والوصــول إىل العدالــة والعديــد مــن الحقــوق األخــرى .كــا تُلزمهــا بــأن تعمــل
بصــورة منتظمــة عــى تحســن نوعيــة الحيــاة لجميــع النــاس .ويتضمــن القانــون الــدويل لحقــوق
مفصلــة للحكومــات ميكــن أن توفّــر أدوات إرشــادية وتوجيهيــة للحكومــة لتعزيــز
اإلنســان معايــر ّ
التزامهــا بقيــم العدالــة االجتامعيــة واملســاواة عــر املوازنــة العامــة.
بدايــة ،بــرز اهتــام مؤسســات املجتمــع املــدين بتحليــل املوازنــة ارتباطًــا مبوضــوع شــفافية الحكومــة
وخضوعهــا للمســاءلة؛ األمــر الــذي يؤكــد أ َّن الشــفافية واملســاءلة خاضعتــان لضامنــات حقــوق
اإلنســان التــي يتمتــع بهــا األفـراد مــن خــال املشــاركة يف صياغــة السياســات العامــة ،واحـرام حقهــم
يف االطــاع والوصــول إىل املعلومــات .مــا يو ِجــب عــى الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان أن تق ـ ّدم
مســاهمتها يف هــذا املجــال ،عــر تزويــد الحكومــة بالنصــح واإلرشــاد ،وتوعيتهــا بأثــر السياســات املاليــة
املتبعــة عــى حيــاة األف ـراد.
إ َّن إلقــاء نظــرة عــى صفحــات كتــاب املوازنــة العامــة يثــر شــيئًا مــن النفــور أو الرهبــة؛ فهــي
صفحــات مليئــة باألرقــام واملصطلحــات الفنيــة املع ّقــدة ،وال يتضمــن كتــاب املوازنــة ملخصــات موجــزة
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أو معلومــات أو إرشــادات توجيهيــة للقــارئ العــادي ،ولهــذا الســبب يعـ ّد تحليــل املوازنــة عمـاً ضي ًقــا
يقتــر عــى عــدد مــن ذوي االختصــاص.
مــن جانــب آخــر؛ كشــفت محاولــة الهيئــة قـراءة وتحليــل املوازنــة العامــة للســنة  2017مــن منظــور
حقوقــي عــن وجــود صعوبــة يف عمليــة التحليــل وذلــك؛ لعــدم بنــاء املوازنــة مــن منظــور حقوقــي
بشــكل أســايس ،فيفــرض أن تســتند املوازنــة إىل خمســة مبــادئ أساســية لحقــوق اإلنســان ،وهــي:
العامليــة واإلنصــاف والشــفافية واملســاءلة واملشــاركة .وينبغي أن تُو ّجــه هــذه املبــادئ يف تصميــم
وتنفيــذ وتقييــم جميــع سياســات اإلنفــاق واإلي ـرادات عــى مختلــف املســتويات .باإلضافــة إىل بــروز
غيــاب أدوات لتقييــم التقـ ّدم املحــرز ونتائــج عمليــات الــرف والجبايــة وآثارهــا يف تلبيــة احتياجــات
املواطنــن ،وغيــاب مــؤرشات يف املوازنــة العامــة تســتند إىل حقــوق اإلنســان.
يف ضــوء هــذه املعطيــات ،تقــ ّدم الهيئــة هــذا التقريــر لتحليــل املوازنــة ،وتحديــ ًدا «النفقــات
واإليـرادات» مــن منظــور حقــوق اإلنســان ،للبحــث يف مــدى التـزام الحكومــة الفلســطينية بتعهداتهــا
الدوليــة وتلــك الــواردة يف القانــون األســايس الفلســطيني ،وتحســن مســتوى الخدمــات املقدمــة يف
عــدد مــن الحقــوق ،عــر اعتــاد املعايــر الدوليــة ملختلــف الحقــوق نطــاق البحــث ،مــن خــال
تحليــل اإليــرادات والنفقــات باالســتناد إىل وثيقــة كتــاب املوازنــة العامــة لســنة  2017والخطــط
ـكل مــن وزارة الصحــة ووزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ووزارة
االس ـراتيجية والقطاعيــة لعــام  2017لـ ٍّ
التنميــة االجتامعيــة ووزارة شــؤون املــرأة.
يعتــر التقريــر محاولــة أوىل للهيئــة يف ســبيل حــثِّ الحكومــة عــى الوفــاء بالتزاماتهــا الحقوقيــة ،عــر
ترجمــة مضمــون الحقــوق إىل موازنــات ماليــة تنهــض بالواقــع االجتامعــي واالقتصــادي للفلســطيني،
وتعــزز صمــود االنســان الفلســطيني عــى أرضــه ،وثقتــه بحكومتــه .ويســهم يف الوقــت ذاتــه ،يف إعــال
مبــدأ العدالــة يف توزيــع األعبــاء واملــوارد.
ســعى هــذا التقريــر إىل تحليــل املوازنــة العامــة لســنة  2017الخاصــة بالحقــوق؛ واقتــر عــى تحليــل
املوازنــة الخاصــة بالحــق يف الصحــة مــن خــال تحليــل موازنــة وزارة الصحــة ،وتلــك الخاصــة بالحــق يف
التعليــم مــن خــال تحليــل موازنــة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ،وعــى صعيــد الفئــات االجتامعيــة
تنــاول التقريــر تحليــل املوازنــة الخاصــة بــاألرس الفقــرة مــن خــال تحليــل موازنــة وزارة التنميــة
االجتامعيــة ،والخاصــة باملــرأة مــن خــال تحليــل موازنــة وزارة شــؤون املــرأة .وذلــك نتيجــة اضطــاع
هــذه الــوزارات بالــدور األول والرئيــس يف توفــر الخدمــات للقطاعــات والفئــات الــواردة يف التقريــر.
أبــرز التقريــر العديــد مــن اإلشــكاليات التــي تحــ ُّد مــن متتــع الفلســطينيني بحقوقهــم الــواردة يف
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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القانــون األســايس الفلســطيني ويف االتفاقيــات الدوليــة ،وذلــك عــى مســتوى التخطيــط وعــى مســتوى
إعــال مضمــون الحقــوق يف املوازنــة العامــة ،فكشــف التقريــر عــن انفصــال عمليــة التخطيــط
االس ـراتيجي عــن عمليــة وضــع املوازنــة العامــة .وعــدم بنــاء املوازنــة العامــة باالعتــاد عــى نهــج
حقــوق اإلنســان ،وغيــاب أدوات لتقييــم املوازنــة املســتندة إىل املــؤرشات الخاصــة بالنهــج الحقوقــي،
األمــر الــذي جعــل عمليــة تحليــل املوازنــة مــن منظــور حقوقــي ليســت بيســرة .كــا كشــف التحليــل
عــن قلــة املوازنــات التطويريــة الخاصــة بالحقــوق والفئــات ،واســتنفاد جــزء ليــس بيســر مــن املوازنــة
لصالــح إخ ـراج صــايف اإلق ـراض.
يُقســم التقريــر إىل أربعــة أقســام :األول؛ يتنــاول اإلطــار العــام للموازنــة ،والقســم الثــاين؛ خــاص بتحليل
املوازنــة الخاصــة بالحقــوق واشــتمل عــى تحليــل موازنــة وزارة الصحــة ،ووزارة الرتبيــة والتعليــم .يف
حــن تنــاول القســم الثالــث تحليــل املوازنــة العامــة الخاصــة بالفئــات االجتامعيــة ،واشــتمل عــى
تحليــل موازنــة وزارة التنميــة االجتامعيــة ووزارة شــؤون املــرأة .يف حــن خلــص التقرير يف القســم الرابع
إىل العديــد مــن التوصيــات الكفيلــة بتعزيــز اســتخدام املوازنــة كأداة إلعــال الحقــوق االقتصاديــة
واالجتامعيــة وحاميــة الفئــات االجتامعيــة األكــر هشاشــة.
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أو َ
ال
اإلطار العام للموازنة العامة لسنة 2017
منطلقات وتوجهات الموازنة العامة لسنة 2017
ع ّرفــت املــادة رقــم ( )19مــن قانــون رقــم ( )7لســنة  1998بشــأن تنظيــم املوازنــة العامــة والشــؤون
املاليــة؛ املوازنــة العامــة بأنهــا« :األداة املاليــة األساســية وبرنامــج عمــل الســلطة الوطنيــة التفصيــي
للنفقــات واإليـرادات ملختلــف النشــاطات املقـ ّدرة لســنة ماليــة معينــة لتحقيــق األهــداف والسياســات
املاليــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،ومــا مل يكــن هنــاك اســتثناء بحكــم القانــون أو اتفاقيــة دوليــة أو
وكل الصناديــق الخاصــة».
عقــد قانــوين ،فــإ ّن املوازنــة العامــة تحتــوي عــى الصنــدوق املوحــد ّ
يتضمــن قانــون املوازنــة العامــة كشـفًا لإليـرادات التقديريــة والنفقــات املقرتحــة لكل وزارة أو مؤسســة
عامــة .ويحـ ّدد الكشــف اإليـرادات والنفقــات الفعليــة للســنة املاليــة الســابقة والتقديـرات املعدلــة
للســنة املاليــة الجاريــة .كــا يحتــوي القانــون عــى املقرتحــات املتعلقــة بجمــع إي ـرادات إضافيــة
أي عجــز
مــن خــال اإلجــراءات الرضيبيــة وغــر الرضيبيــة الجديــدة واالقــراض الجديــد ملواجهــة ِّ
باملوازنــة .ويعـ ّد وزيــر املاليــة هــو املســؤول األول عــن رقابــة حســابات الــوزارات واملؤسســات العامــة
ومعامالتهــا املاليــة والتحقــق مــن أنهــا تراعــي أحــكام قانــون املاليــة يف أعاملهــا املاليــة واملحاســبية،
ويعـ ّد الوزيــر املختــص أو مســؤول املؤسســة العامــة مســؤوالً عــن تنفيــذ أحــكام قانــون املاليــة فيــا
يتعلــق بوزارتــه أو مؤسســته.
بــدأت التغ ـرات البنيويــة والفنيــة يف املوازنــة الفلســطينية منــذ عــام 2010؛ وذلــك باالنتقــال مــن
املفصلــة كافــة
موازنــة البنــود إىل موازنــة الربامــج ،وقــد أُدخلــت إج ـراءات إعــداد موازنــات الربامــج ّ
يف عــام  .2013وحســبام ورد يف كتــاب قانــون املوازنــة العــام للســنة املاليــة  « 2017فقــد جــاءت
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موازنــة عــام  2017يف ســياق التوجهــات الجديــدة التــي بدأتهــا الحكومــة يف العامــن الســابقني .وذلــك
عندمــا ُو ِضــع دليــل من َّقــح للمصطلحــات واملفاهيــم ،وإصــدار أســقف إعــدادات موازنــات الــوزارات
واملؤسســات املتوســطة األجــل ضمــن منهجيــة مراجعــة سياســة الربامــج والتخطيــط للنفقــات،
واســتحداث بطاقــات تعريــف املشــاريع ،واتبــاع نظــام محوســب يدمــج إعــداد املوازنــات يف نظــام
اإلدارة املاليــة».
ووفــق مــا ورد يف كتــاب قانــون املوازنــة العامــة لســنة  ،2017فقــد « اعتمــدت املوازنــة عــى املنطلقات
التــي طبقــت يف األعــوام الســابقة ،ولكــن مــع إضافــة منطلقــات وأســس جديــدة مــن قبــل وزارة
املاليــة الفلســطينية يف عــام  ،2017وهــي أوالً فيــا يخــص سياســات اإلي ـرادات :تصويــب منظومــة
تجــارة التبــغ والوقــود ،واالســتمرار يف سياســة تعظيــم اإلي ـرادات وترشــيد النفقــات ،واالســتمرار يف
الضغــط املبــارش وغــر املبــارش عــى الجانــب اإلرسائيــي ملعالجــة الجوانــب املاليــة واالقتصاديــة العالقة
بــن الطرفــن ،وذلــك مــن خــال الــدول املانحــة .ثان ًيــا :فيــا يخــص النفقــات :زيــادة مخصصــات
الشــؤون االجتامعيــة لدعــم األرس الفقــرة بقيمــة  30مليــون شــيكل لتصــل إىل  520مليــون شــيكل،
موزعــة بنســبة  %30للضفــة الغربيــة ،و %70لقطــاع غــزة .واالســتمرار يف سياســة التوظيــف املعمــول
بهــا ،والرتكيــز عــى املشــاريع التطويريــة املمولــة مــن الخزينــة بزيــادة  175مليــون دوالر عــن العــام
الســابق ،والعمــل عــى إصــاح القطــاع الصحــي وتصويــب نظــام التحويــات الطبيــة ،واالســتمرار يف
رصف أذونــات الدفــع للقطــاع الخــاص بهــدف ضــخ ســيولة مبقــدار  70-50مليــون شــيكل شــهريًّا،
واإلرساع يف ســداد متأ ّخ ـرات القطــاع الخــاص والتخلــص مــن تراكــم املتأ ّخ ـرات .وإيجــاد فــرص عمــل
جديــدة عــن طريــق تخصيــص مبلــغ  30مليــون شــيكل لدعــم املشــاريع الصغــرة بالتعــاون مــع وزارة
العمــل واملؤسســات املرصفيــة ،ودعــم صمــود املواطنــن يف القــدس مــن خــال رزمــة مشــاريع جديــدة
لقطــاع الرتبيــة بقيمــة  222مليــون شــيكل ،ودعــم املناطــق املهمشــة واملناطــق املصنفــة (ج) عــر
التعــاون والرشاكــة مــع وزارة الحكــم املحــي».

المقدرة لسنة 2017
اإليرادات والنفقات
ّ
وفــق مــا ورد يف كتــاب املوازنــة العامــة لســنة  ،2017تتوقــع وزارة املاليــة أن يبلــغ مجمــوع اإليـرادات
العامــة نحــو ( )13.821مليــون شــيكل ،وتتشــكل اإليــرادات مــن إيــرادات محليــة وإيــرادات مــن
املقاصــة مــع إرسائيــل ،وإيـرادات مــن املســاعدات واملنــح الخارجيــة التــي قُـ ِّدرت بـــ( )2.496مليــون
وتقســم إىل جزئــن :جــزء مخصــص لدعــم املوازنــة ،وغالبًــا مــا يســتخدم ألغــراض فاتــورة
شــيكلّ ،
الرواتــب ،وجــزء مخصــص لتمويــل النفقــات التطويريــة .بالنســبة للجــزء املخصــص لدعــم املوازنــة؛
فإنــه يقــدر أن يتــم الحصــول عــى ( )1950مليــون شــيكل .أمــا بالنســبة للمســاعدات املخصصــة
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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للنفقــات التطويريــة؛ فيتوقــع الحصــول عــى ( )546مليــون شــيكل.
بلغــت قيمــة إجــايل النفقــات وصــايف اإلق ـراض يف موازنــة عــام  2017املق ـ ّدرة بـــ( )17.786مليــون
شــيكل ،ويتكــون هيــكل النفقــات مــن :إجــايل النفقــات الجاريــة ( )15.197مليــون شــيكل ،وبلــغ
صــايف اإلق ـراض ( )950مليــون شــيكل ،يف حــن بلغــت النفقــات التطويريــة ( )1.639مليــون شــيكل.
وبلــغ الديّــن العــام يف مطلــع عــام  2017مبلــغ ( )9.559.2مليــون شــيكل.
يف سياســتها املتعلقــة باإليـرادات ،تض ّمنــت املوازنــة سياســة تعظيــم اإليـرادات وترشــيد النفقــات ،ومل
تتضمــن أيــة خطــة لكيفيــة الوصــول لتحقيــق هــذه السياســة ،علـ ًـا أ َّن الفجــوة التمويليــة بلغــت
( )1,838مليــون شــيكل ،ومــع تــدين نســبة االنفــاق عــى الفئــات املهمشــة والنفقــات التطويريــة
فــإ َّن الهيئــة تخــى أن يــأيت تقليــل الفجــوة التمويليــة عــى حســاب إعــال الحقــوق االقتصاديــة يف
مجــاالت عديــدة.
كــا تضمنــت املوازنــة عج ـ ًزا مال ًّيــا بلغــت قيمتــه ( )4.334مليــون شــيكل ،يُســد ّد جــزء منــه مــن
خــال املنــح واملســاعدات املاليــة ،التــي ق ـ ّدرت يف املوازنــة العامــة مببلــغ ( )2.496مليــون شــيكل،
وأبقــت عــى مبلــغ ( )1.838مليــون شــيكل كفجــوة متويليــة ،كــا أعلنــت الحكومــة عــن عزمهــا
باتخــاذ إجـراءات تقشــفيَّة لسـ ّد الفجــوة املاليــة ،وذلــك مــن خــال النفقــات الشــهرية مببالــغ تتناســب
والفجــوة التمويليــة.
يُالحــظ يف معــرض تحليلنــا لبنــود املوازنــة انخفــاض مســاهمة الخزينــة العامــة يف النفقــات التطويريــة،
فبلغــت قيمــة املوازنــة العامــة لعــام  )17,786( 2017مليــون شــيكل ،أي مــا يســاوي ( )4,560مليــون
دوالر ،منهــا مــا قيمتــه ( )16,147مليــون شــيكل نفقــات جاريــة وصــايف اإلق ـراض ،و( )1,639مليــون
شــيكل نفقــات تطويريــة :منهــا ( )546مليــون شــيكل ممولــة مــن املانحــن ،وتســاهم الخزينــة مببلــغ
( )1,093مليــون شــيكل ،1األمــر الــذي ال يتــاءم مــع الــرورات التطويريــة ،وال يتناغــم مــع الزيــادة يف
النفقــات األخــرى؛ مــا ينعكــس بشــكل ســلبي عــى مســتوى الخدمــات املقدمــة للمواطنــن وجودتهــا،
خصوصــا يف مجــاالت الصحــة والتعليــم ومتكــن الفئــات املهمشــة ،ويف تحســن بنيــة تحتيــة اقتصاديــة
ً
واجتامعيــة لتحفيــز املســاهمة االجتامعيــة للقطــاع الخــاص.
مــن جانــب آخــر ،مــا زالــت الحكومــة تع ـ ّد صــايف اإلق ـراض جــز ًءا مــن مكونــات النفقــات العامــة،2
1
2

قرار بقانون رقم ( )3لسنة  ،2017بشأن املوازنة العامة  ،2017املادة رقم (.)3
املقاصــة مــن قبــل إرسائيــل لتســوية ديــون مســتحقة للــركات اإلرسائيليــة املــزودة
يع ـ ّد صــايف اإلق ـراض هــو :املبالــغ املخصومــة مــن إي ـرادات
ّ
للكهربــاء وامليــاه وخدمــات الــرف الصحــي للبلديــات ولــركات وجهــات التوزيــع الفلســطينية ،وغريهــا مــن البنــود.
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األمــر الــذي يرتتــب عليــه اســتمرار اســتنزاف جــزء كبــر مــن املوازنــة العامــة ،مــا يشـكّل نفقــة يف غري
محلِّهــا ،وأضحــى عبئًــا ثقيـاً عــى املوازنــة العامــة ومعضلــة عص ّيــة عــى الحـ ّـل الجــذري ،فاألصــل أال
يــدرج بنــد كهــذا يف املوازنــة العامــة ،وهــو نفقــة إضافيــة تقــع عــى كاهــل دولــة فلســطني واملواطــن
الفلســطيني ،تســاهم يف الحـ ّد مــن النفقــات التطويريــة التــي مــن شــأنها االرتقــاء بالخدمــات املقدمــة
للمواطنــن.
خلــت املوازنــة العامــة عــن إيــراد أيــة تفاصيــل بشــأن صنــدوق التقاعــد واملعاشــات ،ومســتوى
االق ـراض مــن الصنــدوق مــن قبــل الحكومــة ،وقــد أعلــن رئيــس هيئــة التقاعــد الفلســطينية ماجــد
الحلــو أ َّن الديــون املســتحقة لصالــح هيئــة التقاعــد فاقــت املليــار ونصــف املليــار دوالر .1ورغــم رفــع
قيمــة الدفعــة الشــهرية املقدمــة مــن الحكومــة لصنــدوق التقاعــد مــن ( )10إىل ( )20مليــون شــيكل
شــهريًّا ،إال أ َّن هــذا الرقــم ال يــوازي االســتحقاقات املطلوبــة .األمــر الــذي يؤثّــر عــى ضامنــات املواطنني
يف اســتحقاقاتهم الوظيفيــة ،وتهديـ ًدا لفلســفة الضــان االجتامعــي ،وإضعافًــا لقــدرة صنــدوق التقاعــد
واملعاشــات عــى االســتثامر ،والحـ ّد مــن قدرتــه عــى تحمــل األعبــاء املوكلــة لــه مســتقبالً.

1
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ثانياَ

موازنة احلقوق
 - 1الحق في الصحة
يع ـ ّد الحــق يف الصحــة ح ًّقــا أساس ـ ًّيا مــن حقــوق اإلنســان ،ال غنــى عنــه مــن أجــل التمتــع بحقــوق
ـكل إنســان أن يتمتــع بأعــى مـــستوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه ،ويفــي
اإلنســان األخــرى .ويحــق لـ ِّ
إىل العيــش بكرامــة .تقـــوم الدولـــة بإعــال الحــق يف الصحــة مــن خــال طــرق عــدة مثــل؛ وضـــع
السياســـات الصحيــة ،بنــاء مؤسســات صحيــة ،تقديــم خدمــات صحيــة مبســتوى الئـــق مــع مــا يتطلّبــه
ذلــك مــن تأهيــل العاملــن يف القطـــاع الـــصحي ،ووضـــع األنظمــة الالزمــة لالســتفادة مــن الخـــدمات
الـــصحية كنظـــام التـــأمني الصحــي ،وأنظمــة التحويــل خــارج املؤسســات الصحيــة الرســمية ،والتم ّكــن
مــن الحصــول عــى الخدمــات العالجيــة ذات الجــودة.
أكّــد العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة عــى وجــوب متتــع األفـراد بالحــق يف الصحــة،
ورضورة إعــال التدابــر الالزمــة لتأمــن املامرســة الكاملــة للحــق يف الصحــة ،كالتدابــر الالزمــة لخفــض
معــدل وفيــات املواليــد والرضــع وتأمــن منــو الطفــل من ـ ًوا صحيًّــا ،وتحســن جميــع جوانــب الصحــة
البيئيــة والصناعيــة ،والوقايــة مــن األمـراض الوبائيــة واملتوطنــة واملهنيــة واألمـراض األخــرى وعالجهــا
ومكافحتهــا ،وتهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأمــن الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة للجميــع.
وضعــت لجنــة األمــم املتحــدة املعن ّيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة يف تعليقهــا
الحــق يف الصحــة وحاميتــه
مفصلــة للــدول بشــأن التزاماتهــا باحــرام
ّ
العــام رقــم ( )14إرشــادات ّ
والوفــاء بــه .كذلــك أشــارت اللجنــة إىل أ َّن هــذا الحــق يتضمــن الســات املرتابطــة واألساســية وفحــص
الخدمــات املقدمــة مــن قبــل الدولــة ،وهــي :التوافــر وإمكانيــة الوصــول واملقبوليــة والجــودة.
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فيجــب أن توفّــر الدولــة العــدد الــكايف مــن مرافــق الرعايــة الصحيّــة العاملــة العامــة والفرديــة ،وأن
تتســم هــذه الخدمــات بعــدم التمييــز ،وإمكانيــة الوصــول املــادي والقــدرة املاليــة عــى الوصــول إىل
كل املرافــق الصحيــة األخــاق وثقافــة األفـراد
الخدمــات وإمكانيــة الوصــول إىل املعلومــات ،وأن تراعــي ّ
واملجتمعــات ،وأن تكــون ذات نوعيــة جيــدة.
انطالقًــا مــن اإلطــار الحقوقــي الــدويل الســابق ،وضعــت دولــة فلســطني بعــض األحــكام الدســتورية
والقانونيــة املتعلقــة بالحــق يف الصحــة ،فقــد أورد القانــون األســايس لعــام  2002وتعديالتــه يف مادتــه
العــارشة :الت ـزام الدولــة بـــحقوق اإلنســان وحرياتــه األساســية واحرتامهــا لهــا ،مبــا يف ذلــك الحــق يف
الصحــة .فضـاً عــن التأكيــد عــى هــذا الحــق يف معــرض تأكيــده عــى حقــوق أخــرى كالحــق يف العمــل
والضــان االجتامعــي ورعايــة أرس الشــهداء واألرسى (املادتــان  22و ،)25ورعايــة األمومــة والطفولــة
(املــادة  ،)29واألســس الدســتورية العامــة للتجــارب العلميــة (املــادة .)16
كــا ت ُرجمــت هــذه النصــوص الحقوقيــة والدســتورية يف قانــون الصحــة العامــة يف العــام  2004الــذي
تضمــن تحديـ ًدا أكــر وضو ًحــا ملفهــوم الحــق يف الصحــة عــى املســتوى الوطنــي ،بحيــث شــمل القانــون
حــق املواطــن يف تلقــي الرعايــة الصحيــة مــن خــال األحــكام القانونيــة العديــدة ،كتلــك املنظمــة
لرعايــة األمومــة والطفولــة ،ومكافحــة األمـراض املعديــة واألوبئــة ،واملــكاره الصحيــة ،وصحــة البيئــة،
والعقاقــر الطبيــة وســامة األغذيــة.
للوقــوف عــى مــدى انســجام السياســات الوطنيــة الحكوميــة يف مــدى إعــال الحــق يف الصحــة
كل مــن أجنــدة السياســات الوطنيــة -2017
وانســجامها مــع مضمــون االتفاقيــات الدوليــة ،تــم تحليــل ٌّ
 2022والخطــط القطاعيــة لــوزارة الصحــة؛ باالســتناد إىل املعايــر الدوليــة للحــق يف الصحــة.

أجندة السياسات الوطنية  :2022-2017املواطن أوالً
حســبام أفــاد رئيــس مجلــس الــوزراء يف مقدمــة الخطــة الحكوميــة بــأ َّن أجنــدة السياســات الوطنيــة
لألعــوام  :2022-2017املواطــن أوالً» ،جــاءت يف «إطــار جهــود الحكومــة نحــو تحقيــق التنميــة
واإلصــاح مــن خــال تحســن جــودة الخدمــات املقدمــة للمواطنــن وتعزيــز اســتجابة املؤسســات
العامــة الحتياجــات املواطــن مــع ضــان املســاواة والعدالــة يف الوصــول والحصــول عــى هــذه
الخدمــات ،وتوفــر خدمــات صحيــة شــاملة وذات جــودة ومتاحــة للجميــع».
ويفيــد مضمــون الخطــاب التقدميــي لرئيــس مجلــس الــوزراء بارتــكازه إىل عنــارص ومكونــات الحــق
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يف الصحــة التــي وضعتهــا لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة
يف تعليقهــا العــام رقــم ( ،)14حيــث اشــتمل الخطــاب عــى الجــودة والوصــول والتوافــر واملقبوليــة.
وبانعــكاس مضمــون هــذا الخطــاب يف معــرض تحديــد األولويــات الوطنيــة نجــد أ َّن األولويــة التاســعة
عـ ّـرت عــن سياســة الحكومــة تجــاه الحــق يف الصحــة يف «رعايــة صحيــة شــاملة ذات جــودة ومتاحــة
للجميــع» ،وذلــك مــن خــال تبنيهــا لسياســتني:
السياســة األوىل :توفــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة للجميــع ،مــن خــال إصــاح نظــام
التأمــن الصحــي العــام ،وتعزيــز االســتدامة املاليــة لنظــام الرعايــة الصحيــة ،واالرتقــاء مبســتوى
وجــودة الخدمــات الصحيــة (البنيــة التحتيــة ،واألجهــزة ،األدويــة ،وتكنولوجيــا املعلومــات ،والتدريــب
والتأهيــل ،واملعايــر) ،وزيــادة املســاواة يف الوصــول والحصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة.
السياســة الثانيــة :االرتقــاء بصحــة املواطــن ورفاهيتــه ،مــن خــال تعزيــز الرعايــة الصحيــة الوقائيــة
وتعزيــز الوعــي والســلوك الصحــي للمواطنــن ،وتبنــي نهــج صحــة العائلــة ،وتعزيــز برامــج إدارة
األم ـراض املزمنــة وتطبيــق السياســة الوطنيــة يف هــذا الخصــوص.

موازنة الصحة لسنة 2017
ضمــن إج ـراءات االنفــاذ الفعــي للحــق يف الصحــة ،وضعــت الحكومــة الفلســطينية املوازنــة العامــة
لســنة  ،2017وقــد خ ُِّصصــت موازنــة تشــغيلية لــوزارة الصحــة قدرهــا ( )1,720,773,000شــيكل مــن
املوازنــة العامــة البالغــة ( )17,786,000,000شــيكل ،أي بنســبة ( )%9,7مــن إجــايل املوازنــة .ومــا
نســبته ( )%11.32مــن إجــايل النفقــات الجاريــة والبالغــة ( )15,197,000شــيكل.
توزَّعــت موازنــة وزارة الصحــة التشــغيلية عــى رواتــب وأجــور بواقــع ( 777,346,000شــيكل) وبنســبة
 %45مــن إجــايل موازنــة الــوزارة ،ومصاريــف تشــغيلية بواقــع ( 852,005,000شــيكل) وبنســبة %49.5
مــن إجــايل موازنــة الــوزارة ،ومصاريــف تحويليــة بواقــع ( 82,922,000شــيكل) وبنســبة  %5مــن
إجــال موازنــة الــوزارة ،ومصاريــف رأســالية بواقــع ( 8,500,000شــيكل) ،وبنســبة  %0.5مــن موازنــة
الــوزارة.
أوالً :مدى استجابة موازنة برامج الوزارة للمعايري الدولية
حــرت املوازنــة رصفهــا يف إطــار ثالثــة برامــج :الربنامــج األول ،خدمــات رعايــة صحيــة أوليــة
مســتدامة ذات جــودة عاليــة وتعزيــز أمنــاط الحيــاة ،مــن خــال تقديــم خدمــات رعايــة صحيــة
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أوليــة يف الوحــدات الصحيــة وتســليط الضــوء عــى أهميــة املحـ ّددات الرئيســية للصحــة مــن الناحيــة
السياســية والدوليــة ومراجعــة وتطويــر وضــان االلت ـزام األمثــل للحـ ّد األدىن املالئــم ملعايــر الجــودة
يف القطاعــن العــام والخــاص ،وخصــص لهــذا الربنامــج ( )218,651,185شــيكالً مــن موازنــة الــوزارة ،أي
مــا نســبته ( )%12.71مــن املوازنــة التشــغيلية اإلجامليــة لــوزارة الصحــة.
الربنامــج الثــاين ،خدمــات رعايــة صحيــة ثانيــة وثالثــة مســتدامة ذات جــودة عاليــة ،وذلــك مــن خــال
تعزيــز إدارة املستشــفيات مــن خــال اعــداد الخطــط التنفيذيــة الســنوية لــكل مستشــفى ،ورفــع
مســتوى الوعــي العــام يف إطــار التعزيــز الصحــي والتواصــل ،وتعزيــز الرشاكــة بــن الــوزارات ،والرشاكــة
بــن القطاعــات املختلفــة والتواصــل مــع فئــات املواطنــن ،وتطويــر وتنفيــذ سياســات الكشــف املبكــر
لألمــراض ،وتعزيــز تطبيــق اللوائــح التنفيذيــة والربوتوكــوالت ،وضــان فعاليــة املتابعــة والتقييــم،
وخصــص لهــذا الربنامــج ( )657,172,133شــيكالً مــن موازنــة الــوزارة التشــغيلية ،أي بنســبة ()%38.19
مــن املوازنــة اإلجامليــة لــوزارة الصحــة.
الربنامــج الثالــث ،الربنامــج اإلداري والحوكمــة ،ويغطــي هــذا الربنامــج اإلداري واإلدارة العليــا
وخدمــات الدعــم التــي تتيــح املجــال لربامــج تقديــم الخدمــات األساســية للــوزارة أو املؤسســة مــن
ـكل مــن الوزيــر ووكيــل الــوزارة
إنجــاز خدماتهــا ،حيــث تشــمل اإلدارة العليــا وخدمــات الدعــم لـ ّ
واملوظفــن التابعــن لهــم مبــارشة ،باإلضافــة إىل دوائــر شــؤون املوظفــن ودوائــر تكنولوجيــا املعلومــات
والدوائــر املاليــة والتخطيــط والشــؤون القانونيــة واللوجســتية والعالقــات العامــة والدوليــة ،وخصــص
لهــذا الربنامــج ( )844,949,682شــيكالً مــن موازنــة الــوزارة التشــغيلية ،أي بنســبة ( )%49.10مــن
املوازنــة اإلجامليــة لــوزارة الصحــة.
ثان ًيا :مدى استجابة موازنة بنود النفقات للمعايري الدولية
ســركز يف تحليلنــا ملــدى اســتجابة موازنــة وزارة الصحــة للمنظــور الحقوقــي للحــق يف الرعايــة الصحيــة
عــى مراجعــة بنديــن :اإلنفــاق الفعــي يف موازنــة الــوزارة ،والنفقــات التطويريــة.
)أاإلنفاق الفعيل يف موازنة وزارة الصحة
تشــر املعلومــات املتوافــرة للهيئــة إىل اســتنفاد وزارة الصحــة -خــال األشــهر الثامنيــة األوىل مــن عــام
املخصصــة لهــا يف املوازنــة العامــة،1
- 2017مبلــغ ( )819,502,000شــيكل مــن املوازنــة التشــغيلية
ّ
أي مــا نســبته ( )%47.62مــن مجمــل املوازنــة التشــغيلية لــوزارة الصحــة .يف حــن بلغــت النفقــات
1

التقرير الشهري الصادر عن وزارة املالية والتخطيط ،تقرير اإلنفاق الفعيل الرتاكمي .الصادر بتاريخ .2017/9/25
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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تحليل املوازنة العامة لسنة  - 2017قراءة من منظور حقوقي

التطويريــة الفعليّــة يف الفــرة ذاتهــا ( )17,275,000شــيكل ،وبلــغ معــدل اإلنفــاق الفعــي يف األشــهر
الثامنيــة األوىل الخــاص بــوزارة الصحــة فقــط ( )%8.77مــن إجــايل النفقــات العامــة يف الفــرة ذاتهــا،
وهــو أقـ ُّـل مــن املقـ َّدر.
وباعتبــار أ َّن املوازنــة تٌــرف بالتســاوي عــى أشــهر الســنة ،حيــث يُفــرض أن تــرف وزارة الصحــة
رشا عــى أ َّن بعــض مراكــز
خــال األشــهر الثامنيــة ( )%66.6مــن موازنتهــا .وهــذا األمــر رمبــا يكــون مــؤ ً
املســؤولية قــد اســتنفدت موازنتهــا ،وبعضهــا اآلخــر اســتنفد أكــر مــن املوازنــة املخصصة لــه ،وكل ذلك
عــى حســاب املوازنــة املخصصــة لــوزارة الصحــة ،أو أ َّن خطــة الرتشــيد التــي أطلقتهــا الحكومــة قــد
ـؤش
مســت قطــاع الصحــة ،أو أ َّن هنــاك نفقــات مخصصــة للصحــة مل تــرف بعــد .األمــر الــذي رمبــا يـ ّ
َّ
مســت بالحــق يف الصحــة يف املوازنــة العامــة عندمــا مل تقــم بــرف املخصــص يف
إىل أ َّن الحكومــة قــد ّ
املوازنــة لــوزارة الصحــة .ومبــا أ َّن بنــد الرواتــب واألجــور يف املوازنــة مل ُيــس يف أغلــب األحــوال ،فــإ َّن
البنــود التــي قــد يكــون طالهــا املســاس مــن خــال العجــز عــن إنفــاق املوازنــة املخصصــة للــوزارة هــي
البنــود األقــرب لتحقيــق رعايــة صحيــة مناســبة ،ذات جــودة عاليــة كبنــد النفقــات التطويريــة ،والســلع
والخدمــات الصحيــة كاألدويــة واملســتلزمات الطبيــة األخــرى.
)باملوازنة التطويرية وتوطني الخدمة
ال يظهــر يف موازنــة وزارة الصحــة لعــام  2017الــواردة يف كتــاب املوازنــة العامــة أيــة نفقــات تطويريــة
مخصصــة ومحــد ّدة برقــم ،وذلــك رغــم رسد قامئــة باملشــاريع التطويريــة ،يف حــن يظهــر مــن تقريــر
ّ
النفقــات الفعليــة ملوازنــة وزارة الصحــة لألشــهر الثامنيــة األوىل أنّهــا أنفقــت مــا يقــرب مــن  18مليــون
شــيكل ضمــن بنــد نفقــات تطويريــة ،هــذا عــى خــاف املذكــور يف موازنــة العــام  ،2016حيــث
تضمنــت املوازنــة التطويريــة املرصــودة يف املوازنــة العامــة لذلــك العــام عــى محدوديتهــا ،1وقــد
حاولــت الهيئــة الحصــول عــى املوازنــة التطويريــة لــوزارة الصحــة املرصــودة فع ـاً ضمــن موازنــة
الــوزارة لعــام  2017والتــي مل تظهرهــا املوازنــة املنشــورة . 2وقــد تــم رصف مــا قيمتــه ()17,275,000
شــيكل مــن املوازنــة التطويريــة للــوزارة خــال األشــهر الثامنيــة األوىل مــن العــام ،بواقــع  %2.06فقــط
مــن إجــايل موازنــة وزارة الصحــة املنفقــة فعــاً .كــا الحظــت الهيئــة انخفــاض نصيــب املوازنــة
التطويريــة مــن إجــايل موازنــة وزارة الصحــة ،وانخفــاض نســبتها مــن املوازنــة التطويريــة يف املوازنــة
1

مــروع قانــون املوازنــة العامــة للســنة املاليــة  ،2016ص ،24فقــد شــكلت موازنــة وزارة الصحــة التطويريــة مــا نســبته  1باأللــف باملئــة مــن إجــايل
موازنــة الــوزارة.

2

مل تقــم وزارة الصحــة بتزويــد الهيئــة باسـراتيجية قطــاع الصحــة عــن عــام  2017ومــا بعــده ،والنفقــات التطويريــة التــي رصدتهــا الــوزارة يف موازنــة
عــام  ،2017رغــم الطلــب منهــا ذلــك مبوجــب الكتــاب رقــم ت.س 2017/65/الصــادر بتاريــخ  28أيلــول .2017

19

سلسلة التقارير الخاصة رقم ()92

العامــة ككل ،يالحــظ أ َّن املشــاريع التطويريــة املح ـ ّددة يف موازنــة الــوزارة لعــام 20171غــر مرتبطــة
بالعــدد األكــر مــن األمـراض التــي ت ُشــرى الخدمــة بشــأنها ، 2والتــي كان يجــب أن تحظــى بالنصيــب
األهــم ،وإمنــا ذهــب النصيــب األكــر مــن املوازنــة التطويريــة إىل الرعايــة الصحيــة األوليــة ،التــي ال
تســاهم بالعــادة يف اســتنزاف موازنــة الــوزارة املرصوفــة عــى رشاء الخدمــة التــي تزيــد مــن الجهــد
واملــال املطلــوب مــن املواطــن للحصــول عــى ح ِّقــه يف الصحــة .وبالتــايل ال يظهــر مــن موازنــة الــوزارة
أنهــا ســتقود إىل تحقيــق إمكانيــات أفضــل لتقديــم خدمــات صحيــة بتكلفــة ماليــة أقــل -ال ســيام أ َّن
ارتفــاع تكلفــة رشاء الخدمــة ليســت فقــط بالنســبة للحكومــة (أكــر مــن  %33مــن موازنــة الــوزارة
يف عــام - ،3)2016وإمنــا ســتؤدي اىل ارتفــاع تكلفــة العــاج وترفــع مــن الجهــد املبــذول عــى املريــض
ـس بعنــر إمكانيــة الوصــول الجغـرايف واملــايل للحــق يف الصحــة التــي حددهــا
وذويــه ،األمــر الــذي ميـ ّ
املضمــون املعيــاري الــدويل للحــق يف الصحــة بحســب التعليــق رقــم ( )14ســالف الذكــر.
ـاش املشــاريع التطويريــة املذكــورة يف املوازنــة التطويريــة مــع األولويــات
مــن جانــب آخــر ،مل تتـ َ
الوطنيــة املتعلقــة بالرعايــة الصحيــة الشــاملة املذكــورة يف أجنــدة السياســات الوطنيــة لألعــوام -2017
 2022املق ـ ّرة مــن مجلــس الــوزراء يف تاريــخ  ،2016/12/27حيــث حــد ّدت موضــوع «إصــاح نظــام
التأمــن الصحــي العــام» كأحــد التدخــات السياســاتية التــي ســتنفذّها خــال فــرة هــذه األجنــدة،
حيــث مل تذكــر موازنــة الــوزارة موضــوع إصــاح نظــام التأمــن الصحــي ضمــن برامجهــا األساســية
الثالثــة ،وال يف الوصــف التفصيــي لتلــك الربامــج ،وال يف األهــداف الرئيســية لهــا ،وإمنــا فقــط يف أحــد
1

مــروع الصحــة املجتمعيــة ،مــروع التطبيــب عــن بعــد ،املركــز الوطنــي لألمـراض املزمنــة ،تطويــر جراحــة املناظــر ،مستشــفى دورا وحلحــول ،إضافــة
طابــق ملبنــى مستشــفى الخليــل الحكومــي ،تطويــر أقســام األشــعة يف املستشــفيات ،تعزيــز صمــود القطــاع الصحــي الفلســطيني  ،HSRSPمــروع
إضافــة طابقــن فــوق املســتودعات يف مقــر وزارة الصحة/نابلــس ،مــروع بنــاء وتشــطيب وتجهيــز وحــدة الرعايــة الصحيــة األوليــة يف بــر نبــاال،
مــروع تطويــر األجهــزة الطبيــة يف املستشــفيات ،املستشــفى الفلســطيني الفنزويــي للعيــون (هوجــو شــافيز) ،توســعة وإضافــة أبنيــة يف مستشــفى
رفيديــا ،رشاء جهــاز  MRIملستشــفى جنــن ،طــوارئ جنــن ،ترميــم وإعــادة تأهيــل جنــاح أبنــاء رام اللــه  /مج َّمــع فلســطني الطبــي ،انرتاهيلــث
 ،INTRAHEALTHبنــاء وتجهيــز مركــز اإلدمــان ،منظمــة الصحــة العامليــة  ،CRONO ،Hepatitis ،Leishmaniaالصحــة النفســية ،رشاء أجهــزة
ومعــدات طبيــة لبنــك الــدم يف مجمــع الشــفاء/غزة ،تشــطيب قســم األمـراض الجلديــة يف مجمــع فلســطني ،رشاء جهــاز غســيل كىل ملستشــفى درويــش
نـزال ،تجهيــز مختــر راس عطيــة ،مــروع ترميــم وتأثيــث قســمي القلــب والجراحــة يف مجمــع فلســطني الطبــي ،مــروع تشــطيب وتجهيــز طــوارئ
مستشــفى رفيديــا ،مــروع إضافــة الــدور األول للعيــادة يف عــزون ،إنشــاء املســتودعات املركزية/مــروع عــم القطــاع الصحــي طوبــاس ،مــروع
الصحــة اإلنجابيــة ،مــروع تجهيــز غرفــة عمليــات مستشــفى طولكــرم ،مــروع تحســن محطــات األكســجني ،مــروع دمــج الرعايــة التلطيفيــة ورعايــة
املســنني ،الســل  MOH-GFATM-HIV ، TB-Globalمــروع االيــذر ،مــروع رعايــة القبالــة ،مــروع الربازيــي -بنــاء مراكــز صحيــة ،مشــاريع
اليونســيف ،مشــاريع منظمــة الصحــة العامليــة ، WHOمــروع تحســن نوعيــة الخدمــات املقدمــة ملــرىض الهيموفيليــا ،تعزيــز نظــام الرعايــة الصحيــة
األوليــة بفلســطني . POSIT

2

حســب تقريــر الفريــق األهــي لدعــم شــفافية املوازنــة املعنــون بـــ “النزاهــة والشــفافية يف التحويــات الطبيــة خــارج مؤسســات وزارة الصحــة» الصــادر
يف نهايــة عــام  ،2016يالحــظ أ َّن أهــم عــرة أم ـراض مــن حيــث رشاء الخدمــة هــي :األورام ،وأم ـراض الــكىل ،واألم ـراض الباطنيــة ،وأم ـراض العيــون،
وقســطرة القلــب ،والتصويــر املغناطيــي ،وجراحــة العظــام ،واملســح الــذري والطــب النــووي ،واألطفــال ،واملســالك البوليــة.

3

احتســبت هــذه النســبة بقســمة املبلــغ املحــدد لـراء الخدمــة الــذي ذكــره التقريــر الصحــي الســنوي لــوزارة الصحــة لعــام  2016الصــادر يف متــوز مــن
عــام  ،2017يف الصفحــة  67منــه ،والبالــغ ( )566,720,980شــيكالً عــى املوازنــة اإلجامليــة لــوزارة الصحــة التــي ذكرهــا قانــون املوازنــة العامــة للســنة
املاليــة  2016يف الصفحــة  359منــه ،والبالغــة ( )1,697,467,000شــيكل.
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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مخرجــات الربنامــج الثالــث للموازنــة ســالف الذكــر.1
خالصــة األمــر ،تــرى الهيئــة أ َّن اإلجــراءات املعمــول بهــا للحــ ّد مــن النــزف الــذي تعانيــه موازنــة
الــوزارة لــراء الخدمــة مــن الخــارج غــر فاعلــة ،وأ َّن تقديــم خدمــة صحيــة يتمثــل يف إمكانيــة
الوصــول الجغــرايف واملــايل لــن يتحقــق مــن خــال مــا يظهــر يف موازنــة الــوزارة.

 - 2موازنة الحق في التعليم
أك ـ ّد اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان عــى الحــق يف التعليــم ،ووجــوب أن يكــون مجانيًّــا ومتا ًحــا
للجميــع .وألــزم العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة الــدول بالعمــل عــى ضــان
املامرســة التامــة للحــق يف التعليــم .كــا ألزمــت املعاهــدات الدوليــة بتوفــر وإتاحــة التعليــم للفئــات
الضعيفــة واألقــل حظًّــا كالنســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.2
يُحــدد البنــد الســادس مــن التعليــق العــام رقــم  13لعــام  1999املتعلــق بالتوضيحــات التــي أوردتهــا
لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة بشــأن الحــق يف التعليــم ،املعايــر األساســية لــه
وبخاصــة فيــا يتعلــق بـــــالتوافر ،وإمكانيــة االلتحــاق ،وإمكانيــة القبــول ،وقابليــة التكيــف .مبعنــى
أن توفّــر الدولــة مؤسســات وبرامــج تعليميــة بأعــداد كافيــة ،وأن يكــون التعليــم يف متنــاول الجميــع
دون متييــز تب ًعــا للكفــاءة ،ببعديــه املــادي واالقتصــادي ،وأن يكــون جوهــر وشــكل التعليــم مســتجيبًا
الحتياجــات الطلبــة ومرنًــا متكي ًفــا مــع احتياجــات الطلبــة يف محيطهــم الثقــايف واالقتصــادي وقــاد ًرا
عــى مواكبــة التطــور العلمــي.
كــا تُلــزم الترشيعــات الوطنيــة دولــة فلســطني بإعــال الحــق يف التعليــم ،مــن خــال مــا جــاء مــن
نصــوص يف القانــون األســايس الفلســطيني املعــدل لســنة  ،2003وقـرار بقانــون رقــم ( )8لســنة 2017
بشــأن الرتبيــة والتعليــم العــام وقانــون التعليــم العــايل لســنة  ،1998ويتناســب مــا ورد مــن نصــوص
يف القوانــن الوطنيــة وبشــكل كبــر مــع املعايــر الدوليــة ذات العالقــة ،وبخاصــة التعليــق العــام رقــم
 13لعــام .1999

1

مرشوع قانون املوازنة العامة للسنة املالية  ،2017ص.192

2

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة  ،1979واتفاقية حقوق الطفل  1989واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .2006
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الحق يف التعليم يف أجندة السياسات الوطنية 2022-2017
حــد ّدت الحكومــة يف األولويــة الثامنــة مــن أجنــدة السياســات الوطنيــة لألعــوام  2022-2017املواطــن
أوال .التدخــات السياســاتية الخاصــة بالتعليــم ،التــي ســتعمل عليهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل
للوصــول إىل تعليــم جيــد وشــامل للجميــع ،وجــاءت هــذه السياســات عــى النحــو اآليت:
.أتحســن التعليــم املبكــر لألطفــال :مــن خــال تطويــر برامــج رعايــة الطفولــة املبكــرة واملتاحــة
للجميــع ،وتوســيع نطــاق التعليــم املــدريس واالرتقــاء مبســتواه.
.بتحســن االلتحــاق والبقــاء يف التعليــم :مــن خــال االحتفــاظ بنســب عاليــة مــن االلتحــاق يف
التعليــم األســايس لــكال الجنســن ،والح ـ ّد مــن التــرب مــن املــدارس ،وتحســن االلتحــاق لــكال
الجنســن يف التعليــم الثانــوي مبســاراته العلميــة واألدبيــة واملهنيــة جميعهــا ،وخلــق التــوازن يف
االلتحــاق بهــا ،وتشــجيع االلتحــاق بالتعليــم غــر النظامــي وبرامــج محــو األميــة للذيــن خرجــوا
مــن النظــام قبــل اســتكامل تعليمهــم ،وتوفــر الدعــم والحاميــة للتعليــم يف القــدس واملناطــق
املســاة (ج) وقطــاع غــزة.
.جتحســن نوعيــة التعليــم املــدريس :مــن خــال إصــاح املناهــج التعليميــة وتطويرهــا ،وتطويــر
برامــج التعليــم اإللكــروين ،وضــان العدالــة يف الوصــول لفــرص التعليــم خاصــة للمناطــق
والفئــات املهمشــة ،والتأهيــل والتدريــب املســتمر للمعلمــن والطواقــم املســاندة ،وتطويــر
املرافــق التعليميــة وتوفــر بيئــة تعليميــة آمنــة وصحيــة ،وتطويــر النشــاط الحــر وتعزيــزه كجــزء
ال يتجــزأ مــن تنفيــذ املناهــج.
.دمــن التعليــم إىل العمــل :مــن خــال مواءمــة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي والتعليــم
العــايل مــع احتياجــات التنميــة وســوق العمــل وضــان تكافــؤ فــرص الجميــع للحصــول عليهــا،
وتطويــر قاعــدة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي وتوســيعها ،وتطويــر القــدرات يف مجــال
البحــث العلمــي.
تعالــج السياســات األربعــة املطروحــة ،وكذلــك التدخــات السياســاتية إىل حـ ّد كبــر اإلشــكاليات التــي
يعــاين منهــا قطــاع التعليــم ،كــا تشــتمل أيضً ــا عــى أغلــب املتطلبــات التــي وضعتهــا املعايــر الدوليــة
للحــق يف الرتبيــة والتعليــم ،مــن حيــث إمكانيــة التوافــر وإمكانيــة االلتحــاق وقابليــة النظــام التعليمــي
للتكيــف وإمكانيــة القبــول ،وذلــك نتيجــة زيــادة الربامــج التعليميــة وتنوعهــا وتطويرهــا وتوســيع
نطــاق التعليــم املــدريس وتحســينه وزيــادة نســب االلتحــاق يف مراحــل التعليــم كافــة وتطويــر
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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األنشــطة الحــرة والالمنهجيــة ،ومواءمــة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي والتعليــم العــايل مــع
احتياجــات التنميــة وســوق العمــل.

الخطة االسرتاتيجية لقطاع التعليم 2022-2017
ربطــت وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل مــا بــن أجنــدة السياســات الوطنية والخطــة االسـراتيجية لقطاع
التعليــم مــن خــال األهــداف االسـراتيجية التــي حددتهــا ،وهــي :ضــان التحــاق آمــن وشــامل وعــادل
يف التعليــم عــى مســتويات النظــام جميعهــا ،وتطويــر أســاليب وبيئــة تعليــم وتعلــم متمحــورة حــول
الطالــب ،وتعزيــز املســاءلة والقيــادة املبنيــة عــى النتائــج والحوكمــة واإلدارة .كــا حــددت الــوزارة
السياســات الوطنيــة والتدخــات السياســاتية التــي ســتعمل عليهــا للوصــول إىل تعليــم جيــد وشــامل
للجميــع ،مــن خــال :توفــر التعليــم املبكــر لألطفــال عــر زيــادة عــدد الصفــوف ،وبخاصــة يف املناطــق
املحرومــة مــن خدمــة التعليــم ،وزيــادة نســبة االلتحــاق اإلجامليــة لألطفــال ،وتبنــي سياســة التعليــم
اإللزامــي للصــف التمهيــدي ،وتشــجيع الجامعــات عــى فتــح برنامــج متخصــص يف ريــاض األطفــال،
وتأهيــل وتدريــب الــكادر البــري العامــل ،وضــان خدمــة التعليــم النوعــي املســتند عــى الطالــب
داخــل الصــف ،وزيــادة أعــداد ريــاض األطفــال التــي تســتخدم التقنيــات الرتبويــة وتكنولوجيــا التعلــم
أثنــاء العمليــة التعليميــة ،وتحســن االلتحــاق والبقــاء يف التعليــم لضــان التحــاق جميــع األطفــال
بالتعليــم مــع إعطــاء أهميــة خاصــة للمنطقــة املســاة (ج) ومدينــة القــدس ،وتوفــر وســائل لزيــادة
دمــج الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة يف املــدارس ومواءمــة املــدارس واملناهــج لتتناســب مــع هــذه
الفئــة ،وتبنــي برامــج لتعزيــز الطلبــة وتوجيههــم نحــو التعليــم العلمــي واملهنــي يف املــدارس ،وتطويــر
مســارات وفــروع التعليــم الثانــوي مــا يوفّــر مزيـ ًدا مــن الفــرص للطلبــة ذكــو ًرا وإناثًــا .وتحســن نوعية
والتوســع يف دمــج التعليــم املهنــي بالتعليــم العــام للصفــوف ( ،)9-7وزيــادة عــدد
التعليــم املــدريس،
ّ
املواضيــع املهنيــة التــي تقــدم للطلبــة ،وتطويــر املناهــج وف ًقــا ملتطلبــات ســوق العمــل ومســتويات
التكنولوجيــا الحديثــة ،وتطويــر البنيــة التحتيــة ملرافــق التدريــب والتعليــم املهنــي ،وصيانــة وتحديــث
األبنيــة واألجهــزة واألثــاث ،وزيــادة نســبة املــدارس القامئــة التــي تتوفــر فيهــا الوســائل التعليميــة.
جــاءت الخطــة االسـراتيجية لقطــاع التعليــم  ،2022-2017منســجمة مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة،
كــا أنهــا تشــتمل عــى أغلــب املتطلبــات التــي وضعتهــا املعايــر الدوليــة للحــق يف التعليــم ،كــا ورد
يف التعليــق العــام رقــم  13للعــام  ،1999فيــا يخــص مبــدأ التوافــر ،ومبــدأ إمكانيــة االلتحــاق ،ومبــدأ
إمكانيــة القبــول ،ومبــدأ قابليــة التكيــف .وميكــن القــول إ َّن إمكانيــة تطبيــق وتنفيــذ هــذه السياســات
والتدخــات تســتدعي توفــر موازنــات ومــوارد ماليــة للنفقــات التطويريــة الكفيلــة بتغطيــة التدخــات
املقرتحــة يف الخطــة.
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إ َّن االنســجام بــن املعايــر الدوليــة للحــق يف التعليــم وبــن أجنــدة السياســات الوطنيــة ،وكذلــك
الخطــة االسـراتيجية لقطــاع التعليــم ال يعنــي انفــاذ الدولــة لهــذا الحــق؛ أل ّن انفــاذه يعتمــد يف الجــزء
األســايس منــه ،عــى توفــر املــوارد املاليــة الالزمــة لدعــم قطــاع التعليــم ،وهــو مــا ميكــن استكشــافه
يف قانــون املوازنــة العامــة .وهنــا يُطــرح تســاؤل حــول مــدى اســتجابة املوازنــة العامــة إلعــال الحــق
يف الرتبيــة والتعليــم ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار اســتجابة بنــود الــرف والربامــج مــع املعايــر الدوليــة
املحــددة إلعــال هــذا الحــق ومــع مــا ورد يف أجنــدة السياســات الوطنيــة  ،2022-2017والخطــة
االس ـراتيجية لقطــاع التعليــم .2022-2017

موازنة وزارة الرتبية والتعليم لعام 2017
بلغــت حصــة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ( )$894,915,530مــن املوازنــة العامــة للعــام  2017أي
مــا نســبته  %20.7مــن إجــايل النفقــات العامــة ،وبلغــت قيمــة املوازنــة التشــغيلية (،)$50,061,026
وقيمــة الرواتــب واألجــور( ،)$589,743,590وقيمــة النفقــات التحويليــة( ،)$89,587,692وقيمــة
النفقــات الرأســالية ( ،)$333,333فيــا بلغــت قيمــة املوازنــة التطويريــة (.)$165,189,889
تضمنــت املوازنــة املشــاريع التطويريــة التــي جــاءت عــى النحــو اآليت :بنــاء وصيانــة املــدارس
والكليــات والجامعــات ( ،)$62,346,917ودعــم املــدارس يف القــدس الرشيــف واملناطــق الواقعــة
تحــت الســيطرة العســكرية اإلرسائيليــة ( ،)$30,152,412والفعاليــات واألنشــطة الكشــفية والنشــاط
الحــر ( ،)$8,351,230وإنتــاج وتوفــر الوســائل والربامــج التكنولوجيــة (الرقمنــة) لدعــم العمليــة
التعليميــة ( ،)$5,826,346وتطويــر املناهــج وأدلتهــا ( ،)$4,777,395وتوفــر األثــاث املــدريس بــدل
التالــف وتجديــده يف املــدارس القامئــة ( ،)$4,449,365وافتتــاح صفــوف متهيــدي حكوميــة يف املــدارس
األساســية ( ،)$3,409,862واألنشــطة الصحيــة والتغذويــة ( ،)$3.194,950وتأهيــل املعلمــن ضمــن
سياســات ومعايــر التأهيــل الرتبــوي واملهنــي ( ،)$2,938,912والتعليــم العالجــي ،ويشــمل التعليــم
املســاند والتعــايف لطلبــة املرحلــة األساســية (.1)$2,595,520

استجابة موازنة الربامج للمعايري الدولية
حــد ّدت املوازنــة العامــة لســنة  2017ســبعة برامــج خاصــة بــوزارة الرتبيــة والتعليــم ،وتــم تخصيــص
موازنــة لــكل برنامــج ،فنالحــظ أنــه قــد خ ُِّصــص مــا نســبته ( )%1.53مــن إجــايل موازنــة الرتبيــة
1

موازنة املواطن  .2017وزارة الرتبية والتعليم العايل.
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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والتعليــم العــايل وهــو يســاوي مبلــغ ( )$13,682,746لربنامــج ريــاض األطفــال املذكــور أعــاه .يف
حــن خ ُِّصــص مــا نســبته ( )%1.87مــن إجــايل موازنــة الرتبيــة والتعليــم العــايل وهــو يســاوي مبلــغ
( )$16,708,842لربنامــج التعليــم املهنــي .كــا خ ُِّصــص مــا نســبته ( )%0.05مــن إجــايل موازنــة الرتبية
والتعليــم العــايل ،وهــو يســاوي مبلــغ ( )$479,725لربنامــج التعليــم غــر النظامــي .يف حــن خ ُِّصــص مــا
نســبته ( )%7.91مــن إجــايل موازنــة الرتبيــة والتعليــم العــايل ،وهــو يســاوي مبلــغ ()$70,796,814
لربنامــج التعليــم العــايل .وخ ُِّصــص مــا نســبته ( )%48.75مــن إجــايل موازنــة الرتبيــة والتعليــم العــايل،
وهــو يســاوي مبلــغ ( )$436,306,144لربنامــج التعليــم األســايس للصفــوف ( ،)10-1وخ ُِّصــص مــا
نســبته ( )%33.44مــن إجــايل موازنــة الرتبيــة والتعليــم العــايل ،وهــو يســاوي مبلــغ ()$299,258,489
لربنامــج التعليــم الثانــوي للصفــوف (.)12-11
يالحــظ يف هــذا الســياق قلــة املوازنــات املخصصــة لــكل برنامــج وعــدم كفايتهــا لتحقيــق أهدافــه،
وبالتــايل عــدم اســتجابتها ملــا ورد يف أجنــدة السياســات الوطنيــة  ،2022-2017والخطــة االس ـراتيجية
لقطــاع التعليــم .2022-2017
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ثالثاَ

املوازنة العامة املتعلقة بالفئات
 - 1األسر الفقيرة
خاصــا بحقــوق الفئــات االجتامعيــة
أولــت الوثائــق الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان ،اهتام ًمــا ًّ
املهمشــة (النســاء ،واألطفــال ،وكبــار الســن ،وذوي اإلعاقــة ،واألقليــات ،والفق ـراء ،أو املهمشــن مــن
الســكان بحســب املناطــق الجغرافيــة .1)...وطالبــت الــدول برعايــة حقــوق هــذه الفئــات عــى نحــو
مساســا مببــدأ املســاواة
خــاص ،مــن خــال الحاميــة والتمكــن بصــورة أساســية ،دون أن يشـكّل ذلــك ً
وعــدم التمييــز.
تع ـ ّد املوازنــة العامــة أهــم األدوات التــي تعمــل الدولــة مــن خاللهــا عــى إعــال حقــوق الفئــات
املهمشــة ،ومــن خاللهــا ميكــن تقييــم موقــف الدولــة وسياســاتها حــول إعــال حقــوق الفئــات
املهمشــة؛ لذلــك ،فــإ َّن قـراءة تفصيليــة وتحليليــة للموازنــة العامــة باملقارنــة مــع االحتياجــات الفعليــة
عــى األرض ،مــن شــأنها أن تق ـ ّدم صــورة واضحــة عــن سياســة الحكومــة االقتصاديــة تجــاه حقــوق
رشا
الفئــات املهمشــة والتحديــات التــي تعرتضهــا يف هــذا املجــال ،ولعــل تحليــل موازنــة أن يعطــي مــؤ ً
حــول الوضــع الحــايل للفئــات امله ّمشــة يف فلســطني ،ومــدى إعــال الدولــة الفعــي لحقــوق هــذه
الفئــات.
باعتبــار أ َّن االضطــاع برعايــة حقــوق الفئــات امل ّهمشــة هــو عمليــة تشــاركية شــاملة ،تتعلــق
بأصحــاب الفئــات أنفســهم ،ومبراكــز املســؤولية الرســمية ،ومؤسســات املجتمــع املــدين ،واملؤسســات
الدوليــة العاملــة يف فلســطني وخارجهــا ،إال أ َّن الــدور األبــرز يف هــذه العمليــة يعــود لــوزارة التنميــة
1

أهــم هــذه الوثائــق :العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة؛ اتفاقيــة القضــاء عــى أشــكال التمييــز كافــة ضــد املــرأة،
اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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االجتامعيــة؛ كونهــا قائــد قطــاع التنميــة االجتامعيــة ،الــذي يهتــم بشــكل رئيــي بهــذه الفئــات .بنــاء
عــى ذلــك ،ســنقوم بتحليــل املوازنــة العامــة لســنة  ،2017للوقــوف عــى مــدى اســتجابتها لحقــوق
الفئــات املهمشــة مــن خــال تحليــل املوازنــة املتعلقــة بــوزارة التنميــة االجتامعيــة ،وبهــدف تســليط
الضــوء عــى بعــض القضايــا الخاصــة بهــذه الفئــات يف املوازنــة العامــة ودراســة وتقييــم مــدى اســتجابة
األخــرة لتلــك القضايــا.

الفئات املهمشة يف أجندة السياسات الوطنية 2022-2017
أكــدت أجنــدة السياســات الوطنيــة أ َّن «تحقيــق العدالــة االجتامعيــة ،ميثّــل جوهــر هــذه األجنــدة،
وســتلتزم الحكومــة ،بالعمــل عــى الحــ ّد مــن الفقــر ،وتوفــر نظــم مالمئــة ومتكاملــة للحاميــة
االجتامعيــة للفقـراء واملهمشــن ،وتعزيــز وصــول الجميــع للعدالــة ،مــع العمــل عــى تعزيــز املســاواة
بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وتأمــن مســتقبل أفضــل للشــباب الفلســطيني» .1عكســت األجنــدة
مفهــوم التنميــة املســتدامة ،مــن خــال الرتكيــز عــى خمســة أولويــات وطنيــة ،مــن بينهــا «العدالــة
االجتامعيــة وســيادة القانــون» ،ومــن خــال تســع عــرة سياســة وطنيــة ،مــن بينهــا « توفــر فــرص
عمــل الئقــة للجميــع ،الحــد مــن الفقــر ،توفــر الحاميــة االجتامعيــة للفقــراء واملهمشــن ،تعزيــز
املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،توفــر االحتياجــات األساســية للتجمعــات الســكانية 2.»...وعــى
ذلــك ،فــإ َّن أجنــدة السياســات الوطنيــة تكــون قــد عــرت بوضــوح عــن اهتاممهــا بحقــوق بالفئــات
املهمشــة.
وقــد ت ُرجــم هــذا التعبــر بصــورة برامجيــة يف اسـراتيجية قطاع التنميــة ،التي أقــرت برنامجني رئيســيني
لدعــم حقــوق الفئــات املهمشــة «برنامــج التمكــن ومكافحــة الفقــر ،وبرنامــج تنميــة وحاميــة الفئــات
كل برنامــج ومخرجاتــه ومــوارده
الضعيفــة واملهمشــة» .وبيّنــت االسـراتيجية يف هــذا الســياق أهــداف ّ
انعكاســا شــديد الوضــوح ألجنــدة السياســات الوطنيــة وذلــك فيــا يتعلــق
املاليــة ،مــا جعــل منهــا
ً
بالعدالــة االجتامعيــة ،وال يعنــي هــذا االهتــام إعــال حقــوق الفئــات املهمشــة مــا مل يتــم رصــد
املوازنــات الكافيــة لتنفيــذ هــذه الربامــج إىل أرض الواقــع.

1

املصدر السابق ،ص.5:

2

املصدر السابق ،ص38:وما بعدها.
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الفئات املهمشة يف الخطة االسرتاتيجية لقطاع التنمية االجتامعية 2022-2017
حــد ّدت الخطــة االسـراتيجية لقطــاع التنميــة االجتامعيــة التكاليــف املتوقعــة لتنفيــذ برامجهــا خــال
عــام  2017مببلــغ ( )954.390مليــون شــيكل ،أي مــا يقــارب مليــار شــيكل .اســتحوذ برنامــج التمكــن
ومكافحــة الفقــر عــى الحصــة األكــر مــن املوازنــة مببلــغ يصــل إىل ( )872.321مليــون شــيكل ،أي مــا
نســبته ( )%92مــن إجــايل موازنــة الــوزارة ،يليــه برنامــج تنميــة وحاميــة الفئــات الضعيفــة واملهمشــة
مببلــغ ( )116.053مليــون شــيكل ،أي مــا نســبته ( )%07مــن إجــايل موازنــة الــوزارة.1
تــم تخصيــص مبلــغ ( )826.381مليــون شــيكل يف املوازنــة العامــة لــوزارة التنميــة االجتامعيــة،2
وذلــك عــى خــاف املوازنــة املقرتحــة مــن قبــل الــوزارة ،األمــر الــذي تســبب بخلــق فجــوة متويليــة
ليســت بالهينــة ،-مقدارهــا ( )128,009مليــون شــيكل ،3وشـكّل رضبًــا للخطــة االسـراتيجية والربامــجالتــي تســتهدف تنفيذهــا ،ومــن الحتمــي أن يؤثــر ذلــك ســل ًبا عــى حقــوق الفئــات املهمشــة ،التــي
يُفــرض أن تحظــى برعايــة خاصــة .فعــى ســبيل املثــال ،ســيتم تخفيــض عــدد األرس املســتهدفة يف
برنامــج التمكــن ومكافحــة الفقــر ،إىل الحـ ِّد الــذي يغطيــه مبلــغ املوازنــة املرصــود ،وهــو ()758.860
مليــون شــيكل ،4بــدالً ( )827,324مليــون شــيكل كانــت متوقعــة ،وطالبــت وزارة التنميــة االجتامعيــة
بتخصيصهــا لهــذا الربنامــج ،وكان مــن املتوقــع اســتهداف أرس فقــرة عــى نحــو أوســع.
كــا مل يقتــر عــدم التــوازن يف توزيــع املبالــغ املرصــودة بــن أهــداف الربنامــج الواحــد فقــط ،بــل
بــن الربامــج الرئيســية نفســها أيضً ــا ،ففــي حــن يحظــى برنامــج التمكــن ومكافحــة الفقــر بـــ ()%92
مــن موازنــة التنميــة االجتامعيــة ،خ ُِّصــص مــا نســبته ( )%07فقــط لربنامــج تنميــة وحاميــة الفئــات
الضعيفــة واملهمشــة.

موازنة برامج التنمية االجتامعية
يســتهدف برنامــج التمكــن ومكافحــة الفقــر يف موازنــة وزارة التنميــة االجتامعيــة وضمــن هدفــه
األول «مســاعدة األرس الفقــرة واملهمشــة عــى توفــر احتياجاتهــا األساســية» ( )111,860ألــف أرسة،
ويســتهدف تقديــم مســاعدة نقديــة منتظمــة لهــا بقيمــة  1800- 750شــيكل 5،حســب معــادل
1

وزارة التنمية االجتامعية ،اسرتاتيجية قطاع التنمية االجتامعية  ،2022-2017مصدر سابق ،ص.69

2

وزارة املالية ،كتاب املوازنة العامة لسنة  ،2017موازنة وزارة التنمية االجتامعية.

3
4

علم أ َّن املوازنة املرصودة لوزارة التنمية االجتامعية من إجاميل النفقات العامة بلغت (.)%5.45
ً

وزارة التنمية االجتامعية ،موازنة املواطن  ،2017ص.2

5

وزارة املالية ،كتاب املوازنة العامة لسنة  ،2017موازنة وزارة التنمية االجتامعية.
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االســتهداف كل ثالثــة شــهور.
يش ـكِّل عــدد األرس املســتهدفة يف هــذا الربنامــج اختالفًــا عــن العــدد الــذي كان متوق ًعــا مــن قبــل
الــوزارة نفســها يف الخطــة االس ـراتيجية والــذي حددتــه بـــ ( )118ألــف أرسة؛ األمــر الــذي يش ـكّل
تراج ًعــا عــن عــدد األرس املســتهدفة يف موازنــة وزارة الشــؤون االجتامعيــة ســنة  ،2016والــذي كان
محــد ًدا بـــ ( )120ألــف أرسة .1كــا اســتهدفت املوازنــة الخاصــة بقطــاع التنميــة االجتامعيــة هــذا العام
( )111,860أرسة فقــط  ،2مــن أصــل ( )200,000أرسة يتوفــر لــدى وزارة التنميــة االجتامعيــة بيانــات
تفصيليــة لهــا3؛ مــا يعنــي عــدم انتفــاع ( )80ألــف أرسة فقــرة مــن املســاعدات النقديــة املنتظمــة.
ويرجــع ذلــك يف جــزء منــه إىل تقليــص موازنــة وزارة التنميــة االجتامعيــة مــن قبــل وزارة املاليــة
باملقارنــة مــع االحتياجــات الفعليــة التــي حددتهــا الــوزارة نفســها.
تــراوح املبلــغ املخصــص لــكل أرسة فقــرة بحســب معــادل االســتهداف املعتمــد مــن قبــل وزارة
التنميــة االجتامعيــة مــا بــن ( )1800- 750كل ثالثــة شــهور؛ أي حــوايل  600-250شــيكل شــهريًّا ،وهــو
مبلــغ ضئيــل جـ ًّدا يقــل عــن الحــد األدىن لألجــور يف أحســن أحوالــه بضعفــن اثنــن ،4وال يكفــي لســد
االحتياجــات األساســية لفــرد واحــد ،وليــس حتــى ألرسة مكونــة مــن  4أف ـراد ،كأقـ ّـل تقديــر.
بنــا ًء عــى مــا تقــدم ،فــإ َّن املســاعدات النقديــة املنتظمــة لــأرس الفقــرة يف املوازنــة العامــة لــوزارة
التنميــة االجتامعيــة ويف الخطــة االسـراتيجية لقطــاع التنميــة االجتامعيــة ،ت ُـ ِر ُز إشــكاليتني رئيســيتني،
لهــا انعــكاس ســلبي عــى حقــوق الفئــات املهمشــة ،ال ســيام الفقــراء ،اإلشــكالية األوىل تتعلــق
بشــمول املســاعدات النقديــة لــأرس الفقــرة واملهمشــة ،واألخــرى بقيمــة املســاعدات النقديــة ،التــي
ال تكفــي ســد االحتياجــات األساســية للمواطــن الفلســطيني يف الشــهر الواحــد .وهــذا -كــا أســلفنا-
يرتبــط جــزء منــه يف تقليــص وزارة التنميــة االجتامعيــة يف املوازنــة العامــة ،والجــزء اآلخــر يرتبــط بخطة
التقشــف التــي أعلنتهــا الحكومــة ،االمــر الــذي يــؤدي بــدوره إىل املســاس بحقــوق الفئــات األكــر
أي عمليــة تقليــص نفقــات ،أو تقشــف حكومــي يجــب أال متــس مطل ًقــا حقــوق
فقـرا ،وعليــه فــإن أ َّن َّ
االرس الفقــرة واملهمشــة.

1

انظر :وزارة التنمية االجتامعية ،اسرتاتيجية قطاع التنمية االجتامعية  ،2022-2017مصدر سابق ،ص.13

2

وزارة املالية ،كتاب املوازنة العامة لسنة  ،2017موازنة وزارة التنمية االجتامعية.

3

انظر :وزارة التنمية االجتامعية :اسرتاتيجية قطاع التنمية االجتامعية  ،2022-2017مصدر سابق ،ص.13

4

يبلــغ الحــد األدىن لألجــور يف فلســطني ( )1450شــيكالً شــهريًّا( .ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )11لســنة  2012بشــأن اعتــاد الحــد األدىن لألجــور يف
جميــع مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،املنشــور عــى الصفحــة ( )112مــن عــدد الوقائــع الفلســطينية رقــم ( ،)99بتاريــخ .)2013/2/27
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”

30

تحليل املوازنة العامة لسنة  - 2017قراءة من منظور حقوقي

 - 2الموازنة الخاصة بالمرأة
وفّــر القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان إطــا ًرا ناظـ ًـا لحقــوق املــرأة ،مبــا يف ذلــك االتفاقيــات التعاقديــة
التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني ،خاصــة مــا ورد يف املــادة ( )2املشــركة بــن العهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة،
بإعــال الــدول األطـراف لكافــة الحقــوق الــواردة فيهــا دون متييــز .كــا عـ ّـرت اتفاقيــة القضــاء عــى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو) عــن التوجــه الــدويل الرامــي إىل متتــع املــرأة بالحقــوق
كافــة .وانطالقًــا مــن ذلــك؛ يتوجــب عــى دولــة فلســطني وضــع الخطــط ورصــد املوازنــات لضــان
متتــع الفلســطينيات بكافــة الحقــوق الــواردة يف املعايــر الدوليــة.
تعتــر وزارة شــؤون املــرأة الجهــة الرســمية املكلفــة « بتطويــر االلتـزام الحكومــي لتضمــن قضايــا النوع
االجتامعــي والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف سياســات وخطــط وبرامــج الــوزارات املختلفــة ،ويف
الترشيعــات والقوانــن ذات العالقــة ،وتخفيــض نســبة العنــف املوجــه ضــد املــرأة الفلســطينية بكافة
اشــكاله ،وزيــادة مشــاركة النســاء يف مواقــع صنــع الق ـرار يف املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة
األكــر تأثـرا عــى حيــاة الرجــال والنســاء وتعزيــز مشــاركة املــرأة يف القطــاع االقتصــادي ورفــع نســبتها
يف ســوق العمــل والحــد مــن الفقــر والفقــر املدقــع والبطالــة وزيــادة نســبة التشــغيل وتحســن نوعيــة
الحيــاة لــأرس الفقرية واملهمشــة ».1
مؤرشات تتعلق بالتمييز وعدم املساواة عىل أساس الجنس
تشــكّل النســاء قرابــة نصــف عــدد الفلســطينيني ،أي مــا يقــارب  %49.2مــن مجمــوع الســكان يف
فلســطني ،2ورغــم ذلــك فــإ ّن مــؤرشات أوضــاع النســاء تشــر إىل حجــم الفجــوة القامئــة عــى التمييــز
وعــدم املســاواة بــن الجنســن ،األمــر الــذي يتطلــب تدخ ـاً رســم ًّيا ملعالجــة أوجــه التمييــز ،وتع ـ ّد
املوازنــة األداة الرئيســة التــي ميكــن مــن خاللهــا تقليــص الفجــوة بــن الجنســن وإنهــاء العنــف
املــارس بحــق املــرأة.

1

 https://www.mowa.pna.ps/item-1495090747بتاريخ2017/12/20:

2
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الجدول اآليت يستعرض مؤرشات تتعلق بأوضاع النساء يف العديد من املجاالت

1

النسبة املئوية
%19.2
%47.3
%60
%31
%37

املؤرش
معدل مشاركة النساء يف القوى العاملة
نسبة البطالة بني النساء
نسبة النساء العامالت يف قطاع العمل غري املنظم
املشاركة السياسية واالقتصادية للمرأة
العنف الجسدي والنفيس والجنيس ضد املرأة
1

الخطط والربامج الرسمية لحامية حقوق املرأة

2

تضمنــت أجنــدة السياســات الوطنيــة مجموعــة مــن األولويــات بحيــث تركــزت برامــج املــرأة وإدمــاج
النــوع االجتامعــي ضمــن األولويــة الوطنيــة الخامســة ،وقــد كان تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن
املــرأة مــن بــن تلــك االس ـراتيجيات الهادفــة إىل إزالــة كافــة أشــكال التمييــز ،والقضــاء عــى أشــكال
العنــف كافــة ضدهــا ،باإلضافــة إىل إزالــة العوائــق التــي تحــول دون املشــاركة الكاملــة للنســاء يف
التنميــة املجتمعيــة واالقتصاديــة والحيــاة العامــة .كــا تضمنــت موازنــة وزارة شــؤون املــرأة للعــام
 ،2017ثالثــة برامــج رئيســية ،وهــي :برنامــج حاميــة ومتكــن املــرأة للوصــول للمســاواة ،والربنامــج
اإلداري ،وبرنامــج موظفــن غــر موزعــن عــى برامــج.3
يتبّــن مــن خــال متابعــة برامــج موازنــة وزارة شــؤون املــرأة ،أنهــا اقتــرت عــى برنامــج واحــد ،وهــو
برنامــج حاميــة ومتكــن املــرأة للوصــول للمســاواة ،وقــد ســعى هــذا الربنامــج إىل تحقيــق عــدد مــن
األهــداف وهــي .1 :زيــادة نســبة النســاء يف مواقــع صنــع الق ـرار مــن درجــة مديــر  Cفأعــى (مــن
 %21إىل  .)%31و .2تخفيــض العنــف ضــد املــرأة (النفــي والجســدي والجنــي) مــن  %37إىل ،%28
 .3مأسســة وإدمــاج القضايــا االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية يف خطــط وبرامــج وموازنــات ثــاث
وزارات مــن أصــل  18وزارة مــن وزارات الدولــة الفلســطينية ،انبثــق عنــه مخرجــان :األول تضمــن
إدمــاج قضايــا النــوع االجتامعــي يف وزارة الشــؤون االجتامعيــة والرتبيــة والتعليــم ،والثــاين تضمــن بنــاء
مرصــد وطنــي خــاص بأوضــاع النســاء.4
1

املؤرشات املرصودة عينة ذات عالقة مبارشة بتحليل خاص بالتقرير ،وال تغطي املؤرشات كافة الخاصة باملرأة.

2

راجع التقرير السنوي الثاين والعرشين الصادر عن الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان .2016

3

انظر موازنة وزارة شؤون املرأة لعام .2017

4

انظر الئحة الربامج الخاصة باملوازنة العامة لوزارة شؤون املرأة.
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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ولــدى مقارنــة املــؤرشات الوطنيــة الخاصــة بأوضــاع النســاء الفلســطينيات يتبــن وجــود قصــور يف
الربامــج التــي اعتمدتهــا موازنــة وزارة شــؤون املــرأة لعــام  ،2017واقتصارهــا عــى برنامــج واحــد
يهــدف إىل حاميــة حقــوق املــرأة ،كــا يالحــظ عــدم تبنــي الــوزارة لربنامــج خــاص بالتمكــن االقتصادي
كل العقبــات والعوائــق أمــام وصــول وحصــول املــرأة عــى
للمــرأة ،كونــه حجــر األســاس يف إزالــة ّ
حقوقهــا املكفولــة ،وغيــاب وجــود برامــج تطويريــة أو تنمويــة خاصــة بتعديــل األمنــاط االجتامعيــة
والثقافيــة الســائدة ،وإزالــة التحيــز يف املامرســات التقليديــة كــدور رئيــي منــاط بالدولــة القيــام بــه.

املوازنة العامة لوزارة شؤون املرأة لعام 2017

1

بلغــت موازنــة شــؤون املــرأة يف العــام  ،2017مــا قيمتــه ( )6.321.400شــيكل مــن إجــايل النفقــات
الجاريــة البالغــة ( )15.197.000.000شــيكل ،أي مــا نســبته ( )%0.04مــن إجــايل النفقــات الجاريــة.
الجدول اآليت يوضّ ح توزيع أبعاد موازنة وزارة شؤون املرأة لعام 2017
البند
رواتب وأجور
مصاريف تشغيلية
مصاريف تحويلية
مصاريف رأساملية
املجموع

النسبة
63.94%
27.52%
6.33%
2.21%
%100.00

املوازنة/بالشيكل
4,042,000
1,739,400
400,000
140,000
6,321,400

من خالل االستعراض السابق للموازنة العامة لوزارة شؤون املرأة ،نالحظ ما ييل:
·نســبة مــا تش ـكّله موازنــة وزارة شــؤون املــرأة ( )%0.04مــن إجــايل النفقــات الجاريــة ،االمــر
الــذي يعكــس تــدين نســبة اإلنفــاق الحكومــي عــى برامــج املــرأة مقارنــة بالربامــج األخــرى التــي
تعتمدهــا املوازنــة العامــة ،وذلــك رغــم اتســاع الفجــوة التمييزيــة التــي رصدتهــا املــؤرشات
الخاصــة بأوضــاع النســاء يف فلســطني.
·يشـكّل بنــد الرواتــب واألجــور يف املوازنــة النســبة األكــر ( ،)%63.94مــن نســب اإلنفــاق يف البنــود
األخــرى ،مــا يـ ّ
ـدل عــى أ َّن مصاريــف اإلنفــاق عــى تقديــم الخدمــة أكــر مــن مصاريــف اإلنفــاق
1

انظر أبعاد املوازنة للوزارة لعام .2017
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عــى الخدمــة ذاتهــا ،ويدلّــل عــى اســتمرار تــآكل املوازنــة العامــة ببنــد الرواتــب واألجــور عــى
الرغــم مــن التطــور يف منــط إعــداد املوازنــة العامــة (موازنــة الربامــج) وزيــادة معــدالت اإلنفــاق
الحكومــي بشــكل دوري.
برنامج حامية ومتكني املرأة للوصول للمساواة

1

بلغــت موازنــة برنامــج حاميــة ومتكــن املــرأة ( )3.248.818شــيكالً ،أي مــا يــوازي ( )%51.4مــن
موازنــة وزارة شــؤون املــرأة ،موزعــة عــى النحــو اآليت:
الجدول اآليت يوضح موازنة برنامج حامية ومتكني املرأة
البند
رواتب وأجور
مصاريف تشغيلية
مصاريف تحويلية
مصاريف رأساملية
املجموع

النسبة

املوازنة/بالشيكل
1,539,338
1,445,200
152,280
112,000
3,248,818

%47.38
%44.48
%4.69
%3.45
%100.00

يشـكّل برنامــج حاميــة ومتكــن املــرأة مــا نســبته ( )%51.4مــن موازنــة وزارة شــؤون املــرأة ،ويشـكّل
بنــد الرواتــب واألجــور الخــاص بربنامــج حاميــة ومتكــن املــرأة ( )%47.38النســبة األعــى مقارنــة بباقــي
بنــود املوازنــة األخــرى ،وبالتــايل ،فــإ َّن املوازنــة املخصصــة لهــذا الربنامــج يذهــب جــزء ليــس بيســر
منهــا لصالــح الرواتــب واألجــور؛ األمــر الــذي يقلّــل مــن فاعليــة تدخــات الخطــط واملوازنــات لتغيــر
واقــع النســاء باالســتناد إىل املعايــر الدوليــة التــي تلــزم الــدول باعتــاد املوازنــات كإحــدى اآلليــات
لتغيــر واقــع النســاء.
اإلنفاق الفعيل ملوازنة وزارة شؤون املرأة

2

تالحــظ الهيئــة مــن خــال رصدهــا لنســبة اإلنفــاق الفعــي لغايــة  ، 20173/8/31كمــؤرش ذي داللــة
يعــر عــن مــدى انســجام نســبة النفقــات الفعليــة مــع النفقــات املقــدرة ،وذلــك لتقديــر مــدى التـزام
1

انظر برنامج حامية ومتكني املرأة للوصول للمساواة تكلفة املوازنة التشغيلية والرأساملية .2017

2

التقرير الشهري لوزارة املالية الصادر بتاريخ  25أيلول .2017

3

التقرير الشهري الصادر عن وزارة املالية والتخطيط ،تقرير شهر آب  ،2017الصادر بتاريخ .2017/9/25
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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أصحــاب الواجــب يف إعــال وتوجيــه املوازنــة العامــة ،وف ًقــا للتقديــر الــذي أعدتــه مســبقًا ،ونتــج عنــه
إقـرار املوازنــة الخاصــة باملــرأة.
الجدول اآليت يوضّ ح نسبة اإلنفاق الفعيل حتى 2017/8/31
وزارة شؤون
املرأة

رواتب
وأجور

مساهامت السلع
اجتامعية والخدمات

651,000 285,000 2,797,000

النفقات
التحويلية

0

النفقات
الرأساملية

النفقات
التطويرية

املجموع

4,546,000 772,000 41,000

بلــغ حجــم اإلنفاق الفعــي (املوازنة التشــغيلية والتطويريــة) ملوازنة وزارة شــؤون املــرأة)4.546.000( ،
شــيكل ،كــا بلــغ إجــايل املوازنــة التشــغيلية املخصصــة لــوزارة شــؤون املــرأة البالغــة ()6.321.400
شــيكل ،يف حــن بلــغ اجــايل املوازنــة التشــغيلية املنفقــة فع ـاً ( )3،774،000شــيكل بنســبة تبلــغ
حــوايل ( )%60مــن املخطــط ،مــا يدلــل عــى أ َّن الــرف الفعــي يقــارب املخطــط إىل حـ ٍّد مــا.
كــا بلغــت قيمــة اإلنفــاق الفعــي للنفقــات التطويريــة ( )772.000شــيكل ،بنســبة تبلــغ ()%16.98
مــن إجــايل اإلنفــاق الفعــي للموازنــة املخصصــة لــوزارة شــؤون املــرأة ،وعــى الرغــم مــن ارتفــاع
نســبة تلــك النفقــات مــن مجمــل اإلنفــاق ،إال أ َّن مبلــغ تلــك النفقــات بلــغ فقــط ( )772,000شــيكل،
مــا يدلــل عــى عــدم ضعــف النفقــات التطويريــة ،التــي تســهم يف تطويــر جــودة الخدمــات املقدمــة
يف قطــاع املــرأة ،واالرتقــاء بنوعيــة الربامــج حســب تغــر االحتياجــات.
وتســجل الهيئــة يف هــذا اإلطــار ،أ َّن جميــع املشــاريع التطويريــة املرصــودة يف موازنــة شــؤون املــرأة
لعــام  ،2017ممولــة بالكامــل مــن قبــل املانحــن واملمولــن الدوليــن ،حيــث مل يتــم ادراج أيــة مشــاريع
تطويريــة مــن الخزينــة العامــة.
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رابعاَ

التوصـيـات
yرضورة إعــادة بنــاء املوازنــة مــن خــال النهــج الحقوقــي ،وذلــك باالســتناد إىل مبــادئ حقــوق
اإلنســان ووضــع املــؤرشات الالزمــة لتقييــم التقــدم املحــرز يف عمليــات الــرف والجبايــة وآثارهــا
يف تلبيــة احتياجــات املواطنــن وتحقيــق مبــدأ العدالــة االجتامعيــة .ورضورة ربــط املوازنــة العامة
لعــام  2018بأولويــات أجنــدة السياســات الوطنيــة 2020-2017
yرضورة أن تعلــن الحكومــة عــن إجراءاتهــا لرتشــيد النفقــات لتقليــل الفجــوة التمويليــة ،ورضورة
األخــذ بعــن االعتبــار أال يكــون ذلــك عــى حســاب النفقــات التطويريــة ،ورضورة عــدم مســاس
اإلجــراءات التقشــفية باملوازنــات الخاصــة بالحقــوق والفئــات االجتامعيــة األكــر هشاشــة،
اســتنا ًدا إىل مبــدأ عــدم الرتاجــع عــن اإلعــال التدريجــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة،
وخاصــة حقــوق الفئــات املهمشــة.
yرضورة توقــف الحكومــة عــن االقــراض مــن صنــدوق التقاعــد واملعاشــات ،وعــدم املســاس
مبســتحقات املوظفــن املتقاعديــن لضــان اســتدامة الصنــدوق.
yرضورة إخــراج صــايف اإلقــراض مــن النفقــات العامــة ،ورضورة أن تتبــع الحكومــة جملــة مــن
اإلج ـراءات لوقــف هــذا النزيــف ،منهــا إل ـزام البلديــات ورشكات التوزيــع بدفــع مســتحقاتها،
كل مــن املواطــن والــركات والبلديــات
وتنظيــم قطــاع الكهربــاء مبــا يضمــن العدالــة وحقــوق ٍّ
والحكومــة عــى ح ـ ٍّد ســواء.
yرضورة أن يتوافــق اإلنفــاق الفعــي يف موازنــة وزارة الصحــة مــع النفقــات املخصصــة لهــا يف
املوازنــة العامــة ،وأال ت ُســد الفجــوة التمويليــة أو أيــة مشــاكل ماليــة أخــرى يف املوازنــة بعامــة
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عــى حســاب حــق املواطــن يف رعايــة صحيــة ذات جــودة عاليــة وشــاملة.
yرضورة تحديــد املوازنــة العامــة لحجــم املوازنــة التطويريــة املخصصــة لــوزارة الصحــة يف مــروع
قانــون املوازنــة مــن جهــة ،ورفــع هــذه املوازنــة التطويريــة مــن إجــايل املوازنــة التطويريــة
املخصصــة ملراكــز املســؤولية كافــة يف املوازنــة العامــة ،مبــا يســاهم يف توطــن الخدمــات الطبيــة،
ويحــ ّد مــن اســتنزاف موازنــة الــوزارة يف تغطيــة أمثــان رشاء الخدمــة مــن الخــارج ،ويحقــق
لإلنســان إمكانيــة الوصــول للرعايــة الصحيــة املناســبة بتكلفــة مناســبة.
yرضورة انســجام موازنــة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل مــع الربامــج املخصصــة مبــا يــؤدي إىل
تحقيــق أهدافهــا وفــق املعايــر الدوليــة للحــق يف التعليــم ،ومبــا ينســجم مــع مــا ورد مــن
سياســات وأهــداف اس ـراتيجية ســواء يف أجنــدة السياســات الوطنيــة أو يف الخطــة االس ـراتيجية
لقطــاع التعليــم  ،2022-2017مــع الرتكيــز عــى إفــراد مخصصــات ماليــة كافيــة للمشــاريع
التطويريــة ذات العالقــة.
yرضورة العمــل عــى زيــادة حصــة وزارة التنميــة االجتامعيــة يف موازنــات األعــوام القادمــة ،عــى
نحــو يجعلهــا قــادرة عــى االضطــاع مبهامهــا وتحقيــق أهدافهــا ذات املســاس املبــارش بحقــوق
الفئــات املهمشــة.
أي خطــط ترشــيد نفقــات أو تقشــف،
 yرضورة اســتبعاد موازنــة وزارة التنميــة االجتامعيــة مــن ّ
أل َّن انعــكاس هــذه الخطــط فيــا لــو متــت ،ســيؤدي حتـ ًـا إىل انتهــاك حقــوق االرس الفقــرة،
األمــر الــذي ال ينســجم مــع التزامــات دولــة فلســطني مبوجــب اتفاقيــات األمــم املتحــدة لحقــوق
اإلنســان ،وبخاصــة العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة.
yرضورة تعزيــز االلتـزام الحكومــي بقضايــا املــرأة وذلــك مــن خــال زيــادة نســبة االنفــاق املــايل
ملوازنــة شــؤون املــرأة ،الخاصــة بربامــج متكــن وحاميــة املــرأة ،مبــا من شــأنه تقليــل فجــوة التمييز
ضدهــا ،ورضورة مســاهمة الخزينــة العامــة يف متويــل الربامــج التطويريــة الخاصــة للــوزارة.
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التقاريــر السنويــة
1.1التقرير السنوي األول ،شباط  - 1994حزيران .1995 ،1995
2.2التقرير السنوي الثاين 1 ،متوز  31 - 1995كانون األول .1997 ،1996
3.3التقرير السنوي الثالث 1 ،كانون الثاين  31 - 1997كانون األول .1998 ،1997
4.4التقرير السنوي الرابع 1 ،كانون الثاين  31 - 1998كانون األول .1999 ،1998
5.5التقرير السنوي الخامس 1 ،كانون الثاين  31 - 1999كانون األول .2000 ،1999
6.6التقرير السنوي السادس 1 ،كانون الثاين  31 - 2000كانون األول .2001 ،2000
7.7التقرير السنوي السابع 1 ،كانون الثاين  31 – 2001كانون األول .2002 ،2001
8.8التقرير السنوي الثامن 1 ،كانون الثاين  31 – 2002كانون األول 2003 ،2002
9.9التقرير السنوي التاسع 1 ،كانون الثاين  31 – 2003كانون األول .2004 ،2003
1010التقرير السنوي العارش 1 ،كانون الثاين  31 – 2004كانون األول .2005 ،2004
1111التقرير السنوي الحادي عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2005كانون األول .2006 ،2005
1212التقرير السنوي الثاين عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2006كانون األول .2007 ،2006
1313التقرير السنوي الثالث عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2007كانون األول .2008 ،2007
1414التقرير السنوي الرابع عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2008كانون األول .2009 ،2008
1515التقرير السنوي الخامس عرش 1 ،كانون الثاين  31 – 2009كانون األول .2010 ،2009
1616التقرير السنوي السادس عرش 1 ،كانون الثاين  31 -2010كانون األول .2011 ،2010
1717التقرير السنوي السابع عرش 1 ،كانون الثاين  31 -2011كانون األول .2012 ،2011
1818التقرير السنوي الثامن عرش 1 ،كانون الثاين  31 -2012كانون األول .2013 ،2012
1919التقرير السنوي التاسع عرش 1 ،كانون الثاين  31 -2013كانون األول .2014 ،2013
2020التقرير السنوي العرشون 1 ،كانون الثاين  31 -2014كانون األول .2015 ،2014
2121التقرير السنوي الواحد والعرشون 1 ،كانون الثاين  31 -2015كانون األول .2016 ،2015
2222التقرير السنوي الثاين والعرشون 1 ،كانون الثاين  31 -2016كانون األول .2017 ،2016
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سلسلــة التقاريــر القانونيــة
1.1محمود شاهني ،تقرير حول لجان التحقيق الفلسطينية.1998 ،
2.2أريان الفاصد ،تقرير حول آليات املساءلة وسيادة القانون يف فلسطني.1998 ،
3.3حسني أبو هنود ،تقرير حول الترشيعات وآلية س ّنها يف السلطة الوطنيــة الفلسطينيـة «دراسـة تحليليـة»،
.1998
4.4جربيل محمد ،دراسة حول فاقدي الهوية.1998 ،
5.5عامر الدويك ،الحركة عرب الحواجز ،تقرير حول تقييد حرية حركة الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة،
.1998
6.6قيس جبارين ،تقرير حول جنوح األحداث يف الترشيعات الفلسطينية.1998 ،
7.7عيىس أبو رشار (وآخرون) ،مرشوع قانون السلطة القضائية :دراسات ومالحظات نقدية.1998 ،
8.8زياد عريف (وآخرون) ،قوانني الرشطة يف فلسطني :دراسات ومالحظات نقدية.1998 ،
9.9عزمي الشعيبي (وآخرون) ،قانون املطبوعات والنرش« :دراسات ومالحظات نقديّة».1999 ،

1010محمود شاهني ،تقرير حول النيابة العامة الفلسطينية.1999 ،

.1999 ,Gil Friedman, The Palestinian Draft Basic Law: Prospects and Potentials1111
1212أريان الفاصد ،أصوات الصمت :تقرير حول حرية التعبري يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.1999 ،
1313عزيز كايد ،تقرير حول تداخل الصالحيات يف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.1999 ،
 بيري شلسرتوم ،تقرير حول مرشوع قانون األحزاب السياسية الفلسطيني.1999 ،1414مصطفى مرعي ،الحق يف جمع شمل وإقامة األطفال الفلسطينيني ،املامرسة اإلرسائيلية يف ضوء معايري حقوق
اإلنسان الدولية1999 ،
1515حسني أبو هنود ،محاكم العدل العليا الفلسطينية ،التطورات واإلشكاليات ،واألداء يف مجال حامية الحقوق
والحريّات.1999 ،
1616أ.د .محمد علوان ود .معتصم مشعشع ،حقوق اإلنسان يف قانوين العقوبات الفلسطيني واألردين.1999 ،
1717فراس ملحم (وآخرون) ،اإلطار القانوين للضامن االجتامعي يف فلسطني.1999 ،
1818أ.د .محمد علوان (وآخرون) ،حقوق اإلنسان يف قوانني العقوبات السارية يف فلسطني «دراسات ومالحظات
نقدية».1999 ،
1919عامر الدويك ،عقوبة اإلعدام يف فلسطني بني الترشيعات السارية واملعايري الدولية.1999 ،
2020أمينة سلطان ،تقرير حول مامرسة التعذيب يف التحقيق.2000 ،
2121معتز قفيشة ،تقرير حول الجنسية الفلسطينية.2000 ،
2222مصطفى مرعي ،تقرير حول عملية الترشيع يف فلسطني ،اآلليات واألهداف واألولويات.2000 ،
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2323مصطفى مرعي ،الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق املواطن ،يف ضوء املعايري الدولية بشأن الهيئات الوطنية
لحقوق اإلنسان.2000 ،
2424موىس أبو دهيم ،تقرير حول تفتيش املساكن.2000 ،
2525حسني أبو هنود ،تقرير حول نقابة املحامني الفلسطينيني.2000 ،
2626عزيز كايد ،تقرير حول إشكالية العالقة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف السلطة الوطنية الفلسطينية،
.2000
2727جهاد حرب ،تأثري النظام االنتخايب عىل األداء الرقايب للمجلس الترشيعي.2000 ،
2828أ.د .نضال صربي ،الجوانب املالية والقانونية للموازنة الفلسطينية.2000 ،
2929عزيز كايد ،قراءة يف مرشوع الدستور الفلسطيني املؤقت.2000 ،
3030فاتن بوليفة ،تشغيل األطفال بني القانون والواقع.2000 ،
3131عبد الرحيم طه ،تعويـض املترضريـن ماديًّا جراء األعامل العدائية خالل انتفاضة األقىص.2001 ،
3232طارق طوقان ،الالمركزية والحكم املحيل يف فلسطني.2001 ،

3333أ .د .عدنان عمرو ،إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد واملوظفني.2001 ،
3434باسم بشناق ،الرقابة املالية عىل األجهزة الحكومية يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية (هيئة الرقابة العامة)،
.2001
3535داود درعاوي ،جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية :مسؤولية إرسائيل الدولية عن الجرائم خالل انتفاضة
األقىص.2001 ،
3636زياد عمرو ،حقوق ذوي االحتياجات الخاصة يف الترشيعات السارية يف فلسطني.2001 ،
3737عزيز كايد ،السلطة الترشيعية بني نظام املجلس الواحد ونظام املجلسني.2001 ،
3838حسني أبو هنود ،مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية.2001 ،
3939موىس أبو دهيم ،التأمينات االجتامعية.2001 ،
4040عزيز كايد ،الرقابة الربملانية عىل املعاهدات التي تربمها السلطة التنفيذية.2002 ،
4141لؤي عمر ،األوقاف اإلسالمية يف الضفة الغربية.2002 ،
4242باسم بشناق ،الوظيفة العامة يف فلسطني بني القانون واملامرسة.2002 ،
4343عيىس أبو رشار ،محمود شاهني ،داود درعاوي ،مرشوع قانون العقوبات الفلسطيني- ،أوراق ومالحظات نقدية
 .20014444مازن سيسامل ،أمين بشناق ،سعد شحيرب ،دليل املحاكم النظامية يف فلسطني – عىل ضوء صدور قانون تشكيل
املحاكم النظامية وقانون اإلجراءات الجزائية.2001 ،
4545معن ادعيس ،فاتن بوليفة ،ربحي قطامش ،رشا عامرنة ،حول قانون العمل الفلسطيني الجديد – أوراق عمل –
.2002
4646خالد محمد السباتني ،الحامية القانونية للمستهلك.2002 ،
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4747معن ادعيس ،اللوائح التنفيذية للقوانني.2002 ،
4848نزار أيوب ،القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.2003 ،
4949معن ادعيس ،املؤسسات العامة والسلطة التنفيذية الفلسطينية – اإلشكاليات والحلول.2003 ،
5050باسم بشناق ،التنظيم اإلداري للمحافظات يف فلسطني.2003 ،
حمد ،عامر الدويك ،محمود شاهني ،مرشوع قانون العقوبات الفلسطيني – أوراق عمل،
5151نارص الريّس ،محمود ّ
.2003
الحق يف التنظيم النقايب.2004 ،
5252محمود شاهني ،حول ّ
5353مصطفى عبد الباقي ،العدالة الجنائية يف مجال األحداث ،الواقع والطموح.2004 ،
5454بالل الربغويث ،الحق يف االطالع ،أو (حرية الحصول عىل املعلومات).2004 ،
5555معني الربغويث ،عقود االمتياز (حالة رشكة االتصاالت الفلسطينية).2004 ،
5656معتز قفيشة ،تحديد عالقة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بنظام األمم املتحدة لحقوق اإلنسان،2004 ،
باللغتني (العربية واالنجليزية).
5757معن ادعيس ،حول صالحيات جهاز الرشطة.2004 ،
5858كلودي بارات ،تحليل قانوين للرأي االستشاري ملحكمة العدل الدولية حول بناء الجدار الفاصل يف األرايض
الفلسطينية املحتلة ،2004 ،باللغتني (العربية واالنجليزية).
5959معني الربغويث ،حول املفهوم القانوين للرسم (تحليل للمبادئ الدستورية والسياسات الترشيعية).2005 ،
6060د .فتحي الوحيدي ،حول املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية يف مرشوع القانون الخاص بها.2005 ،
6161ثائر أبو بكر ،ضامنات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدايئ.2005 ،
6262بهاء الدين السعدي ،الرقابة الربملانية عىل أداء األجهزة األمنية.2005 ،
6363إبراهيم شعبان ،أحمد قنديل ،معن ادعيس ،سامي جبارين ،ماجد العاروري ،أوراق قانونية( ،االنسحاب من
قطاع غزة ،مراجعة القوانني ،والحريات األكادميية).2006 ،
6464معني الربغويث ،حول حالة السلطة القضائية ومنظومة العدالة يف العام .2006 ،2005
6565أحمد الغول ،حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية والترشيعات املحلية.2006 ،
6666معن ادعيس ،معني الربغويث ،باسم بشناق ،سامي جبارين ،أحمد الغول ،صالحيات رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية باملقارنة مع صالحيات مجلس الوزراء واملجلس الترشيعي يف القانون األسايس (أوراق عمل)،
.2006
6767سامي جبارين ،حول استغالل النفوذ الوظيفي.2006 ،
6868خديجة حسني نرص ،نظم التأمني الصحي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2007 ،
6969معن شحدة ادعيس ،مراجعة قانونية ألحكام التعذيب يف النظام القانوين الفلسطيني.2009 ،
7070صالح موىس ،يارس عالونة ،مراجعة قانونية ملرشوع القانون الصحي الوطني.2009 ،
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7171آية عمران ،النيابة العامة الفلسطينية وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية رقم  3لسنة  2001وقانون السلطة
القضائية رقم  1لسنة .2009 ،2002
7272معن شحدة ادعيس ،مراجعة قانونية لعقوبة اإلعدام يف النظام القانوين الفلسطيني.2010 ،
7373يارس غازي عالونة ،املدافعون عن حقوق اإلنسان -الضامنات القانونية الدولية والوطنية.2010 ،
7474معن شحدة ادعيس ،التوازن بني حقوق امللكية الفكرية والحق يف الصحة.2010 ،
7575غاندي الربعي ،جهاز املخابرات الفلسطيني وفقًا ألحكام القانون.2010 ،
7676يارس غازي عالونة ،فلسطني وعضويتها يف األمم املتحدة.2011 ،
7777معن شحدة ادعيس ،األخطاء الطبية :نحو حامية قانونية متوازنة ألطراف األخطاء الطبية.2012 ،
7878خديجة حسني نرص ،السفاح «قتل الروح».2012 ،
7979يارس غازي عالونة ،االستحقاقات القانونية املرتتبة عىل حصول فلسطني عىل دولة مراقب يف األمم املتحدة،
.2013
8080أحمد األشقر ،الحامية القضائية للحقوق والحريات العامة يف فلسطني.2013 ،
8181غاندي الربعي ،سياسة التجريم والعقاب يف فلسطني.2013 ،
8282خديجة حسني نرص ،تبعات مصادقة دولة فلسطني عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
(سيداو) .2013 ،1979
8383إسالم التميمي ،مراجعة حقوقية لحق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل الالئق يف فلسطني.2013 ،
8484معن شحدة دعيس ،نحو نظام قانوين شامل للتحقيق اإلداري يف قضايا األخطاء الطبية.2014 ،
8585معن شحدة دعيس ،العالقة بني حقوق اإلنسان والفساد.2016 ،
8686معن شحدة ادعيس ،حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني.2017،
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سلسلــة تقاريــر خاصـة
1.1ال لعدالة الشارع ،تقرير خاص حول قضايا محالة إىل محاكم أمن الدولة واملحاكم العسكرية بسبب ضغط
الرأي العام.2000 ،
2.2السكن املشرتك ،مشاكل وحلول مقرتحة.2000 ،
3.3االعتقال السيايس من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام .2000 ،2000
4.4الجاهزية الطبية الفلسطينية لحاالت الطوارئ.2000 ،
5.5الدفاع املدين الفلسطيني يف ظل االنتفاضة ،املضمون والتشكيل واألداء.2001 ،
6.6الجاهزية املجتمعية لتأهيل معوقي االنتفاضة.2001 ،
7.7أداء املحاكم النظامية الفلسطينية خالل انتفاضة األقىص.2001 ،
8.8التأثريات الصحية والبيئية الناتجة عن التلوث بالنفايات الصلبة واملياه العادمة يف األرايض الفلسطينية.2001 ،
9.9السالمة العامة عىل الطرق الفلسطينية.2001 ،
1010حول التحقيق والترشيح  -حاالت الوفاة يف السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية.2001 ،
1111تدمري املنازل واملنشآت الخاصة من قبل قوات االحتالل اإلرسائييل خالل انتفاضة األقىص ،الفرتة من
.2001 ،2001/8/31 - 2000/9/28
1212األخطاء الطبية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2002 ،
1313سوء استخدام السالح من قبل العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية خالل العام .2002 ،2001
1414ظاهرة أخذ القانون باليد – أحداث رام الله بتاريخ .2002 ،2002/1/31
1515تشكيل الجمعيات يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – بني القانون واملامرسة.2002 ،
1616تبعات االعتداءات اإلرسائيلية عىل السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية.2002 ،
1717لجان إدارة واإلرشاف عىل االنتخابات العامة.2002 ،
1818معاناة الفلسطينيني عىل معربي الكرامة ورفح.2002 ،
1919الترصف بأرايض الدولة وإدارتها بني القانون واملامرسة.2003 ،
2020حول تباين أسعار املياه يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
2121حول توزيع املساعدات عىل املترضرين جراء االعتداءات اإلرسائيلية (حالة محافظتي جنني ورفح).2003 ،
2222تلفزيون فلسطني وقناة فلسطني الفضائية - ،اإلدارة ،التمويل ،والسياسات الربنامجية.2003 ،
Creeping Annexation – The Israeli Separation Wall and its Impact on the West Bank, June2323
2003
2424حول إشغال املناصب العليا يف السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
2525حول تعيني املوظفني يف الهيئات املحلية (األسس ،اإلجراءات ،جهات االختصاص).2003 ،
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2626حول رضيبة األمالك يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – قطاع غزة ،إشكاليات وحلول.2003 ،
2727حول معاناة مرىض الفشل الكلوي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
2828حول بؤس الرقابة عىل املستحرضات الصيدالنية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،
2929حول أزمة مياه الرشب يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،
3030حول االختفاء القرسي يف أعقاب االعتقال أو االختطاف يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ،2004 ،باللغتني
(العربية واإلنجليزية).
3131حول تباين أسعار الكهرباء يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،
3232حول إساءة معاملة املوقوفني يف نظارات املباحث الجنائية يف محافظات شامل الضفة الغربية.2004 ،
3333حول دور الجهات األمنية يف مجال الوظيفة العامة.2004 ،
3434حول تحويالت العالج إىل خارج املؤسسات الطبية الحكومية.2004 ،
3535حول انتخابات الهيئات املحلية بالضفة الغربية بتاريخ  ،2004 ،2004/12/23باللغتني (العربية واإلنجليزية).
3636حول عملية انتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي جرت بتاريخ .2005 ،2005/1/9
3737حول جاهزية مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية.2005 ،
3838حـــول أداء اللجنة العليا لالنتخابات املحلية املرحلة الثانية من انتخابات الهيئات املحلية الفلسطينية بتاريخ
.2005 ،2005/5/5
3939قطــاع الزراعـــة الفلسطينــي خالل انتفاضة األقىص (األرضار ،واملساعدات ومعايري تقدميها).2005 ،
4040البيئة يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية (حالة دراسية :محافظة بيت لحم).2005 ،
4141إدارة انتخاب الهيئات املحلية يف املرحلة الثالثة بتاريخ .2005 ،2005/9/29
4242تقرير حول االنتخابات الفلسطينية يف العام ( 2005االنتخابات الرئاسية ،االنتخابات املحلية ،انتخابات مجلس
نقابة املحامني).2005 ،
4343حول حالة االنفالت األمني وضعف سيادة القانون يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية.2005 ،
4444حول عملية االنتخابات الترشيعية الثانية التي جرت يف تاريخ .2006 ،2006/1/25
4545بعد مرور عام عىل اإلخالء اإلرسائييل لقطاع غزة ،اآلثار القانونية لإلخالء ،إدارة األرايض املخالة ،املناطق
املهمشة.2006 ،
4646معن دعيس ،غاندي ربعي ،نجاح صبح ،إسالم التميمي ،وليد الشيخ ،صالح عبدالعاطي ،يارس عالونة ،حسن
حالسة ،خلود نجم ،حقوق الطفل -الحق يف الحامية.2006 ،
4747بهاء السعدي ،حقوق املعوقني يف املجتمع الفلسطيني.2006 ،
4848يارس عالونة ،املسؤولية القانونية عن اقتحام سلطات االحتالل اإلرسائييل لسجن أريحا املركزي واختطاف
املعتقلني السياسيني بتاريخ .2006 ،2006/3/14
4949معني الربغويث ،نجاح صبح ،إسالم التميمي ،مأمون عتييل ،عالء نزال ،أثر إرضاب املوظفني العموميني عىل
القطاعات الحيوية يف فلسطني.2006 ،
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5050عائشة أحمد ،االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني خالل عام  ،2006وأثرها عىل أداء السلطة
الوطنية الفلسطينية.2007 ،
5151معن دعيس ،أحمد الغول ،مأمون عتييل ،إسالم التميمي ،أداء هيئة الحج والعمرة يف موسم الحج للعام 1427
هـ2006 /م.2007 ،
5252انتهاكات حقوق اإلنسان يف مناطق السلطة الوطنية عىل ضوء عمليات االقتتال التي اندلعت يف قطاع غزة منذ
تاريخ .2007 ،2007/6/7
5353قطاع غزة بعد االقتتال :الحريات والحقوق يف غياب سلطة القانون.2007 ،
5454االعتقاالت يف الضفة الغربية يف أعقاب اإلعالن عن حالة الطوارئ بتاريخ  ،2007 ،2007/6/14باللغتني (العربية
واإلنجليزية).
5555االعتداء عىل الجمعيات الخريية خالل حالة الطوارئ (.2007 ،)2007/7/13 – 6/14
5656حول بدء موسم الحج للعام  1428هـ يف قطاع غزة.2007 ،
5757األوضاع الصحية يف قطاع غزة يف شهر آب .2007 ،2007
5858االعتقاالت خارج نطاق القانون يف قطاع غزة.2007 ،
5959حول الحريات اإلعالمية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل الفرتة من .2007 ،2007/11/30 – 6/15
6060الحق يف العمل وتويل الوظيفة العامة (قضية إنهاء عقود التشغيل املؤقت)( ،قضية وقف عقود توظيف
وتعيينات يف الوظيفة العمومية).2007 ،
6161يوسف وراسنة ،حول أداء هيئة الحج والعمرة يف موسم الحج لعام 1428هـ2007/م.2008 ،
6262عائشة احمد ،حول أثر االنتهاكات اإلرسائيلية يف العام  2007عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية يف حامية
حقوق اإلنسان.2008 ،
6363معن دعيس ،أحمد الغول ،عائشة أحمد ،وليد الشيخ ،حول واقع الحق يف الصحة يف أرايض السلطة الوطنية
الفلسطينية.2008 ،
6464غاندي ربعي ،حول احتجاز املدنيني لدى األجهزة األمنية الفلسطينية بقرار من هيئة القضاء العسكري.2008 ،
6565صالح موىس ،يارس عالونة ،حول واقع الحريات اإلعالمية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام
.2008 ،2008
6666صالح موىس ،يارس عالونة ،حول واقع الجمعيات الخريية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام
.2008 ،2008
6767عائشة أحمد ،أثر االنتهاكات اإلرسائيلية يف عام  2008عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عىل حامية
حقوق اإلنسان.2009 ،
	 68.العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة  -جرائم حرب وعقوبات جامعية غري مسبوقة يف ظل صمت عريب ودويل
فاضح.2009 ،
6969صالح موىس ،آية عمران ،وديانا بشري ،حول واقع الجمعيات الخريية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
خالل العام .2009 ،2009
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7070حازم هنية ،الحق يف السكن وإعادة اإلعامر يف قطاع غزة.2010 ،
7171يارس غازي عالونة ،حول واقع املستشفيات الحكومية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2009 ،
7272خديجة حسني ،دور مفتيش العمل يف حامية الحقوق العاملية.2009 ،
7373يارس غازي عالونة ،إعدام خارج نطاق القانون.2010 ،
7474عائشة احمد ،أثر االنتهاكات اإلرسائيلية عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عىل حامية حقوق اإلنسان،
.2010
7575غاندي ربعي ،فلسطينيون بال عدالة.2011 ،
7676يارس غازي عالونة ،الحق يف التجمع السلمي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2012 ،
7777غاندي ربعي ،ضامنات النساء يف خالفهن مع القانون يف فلسطني.2011 ،
7878حازم هنية ،وفيات األنفاق -حقوق ضائعة.2012 ،
7979معن شحدة دعيس ،االنتخابات املحلية يف العام .2013 ،2012
8080حازم هنية ،جاهزية الدفاع املدين يف قطاع غزة ،الدور واألداء.2012 ،
8181إسالم التميمي ،وحازم هنية ،حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل الالئق يف فلسطني (دراسة ميدانية).2013 ،
8282حازم هنية ،األطفال العاملون ،أياد صغرية ،وحقوق مهدورة.2014 ،
8383عائشة أحمد ،السياسات والقيود اإلرسائيلية يف املناطق املصنفة «ج» والحقوق األساسية للمواطن الفلسطيني
«الحياة عىل الهامش».2014 ،
	 84.روان فرحات ،الحامية االجتامعية ،برنامج املساعدات النقدية يف وزارة الشؤون االجتامعية.2015 ،
8585عائشة أحمد ،السياسات اإلرسائيلية يف املناطق املصنفة «ج» معيقات التنمية فيها وتدخالت الحكومة
الفلسطينية يف مواجهتها «خطط وتحديات».2016 ،
8686عامر جاموس ،تنظيم دور الحضانة والرقابة عليها.2016 ،
8787حازم هنية ،أوضاع النزيالت يف مراكز اإلصالح والتأهيل يف فلسطني.2017،
8888عائشة أحمد ،املؤسسات العاملة يف مجال رصد وتوثيق االنتهاكات اإلرسائيلية واستخدام اآلليات الدولية
لحقوق اإلنسان.2017،
8989طاهر املرصي ،الحق يف التعليم واألزمة املالية يف الجامعات الفلسطينية العامة .2017،
الشطة العسكر َّية يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة.2017،
9090حازم هنية ،تدخل ّ
9191معن ادعيس ،الرقابة عىل االنتخابات املحلية .2017،2017
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سلسلة تقارير تقصــي احلقائـق
1.1نتائج تقيص حقائق حادث مقتل الشاب حسام أبو عطية يف مدينة رام الله بتاريخ .2006 ،2006/6/13
2.2التحقيق يف وفاة املواطنة منال صيدم بتاريخ  2006/9/21بعد إجراء عملية تنظيفات لها يف أحد
املستشفيات.2007 ،
3.3تقيص حقائق حول حادثة انفجار محطة النبايل للوقود بتاريخ .2007 ،2007/2/8
4.4تقيص حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل املواطن عزت رشيد حسن.2007 ،
5.5تقيص حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ .2007 ،2007/7/24
6.6تقيص حقائق حول وفاة املواطن مجد عبد العزيز الربغويث يف مقر تحقيق املخابرات العامة /رام الله بتاريخ
.2008 ،2008/2/22
7.7تقيص حقائق حول وفاة املواطن عز مصطفى الشافعي بتاريخ .2008 ،2008/1/15
8.8تقيص حقائق حول األحداث التي وقعت يف قلقيلية بتاريخ  2009/5/30و.2009 ،2009/6/4
9.9تقيص حقائق حول حادثة غرق الطفلني دراغمة ومكاوي يف برك سليامن مبدينة بيت لحم خالل شهر نيسان
من العام .2009 ،2009
1010تقيص حقائق حول وفاة املواطن نهاد الدباكة أثناء احتجازه لدى جهاز األمن الداخيل.2010 ،
1111تقيص حقائق حول وفاة املواطن أسامة منصور يف مقر االستخبارات العسكرية.2013 ،

سلسلة أدلة تدريبية
1.1غاندي الربعي ،دليل اإلجراءات الجزائية.2010 ،
2.2غاندي الربعي ،دليل العدالة الجنائية لألحداث وفق القواعد الدولية والقوانني الوطنية.2010 ،
3.3صالح عبد العاطي وليىل مرعي ،دليل املدرب لدورات تدريبية متخصصة يف مناهضة عقوبة اإلعدام.2011 ،
4.4غاندي ربعي ،دليل رصد ضامنات املحاكمة العادلة وفق القواعد الدولية والقوانني الوطنية يف فلسطني.2012 ،

سلسلة أوراق سياسات عامة
1.1خديجة حسني ،ورقة سياسات حول القرار بقانون رقم ( )6بشأن الضامن االجتامعي للعام .2016 ،2016
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عناوين الهيئة

عناوين مكاتب الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان

«ديوان املظالم»  -فلسطني

• املقر الرئيس
رام الله  -خلف املجلس الترشيعي – مقابل مركز الثالسيميا
هاتف + 972 2 2987536 \ 2986958 :فاكس + 972 2 2987211 :ص.ب 2264
الربيد اإللكرتوين ichr@ichr.ps :الصفحة اإللكرتونيةwww.ichr.ps :

• مكتب الوسط
رام الله التحتا – مقابل السفارة األملانية  -عامرة راحة  -ط6
هاتف + 972 2 2989838 :فاكس+ 972 2 2989839 :
• مكتبا الشامل
نابلس -عامرة شارع سفيان – عامرة اللحام – ط 1
هاتف + 972 9 2335668 :فاكس+ 972 9 2366408 :
طولكرم – قرب مستشفى ثابت ثابت – عامرة دعباس – ط3
تلفاكس+ 972 9 2687535 :
• مكتبا الجنوب
الخليل -رأس الجورة – بجانب دائرة السري  -عامرة حريزات  -طابق 2
هاتف + 972 2 2295443 :فاكس+ 972 2 2211120 :
بيت لحم – عامرة نزال – ط  – 2فوق البنك العريب
هاتف + 972 2 2750549 :فاكس+ 972 2 2746885 :
• مكتب غزة والشامل
الرمال – مقابل املجلس الترشيعي – خلف بنك فلسطني الدويل
هاتف + 972 8 2836632:فاكس+ 972 8 2845019 :
• مكتب الوسط وجنوب غزة
خانيونس – شارع جالل  -عامرة الفرا – فوق البنك العريب
هاتف + 972 8 2060443 :فاكس+ 972 8 2062103 :

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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