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يبين هذا التقرير أبرز االنتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان خالل شهر نيسان للعام ،3102
والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى
النتائج التالية:
 استمرت الهيئة في رصد االنتهاكات التي تشكل نمطاً شهرياً كانتهاكات الحق بالحياة والتعذيب وسوء المعاملةوعدم اتباع اإلجراءات القانونية في عمليات االعتقال ،وانتهاكات الحريات العامة ،وحرية الرأي والتعبير
وغيرها من االنتهاكات .فقد تلقت الهيئة وسجلت  10شكوى تعذيب مع استمرار تصدر جهازي الشرطة في
الضفة الغربية وقطاع غزة ألعداد ألشكاوى ،كما تلقت الهيئة  51شكوى حول عدم اتباع اإلجراءات القانونية
خالل عمليات االعتقال.
 تم تسجيل  9حاالت وفاة في ظروف غير طبيعية. سجلت الهيئة عدة انجازات على صعيد الشكاوى كان من أبرزها النجاح في تطبيق قانون المرور علىترخيص مركبات األشخاص ذوي اإلعاقة التي يزيد قوة المحرك فيها عن  0222سي سي وذلك بدفع مبلغ
قدره خمسة دنانير أردنية فقط ال غير على عكس ما كان ـمعموالً به لدى دائرة السير وهو فرض رسوم
ترخيص عادية وفقاً لالئحة التنفيذية الصادرة في .0220
 نجحت الهيئة في مطالبتها النيابة العامة بنشر نتائج التحقيق في وفاة النزيل لدى مركز إصالح وتأهيل أريحاالمواطن أيمن محمد سمارة بتاريخ  .0223/3/2حيث نشرت النيابة العامة نتائج التحقيق على وسائل
اإلعالم من خالل مؤتمر صحافي ،وتوصلت اللجنة إلى أن سبب الوفاة يعود إلى نزيف دموي مفاجئ في
المعدة ناتج عن القرحة.

أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بموجب مرسوم رئاسي رقم()95عام  ،3551والمادة ( )13من القانون األساسي المعدل الفلسطيني لعام 3001

المقر الرئيسي – مكتب الوسط -رام اهلل  :هاتف ، 878 8 8827996 / 8860892 / 8826892 :ص.ب، 8869 .فاكس878 8 8827822 :

مكتب الشمال :هاتف 878 8 8999662 :فاكس87888966902 :

مكتب الجنوب  :هاتف 0087888889999 ، 878 8 8790998 :فاكس00878888796229 / 0087888822280 :
مكتب غزة :هاتف 0087828289992 :فاكس0087828299028 :
Web Page: www.ichr.ps

Email: ichr@ichr.ps

تفاصيل االنتهاكات
أوالا :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية .رصدت الهيئة  9حاالت وفاة خالل شهر نيسان من العام
 8 ،0223حاالت منها في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة .توزعت على النحو التالي :حالتا وفاة في
ظروف غامضة وقعتا في الضفة الغربية 6 .حاالت وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة وقعت في
الضفة الغربية .حالة وفاة واحدة وقعت في األنفاق في قطاع غزة.
توضيح لحاالت الوفاة:
 .2الوفاة في ظروف غامضة .بتاريخ  0223/4/7توفيت المواطنة آيه بسام هاشم فليفل  08عام ا من مخيم
االمعري ،ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد عثر على جثة المواطنة المذكورة ملقاة على األرض في المخيم ،حيث جرى نقلها
إلى مجمع فلسطين الطبي وبعد الكشف األولي على الجثة تبين وجود كدمات في الصدر والكتف األيسر والبطن
واألطراف السفلية والقدمين ،وتم تحويل الجثة لمعهد الطب العدلي التخاذ اإلجراءات لمعرفة األسباب الحقيقية للوفاة
وما زال التحقيق ٍ
جار في الحادثة.
 بتاريخ  0223/4/32عثر على جثة المواطن ربيع عبد الخالق تركمان  38عام ا في شقته بحي الطيرة فيمدينة رام اهلل ،ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد توجهت قوة من المباحث العامة في الشرطة برفقة النيابة العامة بعد تلقي
بالغ حول اختفاء المواطن منذ تاريخ  0223/4/07حيث تم العثور عليه متوفى في شقته .وقد تم الكشف على
الجثة لمعرفة مالبسات سبب الوفاة ،ومن خالل التحقيقات األولية تبين أن المواطن ربيع توفي منذ ثالثة أيام في
شقته وأنه ال يوجد أي شبهة جنائية ،وقد تم إحالة الجثة إلى معهد الطب الشرعي في أبوديس بقرار من النيابة
العامة لمعرفة سبب الوفاة.
 .0حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة .بتاريخ  0223/4/3توفي المواطن محمود محمد
عبد الحميد جابر اصليبي  08عام ا من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة ناتجة عن
انقالب ج ارره الزراعي ما أدى إلى وفاته ،ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في
الحادث ،وبالكشف الظاهري على الجثة تبين أن سبب الوفاة ناتج عن تكسر عظام الجمجمة بالكامل ،وقد علمت
الهيئة أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في الحادث وتوصلت إلى أنه ال يوجد شبه جنائية وأن الحادث نتيجة اإلهمال
وعدم اتخاذ احتياطات السالمة.
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 بتاريخ  0223/4/8توفي المواطن محمد عبد الفتاح شريتح  33عام ا من سكان قرية المزرعه الغربية بمحافظةرام اهلل جراء سقوطه من الطابق الخامس للعمارة التي كان يعمل بها في شارع اإلرسال بمدينة رام اهلل ،ووفقاً
لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ،ووفقاً للمعلومات األولية فإن الحادث
ال يشير إلى وجود شبهات جنائية وترجح سبب الوفاة إلى عدم اتخاذ تدابير السالمة المهنية أثناء العمل.
 -بتاريخ  0223/4/9توفي الحدث عالء محمد عبد الرسول السويطي  01عاما من بلدة بيت عوا  /دو ار بمحافظة

الخليل ،جراء غرقه في بئر لجمع المياه ،ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في

الحادث ،وباشرت النيابة العامة بالتحقيق ،واستناداً إلى النيابة العامة في مدينة دو ار فإن سبب الوفاة ناتج عن الغرق
في بئر المياه وال يوجد أي شبهة جنائية.

 -بتاريخ  0223/4/20توفي الطفل محمد إياد سععيد دوس  02عامع ا مـن سـكان فـي حـي أم الشـرايط بمحافظـة رام

اهلل والبي ـرة ج ـراء ســقوطه مــن علــى ســطح منــزل ذويــه المكــون مــن أربعــة طوابــق أثنــاء تفقــده لخ ازنــات الميــاه .ووفق ـاً
لمعلومـات الهيئـة فقــد حضـرت طـواقم اإلسـعاف والشـرطة إلــى المكـان وفتحــت تحقيقـاً فـي الحــادث ،وقـد تـم نقـل الطفــل
محمد إلى مجمع فلسطين الطبي لمعالجته إال أنه فارق الحياة متأث اًر بإصابته.

 -بتاريخ  0223/4/21توفيت الطفلة سديل خالد محمود الجياوي خمس سنوات من بلدة إذنا بمحافظة الخليل

جراء إصابتها بحروق ناتجة عن صعقة كهربائية ،ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت

تحقيقاً في الحادث ،واستناداً للنيابة العامة في دو ار فإن سبب الوفاة ناتج عن اإلهمال وعدم اتخاذ احتياطات

السالمة ،وال يوجد أي شبهة جنائية.

 -بتاريخ  0223/4/04توفي المواطن عيسى محمد عبد حمدان  68عاما من سكان قرية الشواورة بمحافظة بيت

لحم جراء سقوطه في ورشة بناء في قرية دار صالح في بيت لحم عن ارتفاع حوالي ثالثة أمتار ،ووفقاً لمعلومات
الهيئة فإن المواطن المذكور سقط مباشرة على رأسه ،وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث

حيث نقل إلى مستشفى بيت جاال الحكومي ،وتم تسليم الجثة إلى ذويه .يذكر في هذا الشأن أن النيابة طلبت إرسال

فريق من و ازرة العمل لمكان الحادث ،ووفقاً للنيابة العامة في بيت لحم فإن الحادث وقع نتيجة عدم اتخاذ احتياطات

السالمة ،وال يوجد أي شبهة جنائية.

 .2حاالت الوفاة في األنفاق الواقعة على الحدود بين قطاع غزة ومصر .وثقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها
التقرير حالة وفاة واحدة وقعت في األنفاق ،وتتلخص تلك الحادثة في أنه بتاريخ  0223/4/2توفي المواطن عامر

كامل سالم أبو خماش  31عام ا متأث اًر بجراحه التي أصيب بها خالل عمله في أحد األنفاق برفح بتاريخ

 ،0223/3/01وتوفي المواطن خماش عندما انفجرت اسطوانة غاز داخل النفق الذي كان يعمل بداخله.
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 .5اإلصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السالح -إنفجارات داخلية .بتاريخ  0223/4/20أصيب المواطن
صابر سليمان أبو اصهيبان  28عاما من مدينة رفح بعيار ناري في الكتف األيسر جراء إطالق النار عليه من
قبل ملثمين على خلفية مشاكل عائلية ،ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في
الحادث الذي وقع على خلفية شجار عائلي.
 .1التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة .تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير  10شكوى
تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها  38شكاوى في الضفة الغربية 02 ،منها ضد إدارة المباحث العامة في

الشرطة .و 1ضد جهاز األمن الوقائي ،و  1ضد جهاز المخابرات العامة وشكوى واحدة ضد االستخبارات

العسكرية .أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة  32شكاوى سجلت جميعها ضد جهاز الشرطة .وقد تركزت إدعاءات
التعذيب حول الشبح واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.
ومن أبرز شكاوى التعذيب التي تلقتها الهيئة شكوى المواطن محمـد عبـد الكـريم دار محمـد مـن سـكان مدينـة الخليـل
حول إدعاء تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة الذي وقع عليه في مقر جهاز األمـن الوقـائي فـي الخليـل ،ووفقـاً إلفـادة
المش ــتكي فق ــد أدى التعـ ـذيب ال ــذي تع ــرض ل ــه إل ــى فقدان ــه النط ــق ،وعل ــى إث ــر ذل ــك ت ــم نقل ــه إل ــى مستش ــفى الخلي ــل
الحكـومي مـرتين كـان هخرهـا بتـاريخ  ،0223/4/08حيـث كـان فاقـداً للنطـق ويعـاني مـن إصـابات فـي جسـده نتيجــة
ضرب رأسه في الحائط وتقييـد يديـه لفتـرات زمنيـة وعزلـه فـي غرفـة انفراديـة طـوال فتـرة احتجـازه ،ولـدى طلـب الهيئـة
التقــارير الطبيــة للتأكــد مــن اإلصــابات ،ادعــى مقــدم الشــكوى عــدم تمكنــه مــن الحصــول علــى التقــارير الطبيــة بســبب
رفــض المستشــفى ذلــك .ولــدى تلقــي الهيئــة خبــر وجــود الم ـواطن محمــد فــي المستشــفى قــام باحثهــا الميــداني بزيارتــه
واالطــالع عل ــى أحوال ــه الص ــحية ،فتب ــين ل ــه أن ــه ال ي ــتكلم ،وعل ــى إث ــر ذل ــك قام ــت الهيئ ــة بمخاطب ــة وزي ــر الداخلي ــة
ومطالبته بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت اإلدعاء.
ثاني ا :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة .ويشمل هذا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية
سياسية .تلقت الهيئة خالل شهر نيسان  51شكوى في الضفة الغربية تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف،
كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً .وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خالل ذات الشهر
 01شكوى يدعي المواطنون من خاللها عدم صحة إجراءات التوقيف ،واالعتقال على خلفية سياسية .استمرت
عمليات االعتقال بنفس الوتيرة كما في الشهر هذار مع زيادة بسيطة في قطاع غزة .وترى الهيئة أنه من الضروري
قيام الجهات الرسمية باإللتزام بالقانون واتباع اإلجراءات القانونية السليمة في عمليات االعتقال واالحتجاز.
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ثالث ا :انتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع السلمي .بتاريخ  0223/4/1نظمت مجموعة سيدات من

أهالي المعتقلين السلفيين لدى جهاز األمن الداخلي اعتصاماً لالحتجاج على استمرار احتجاز ذويهن وذلك على
دوار النجمة بمدينة رفح ،وخالل تغطي ة االعتصام من قبل عدد من الصحافيين والمصورين قام أفراد من جهاز

األمن الداخلي بمنع الصحافيين من التصوير (وذلك بعد أن سمحوا لهم بالتصوير لفترة بسيطة) وتم خالل ذلك

احتجاز كامي ار تعود للمصور الصحافي فراس جودة مصور فضائية معاً ،وفي وقت الحق من ذات اليوم تمت إعادة

الكامي ار للصحافي جودة.

 بتــاريخ  0223/4/02تــم اعتقــال الصــحافي طــارق أبــو صــفيره مــن قبــل أف ـراد مــن جهــاز المخــابرات العامــة أثنــاءتواج ــده ف ــي مستش ــفى الرعاي ــة العربي ــة ف ــي مدين ــة رام اهلل إلجـ ـراء عملي ــة طبي ــة ،وت ــم اقتي ــاده إل ــى مق ــر مرك ــز توقي ــف
المخــابرات العامــة فــي المدينــة ،جــرى التحقيــق معــه علــى خلفيــة عملــه الصــحفي خاصــة حــول تقــارير صــحفية نشــرت
مؤخ اًر على الموقع اإللكتروني لشبكة قدس اإلخبارية الذي يعمله به وتم إطالق سراحه بعد ساعات من التحقيق معه.
 -بتاريخ  0223/4/01تم اعتقال الصحافي خلدون زكريا عبد الرحمن مظلوم من قبل أفراد من جهاز األمن

الوقائي أثناء تواجده في مدينة رام اهلل في زيارة عائلية ،وقد جرى وتوقيفه في مركز توقيف األمن الوقائي في
المدينة ،تم التحقيق معه على خلفية عمله الصحافي ،وقد تم إطالق سراحه بتاريخ  0223/4/08دون عرضه
على أي محكمة.
رابعا :االعتداء على الحريات العامة والشخصية .بتاريخ  0223/4/0قامت الشرطة في مختلف محافظات قطاع
غزة بحملة لمالحقة الشباب والفتية واحتجاز عدد كبير منهم واالعتداء عليهم بالضرب وقص شعرهم الطويل
والتسريحات "سبايكي" وتمزيق بنطلوناتهم الساحلة ،واجبارهم على التوقيع على تعهدات بعدم لبس البنطال الساحل
وقص الشعر بهذه الطريقة ،وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى بهذا الشأن .يذكر في هذا الصدد أن الحملة
أعلنت عنها الحكومة بتاريخ  ،0223/4/0من خالل مؤتمر صحافي وانطالق برنامج سلوكيات بعنوان "قيمي
حياتي" ،الذي أقرته الحكومة في قطاع غزة من خالل لجنة مشكلة من و ازرة الثقافة والداخلية والعديد من الو ازرات،
الذي يهدف إلى تعزيز روح الثقافة اإلسالمية والعربية األصلية في المجتمع الفلسطيني من خالل رصد الظواهر
المستحدثة السلبية والعمل على تقليصها.
خامسا :انتهاك الحعق فعي الحريعات االكاديميعة .تلقـت الهيئـة بتـاريخ  0223/4/04إفـادة مـن المـواطن سـامر عيسـى
محمد عوض رئـيس الكتلـة اإلسـالمية فـي جامعـة بيـت لحـم ،أفـاد فيهـا تعـرض الكتلـة اإلسـالمية لضـغوط وصـلت إلـى
حد الحرمان من الحرية األكاديمية خصوصاً في مجال التمثيل الطالبي في مجلس الطلبة في الجامعة .وقـد جـاء فـي
تلك اإلفادة "أنه وبتاريخ  0223/4/03انسحبت الكتلة اإلسالمية من االنتخابات الطالبية في جامعـة بيـت لحـم للعـام
 0224/0223وذلــك لعــدة أســباب تمثلــت بزيــادة الضــغوطات الخارجيــة األمني ـة علــى القيــادات والك ـوادر ومناصــري
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الكتلــة اإلســالمية فــي الجامعــة ،وتتمثــل هــذه الضــغوطات بالتهديــد إلثنــين مــن مرشــحي الكتلــة ،فعلــى ســبيل المثــال،
الطالب إبراهيم عطاونة من سكان بلدة خاراس الذي تم الحديث معه من قبل أحد ضباط المخابرات ،حيـث ذهـب هـذا
الضــابط و ازره فــي بيتــه وهــدده قــائال "مناصـرتك وتواجــدك فــي إطــار الكتلــة اإلســالمية ســوف يؤذيــك" .والطالــب الثــاني
ويدعى موسى أبو غوش من سكان القدس حيث توجه أحد ضباط األمن الوقائي إلى عمه ناصـحاً إيـاه باالبتعـاد عـن
الكتل ــة وع ــدم الترش ــح ،له ــذه األس ــباب س ــحب ترش ــحه ث ــم ع ــدل ع ــن ذل ــك إليمان ــه بحق ــه ف ــي المش ــاركة .ورغ ــم ه ــذه
الضــغوطات إال أنهمــا قــر ار المضــي قــدما إيمانــا بحقهم ـا فــي المشــاركة السياســية الطالبيــة" .ومــن ناحيــة أخــرى أفــاد
الطالـب سـامر أنـه "تفاجـأ يـوم االثنـين  0223/4/00بالضـغوطات التـي مورسـت بحـق الطلبـة ،وخصوصـاً الطالبــات،
تمثلــت بالحــديث مــع بعــض الطالبــات تهديــداً وبأســلوب غيــر مهــذب (فــي حــال انتخبت ـوا الكتلــة بنعــرف كيــف نتصــرف
معكو) وبعضها تم الحديث مع أهالي الطالبات وتنبيههم ،وكانـت المفاجـأة كبيـرة بعـدد الطـالب الـذين اشـتكوا مـن هـذه
المســالة ،إن هــذا الضــغط مــورس علــى الطلبــة المســتقلين أيضـاً بــالرغم مــن عــدم حــدوث أي حالــة اعتقــال أو اســتدعاء
ألي كان من أعضاء الكتلة ،إن هذه الضغوطات منعت الطلبة وحالت دون حقهم في المشاركة في الحيـاة االنتخابيـة
داخل الجامعة األمر الذي دفعنا إلى االنسحاب لحماية واحترام تخوفات أنصار الكتلة".
سادسا :االعتداء على األشخاص والممتلكات العامة والخاصة .بتاريخ  0223/4/0وقع انفجار ناتج عن عبوة
ناسفة أمام سوبر ماركت المنى الواقع في مخيم جباليا شارع الترنس بالقرب من مسجد عماد عقل ،وقد أدى
االنفجار وما تبعه من حريق إلى خسائر فادحة واتالف المواد الغذائية وثالجة المأكوالت وجهاز كمبيوتر باإلضافة
إلى باب وشبابيك المحل ،وكذلك شبابيك الواجهة األمامية المطلة على الشارع في البناية المستأجر فيها السوبر
ماركت وكذلك شبابيك الواجهة األمامية لمنزل مجاور تعود ملكيته للمواطن (فضل عدم ذكر اسمه) ،وفقاً لمعلومات
الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
 بتاريخ  0223/4/29تعرضت سيارة المواطن محمود حسين  41عاما من مدينة رفح ،قيادي في حركة فتح وأمينسر التنظيم برفح سابقاً ،للحرق ما أدى إلى حدوث أضرار بسيطة في السيارة ،ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت
الشرطة وفتحت تحقيقاً في الحادث وتبين للشرطة أن الحريق ناتج عن قيام مجهولين بوضع مادة البنزين على

السيارة واشعال النار فيها ما أدى إلى حدوث أضرار بسيطة فيها.

 بتاريخ  0223/4/09وقع انفجار كبير ناتج عن تفجير عبوة ناسفة أمام منزل المواطن منذر غازي البردويل 44عاما أمين سر حركة فتح برفح الواقع في حي الجنينة ،ما أدى إلى حدوث أضرار في باب المنزل وسيارة البردويل

والحاق أضرار في عدد من المنازل المجاورة ،ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً

في الحادث.

6

 -بتاريخ  0223/4/32قام مجهولون بتحطيم سيارة المواطن خالد موسى عضو قيادة إقليم رفح ،أثناء توقفها داخل

فناء منزله الواقع غرب رفح ،وقال شهود عيان إن مجهولين اقتحموا الكراج الخاص بسيارة المواطن ،وحطموها قبل
أن يلوذوا بالفرار .ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

سابع ا :انتهاك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير  6شكاوى حول
انتهاكات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كانت معظمها حول الحق في العمل ومواءمة األماكن العامة وغيرها من
الخدمات الصحية والضمان االجتماعي والحقوق الواردة في قانون المعوقين والقانون األساسي الفلسطيني .ترى الهيئة
ضرورة التزام الجهات الرسمية بما نص عليه القانون في عمليات التوظيف وخصوصاً النسبة المقررة في القانون وهي
 ،%4والبدء في عملية مواءمة األماكن العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة والعمل على تطبيق القانون بشأن الخدمات
االجتماعية لهذه الفئة.
ثامنعا :شععكاوى حععول الحقععوق الوظيفيععة وتشععمل الخصععم مععن الراتععب والفصععل األمنععي .تلقــت الهيئــة  2شــكاوى حــول
الفصــل مــن الوظيفــة العموميــة اســتناداً إلــى شــرط الســالمة األمنيــة ،كمــا تلقــت  1شــكاوى تتعلــق بالتنــافس النزيــه فــي
التوظيف ضد و ازرة التربية والتعليم.
و تلقت الهيئة خالل نيسان ما مجموعه  53شكوى من معلمين حول حسم جزء من رواتبهم علعى خلفيعة مشعاركتهم فعي
الفعاليات النقابية التعي خاضعها المعلمعون للمطالبعة بحقعوقهم وتحسعين أوضعاعهم الماديعة والمعيشعية والمعنويعة ،إلعى جانعب

ذلك تلقت الهيئة عدد ا من شكاوى النقل التعسفي لعدد من الموظفين من مكان عملهم الحالي إلى مكان هخر علماً بـأن
الهيئة تلقت خالل الشهور القليلة الماضية عدداً من الشكاوى بذات الشأن.
وقد راسلت الهيئة و ازرة التربيـة والتعلـيم بهـذا الشـأن وتلقـت ردوداً تفيـد بـأن النقـل كـان ألسـباب تتعلـق بمصـلحة العمـل،
أمـا الــردود التــي وصــلت بشــأن الخصــم مــن ال ارتــب فقــد جــاء فيهـا أن مــا قــام بــه المعلمــون هــو امتنــاع عــن العمــل دون
عــذر قــانوني ،حيــث أنهــم تغيبـوا عــن العمــل وألحقـوا الضــرر بالعمليــة التعليميــة وخــالفوا أحكــام قــانون الخدمــة المدنيــة،
لذلك تم الحسم عن األيام التي امتنعوا فيها عن العمل وذلك اسـتناداً للمـادة  229مـن اللـوائح المنظمـة لقـانون الخدمـة
المدنية.
ترى الهيئة أنه من الضروري العمل على التطبيق الفعلي لقرار الحكومة بإلغاء شرط السالمة األمنية والعمل على
تنفيذ قرار المحكمة واعادة جميع المفصولين إلى عملهم وفقاً ألحكام القانون وااللت ازم بمعايير التعيين التي نص
عليها القانون وعدم تجاوز الدور في التعيين بدعوى أن األجهزة األمنية لم توصي بذلك سابقا.
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تاسع ا :انتهاك الحق في التنقل والسفر .بتاريخ  0223/4/24منع جهاز األمن الداخلي في معبر رفح ،كالً من
عبد الرؤوف شريقي بربخ  42عاماً وخالد أحمد احمد موسى  43عاماً ،وهم من أعضاء قيادة حركة فتح برفح ،من
السفر عبر المعبر إلى جمهورية مصر العربية ،من دون ذكر أسباب ،وقد طلب منهما مراجعة مقر األمن الداخلي
برفح بتاريخ .0223/4/00

حجز بطاقات الهوية الشخصية .تلقت الهيئة شكوى من المواطن رائد حميدان محمود الشرباتي من مدينة الخليل
 42عاماً ،يفيد فيها أن جهاز األمن الوقائي في المدينة يحتجز بطاقة هويته الشخصية ،بعد أن تم استدعاؤه ألسباب
سياسية ورغم اإلفراج عنه بتاريخ  ،0220/20/28ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد احتجز الجهاز بطاقة هويته الشخصية
وما زالت محتجزة رغم مراسلة الهيئة لجهاز األمن الوقائي بتاريخ  0223/0/23ولم تعاطى جهاز األمن الوقائي مع
تلك المراسلة حتى لحظة إعداد هذا التقرير .وفي ذات السياق تلقت الهيئة شكوى من المواطن موسى أمين سعدي
موسى برقان  30عاماً من مدينة الخليل ،والذي قام أيضاً جهاز األمن الوقائي في مدينة الخليل باحتجاز بطاقة
هويته الشخصية منذ تاريخ  0223/3/27بعد توقيفه وتم االفراج عنه بتاريخ  0223/3/02بعد عرضه على
المحكمة واإلفراج عنه بكفالة عدلية علماً بأن الهيئة قامت بمخاطبة الجهاز بخصوص هذه الشكاوى ولم تتلق رداً
على ذلك.
عاشر :االستيالء على أموال المواطنين دون حكم قضائي .تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير عدداً من
ا
الشكاوى من مواطنين يدعون فيها قيام أجهزة أمنية بمصادرة ممتلكات خاصة بهم دون صدور ق اررات قضائية بذلك
الشأن ،وكانت تلك الشكاوى على النحو التالي:
 بتاريخ  0223/4/2تلقت الهيئة شكوى من المواطن أمجد محمد خميس أبو نجمة أفاد فيها بأن جهاز المخابراتالعامة في مدينة الخليل قام بتوقيفه بتاريخ  0223/0/07وصادر أفراد الجهاز جهاز حاسوب ومجموعة من
األقراص المدمجة من منزله.
 بتاريخ  0223/4/0تلقت الهيئة شكوى من المواطن محمود محمد يوسف زماعرة يفيد فيها بأن جهاز المخابراتالعامة في مدينة الخليل قام بمصادرة جهاز الب توب عدد  2وراوتر عدد  0وجهاز حاسوب (برسونال) عدد 2
وهاتف نقال عدد  0وذاكرة وعدد من األقراص المدمجة.
 بتاريخ  0223/4/7تلقت الهيئة شكوى من المواطنة نوال عبد ربه خليل أبو عيشة تفيد بأن جهاز المخابراتالعامة في أريحا قام بمصادرة مبلغ مالي قيمته  4422شيكل تعود لنجلها (عماد أبو عيشة) الذي كان موقوفاً لدى
جهاز مخابرات أريحا.
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 بتاريخ  0223/4/7تلقت الهيئة شكوى من المواطن إبراهيم محمد ظاهر أبو عياش رئيس الهيئة اإلدارية لجمعيةدينار أردنياً) في حساب
بيت أمر الخيرية تفيد بأن سلطة النقد قد احتجزت مبلغاً مالياً وقيمته ( 4224شيكل و93
اً
الجمعية في بنك القاهرة عمان بمدينة رام اهلل.
 بتاريخ  0223/4/24تلقت الهيئة شكوى من المواطن علي سميح محمد عبد اللطيف غنيمات ضد جهازالمخابرات العامة في محافظة الخليل حيث قام الجهاز بمصادرة جهاز الب توب عدد  2وهاتف نقال عدد .0
 بتاريخ  0223/4/27تلقت الهيئة شكوى من المواطن سليمان محمود سليمان كستيرو تفيد بأن جهاز المخابراتالعامة قام بمصادرة جهاز الب توب خاصاً به .الهيئة من جانبها خاطبت الجهات المعنية المشتكى عليها ،ولم
يصلها أية ردود حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
حادي عشر :التأخير والمماطلة في تنفيذ ق اررات المحاكم الفلسطينية .وثقت الهيئة خالل شهر نيسان  31شكوى
حول التأخير في تنفيذ ق اررات المحاكم منها  30شكوى ضد جهاز المخابرات العامة ،وبعد مراسلة الهيئة جهاز
المخابرات ،تم تنفيذ  31شكوى وبقيت شكوى واحدة إضافة إلى أربعة شكاوى أخرى لم يتم تنفذيها لغاية اآلن وهي:

 -شكوى المواطن محمود أحمد عبد اهلل عزام الذي جرى توقيفه منذ تاريخ  0223/3/28من قبل أفراد جهاز

المخابرات العامة في مدينة سلفيت ،وعرض على محكمة صلح سلفيت بتاريخ  0223/4/9التي قررت إخالء سبيله

بكفالة ،إال أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ القرار ،وعرض بنفس تاريخ قرار إخالء سبيله بكفالة على محكمة
صلح سلفيت بتهم جديدة إال أن ق ار اًر هخر صدر بتاريخ  0223/4/22عن محكمة صلح سلفيت يفيد بتبرأته من التهم
المنسوبة إليه وقررت اإلفراج عنه ،بعد حوالي ساعتين من اإلفراج عنه حضر أفراد من جهاز المخابرات إلى منزله
وجرى اعتقاله مرة أخرى وهو اآلن موقوف لدى مركز توقيف التحقيق المركزي للمخابرات العامة في مدينة أريحا.

 -بتـاريخ  0223/2/32صـدر قـرار عـن محكمــة العـدل العليـا لصـالح المـواطن عبــد الناصـر يوسـف علـي قـادوس مــن

نابلس ،جاء فيه المطالبة بإعادته إلى العمل فـي الـدفاع المـدني واحتسـاب راتبـه السـابق خـالل السـنوات التـي كـان فيهـا
موقوفاً عن العمل ،وقد طالب المواطن جهاز الدفاع المدني بتنفيذ القـرار ،حيـث قامـت الهيئـة بم ارسـلة الجهـاز ،ونتيجـة
لذلك وصل الهيئة رد مفاده أن مديرية الدفاع المدني ال عالقة لها بإنهاء خدمات المذكور بل علـى العكـس فقـد عملـت

جاهــدة إلعــادة قيــوده وقــد وردهــم صــورة عــن قـرار محكمــة العــدل العليــا و ارســلوا مــدير عــام هيئــة التنظــيم واإلدارة إلجـراء
المقتضــى القــانوني .ونتيجــة لــذلك قامــت الهيئــة بمخاطبــة هيئــة اإلدارة والتنظــيم لتنفيــذ الق ـرار غيــر أنهــا لــم تــرد علــى
مخاطبة الهيئة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

 -تلقــت الهيئــة شــكوى مــن المـواطن محمــد شــوباش محمــد أبــو أحمــد مــن جنــين يطالــب فيهــا هيئــة التقاعــد العــام بتنفيــذ

مضــمون ق ـرار محكمــة العــدل العليــا الصــادر بتــاريخ  0224/22/32والقاضــي بإلغــاء الق ـرار المطعــون بــه وال ـزام لجنــة
التقاعـ ــد المـ ــدني إلعـ ــادة احتسـ ــاب مسـ ــتحقاته الماليـ ــة حيـ ــث عمـ ــل فـ ــي التـ ــدريب المهنـ ــي منـ ــذ  2981/4/00لغاي ـ ــة
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 0224/9/2حيــث أحيــل للتقاعــد .وفــي طــور متابعتهــا لهــذه الشــكوى ،فــإن الهيئــة بصــدد إعــداد مخاطبــة لهيئــة التقاعــد
العام باعتبار لجنة التقاعد المدني جزء منها تطالبها بنتنفيذ قرار المحكمة المشار إليه.

 -قـرار صــادر عــن محكمــة بدايــة الخليــل ،حصــلت الهيئــة فيــه علــى شــكوى بتــاريخ  0223/4/21حيــث صــدر الق ـرار

المــذكور ،بتــاريخ  0222/22/1حصــل الم ـواطن وليــد اب ـراهيم حســين أبــو اشــخيدم مــن الخليــل علــى ق ـرار صــادر عــن
محكمــة بدايــة الخليــل يقضــي بتوقيــف جــاره عــن القيــام بأعمــال التجريــف والحفــر والبنــاء بجانــب أرضــه ولــم تقــم الشــرطة

بتفيذ قرار محكمة البداية لغاية اآلن.

 قرار صادر عن محكمة العـدل العليـا بتـاريخ  0228/1/3حصـلت الهيئـة فيـه علـى شـكوى بتـاريخ  0223/4/3مـنالمـواطن عبــد اهلل محمــد محمــود نصــار علــى قـرار يفيــد بإلغــاء قـرار لجنــة التقاعــد المــدني الخــاص بمســتحقاتهم الماليــة
ولغايــة ويطالــب الق ـرار بإعــادة احتســاب المســتحقات التقاعديــة ،غيــر أنــه وحتــى تــاريخ إعــداد هــذا التقريــر لــم يــتم تنفيــذ

القرار.
كذلك لم يتم تنفيذ قرارين في الشأن األمني صد ار سابق ا وهما:
الرقم
.2

االسم
عبد الفتاح عزام محمد

مكان التوقيف

تاريخ التوقيف

تاريخ صدور الحكم

جهاز األمن الوقائي رام اهلل

0229/4/9

 0222/3/0تـ ــم عرضـ ــه علـ ــى المحكمـ ــة
العس ـ ــكرية بتـ ــاريخ  0222/8/24وتأجـ ــل

الحسن

النظ ــر فيه ــا لت ــاريخ  0222/9/02وبه ــذا
التاريخ حكم عليه بالسجن لمدة  20عامـاً
من قبل المحكمة العسكرية.

.0

أيوب أحمد احمد

جهاز األمن الوقائي/الخليل

 0222/20/32حكم عليه من قبل المحكمة العسكرية فـي

الخليــل بالســجن لمــدة ثمانيــة شــهور علم ـاً

القواسمي

بأن ــه م ــدني ،وق ــد انته ــت م ــدة الحك ــم ف ــي
شـ ــهر  0222/8ومـ ــا زال لغايـ ــة اآلن لـ ــم
يتم اإلفراج عنه .وقد أرسلت الهيئة رسالة
إل ــى رئ ــيس جه ــاز األم ــن الوق ــائي تطالب ــه
باإلفراج عنه غير أن الجهاز لم يقم بذلك
حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
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إلى جانب ذلك صدر خالل الشهور السابقة عدد من الق اررات ذات الشأن اإلداري ،ورغم صدورها لم تقم السلطة
التنفيذية بتنفيذها وهذه الق اررات هي:
 .2بتاريخ  0229/1/04صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار و ازرة الداخلية القاضي
بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة إلدارة الجمعية اإلسالمية لرعاية األيتام في بلدة يطا بدالً من الهيئة اإلدارية السابقة
والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار و ازرة الداخلية ومخالفته للمادة  37من قانون الجمعيات الخيرية لسنة ،0222
حيث لم ينفذ القرار حتى اآلن.
 .0بتاريخ  0229/4/00صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية ،يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين
صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وانهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ  ،2007/22/2وحتى تاريخ إعداد هذا
التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.
 .3بتاريخ  0229/7/8صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار و ازرة الداخلية القاضي
بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة إلدارة جمعية بيت أمر لرعاية األيتام في بلدة بيت أمر بدالً من الهيئة اإلدارية
السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة  ،0222حيث لم
ينفذ القرار حتى اآلن.
 .4بتاريخ  0222/20/08صدر قرار من محكمة بداية رام اهلل يقضي بدفع مستحقات مالية للمواطن عماد
رضوان عبد العزيز رماحة ،وقيمتها  09283شيكل حيث كان يعمل طباخ في االرتباط العسكري ،وقد انتهى شهر
كانون ثاني  0220دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار.
 .4بتاريخ  0222/20/08صدر قرار من محكمة بداية رام اهلل يقضي بدفع مستحقات مالية للمواطن عبد الرؤوف
عمر سوالمي ،وقيمتها  32202شيكل حيث كان يعمل مستخدم مدني لدى األمن الوطني ،وقد انتهى شهر كانون
ثاني  0220دون أن يتم تنفيذ ذلك القرار.
 .1بتاريخ  0222/9/01حصل المواطن محمد عبد القادر إبراهيم كراجة والذي يعمل في جهاز األمن الوطني
على قرار من محكمة العدل العليا يقضي باحتساب المدة من  0228/4/2ولغاية  0222/7/24ضمن مدة
خدمته المقبولة للتقاعد ،وأنه يستحق على تلك المدة مستحقات مالية ورتبة وترقيات .وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ
القرار المذكور.
 .7بتاريخ  0222/22/32صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار المجلس البلدي في
بلدة أذنا القاضي بفصل المواطن عيسى محمد إسماعيل عوض من عمله كسكرتير للبلدية الن "القرار تم دون
مصادقة وزير الحكم المحلي .وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ القرار المذكور.
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 .8بتاريخ  0220/1/20صدر قرار عن محكمة العدل العليا لصالح المواطن حسام الدين محمود العواودة والذي
يعمل في جهاز األمن الوقائي يقضي بإلغاء قرار إحالته الى التقاعد واعادته إلى عمله ،غير أن القرار لم ينفذ
لغاية اآلن.
 .22تلقت الهيئة خالل شهر شباط  0223شكوى من حسن محمد عارف شتيوي ،يطالب فيها مخاطبة الجهات
المعنية لتنفيذ القرار الصادر محكمة بلدية نابلس بتاريخ  0222/7/08والقاضي بازالة المنشآت والمباني المخالفة
والمقامة على أرضه من قبل مواطن هخر ،األمر الذي يشكل تعدي على أمالكه الخاصة.
 .22بتاريخ  0220/9/20صدر قـرار عـن محكمـة العـدل العليـا لصـالح المـواطن محمـد كمـال دحـدول قرعـان ضـد
بلدية البيـرة حـول عـدم التـزام بلديـة البيـرة بتنفيـذ قـرار المحكمـة والقاضـي بإلغـاء قرارهـا بفـتح شـارع فـي قطعـة األرض

التي يملكها ويتصرف بها.

 .20بتاريخ  0229/4/28صدر قرار عن محكمة العدل العليا لصالح المواطن نظام خضر محمد اشتية ،ويقضي

القرار بتسكينه على الدرجة "سي" وفقاً لقانون الخدمة المدنية ،ورغم مخاطبة الهيئة الجهـات الحكوميـة إال أن القـرار
لم ينفذ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير

لوحظ خالل شهر نيسان زيادة عدد االنتهاكات حول عدم تنفيذ ق اررات المحاكم بالمقارنة مع األشهر السابقة ،فقد
استمرت ظاهرة عدم تنفيذ ق اررات المحاكم أو االلتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية.
يعتبر عدم تنفيذ ق اررات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها ،مخالفة صريحة ألحكام القانون األساسي الفلسطيني
وتحديداً المادة  221منه ،فقد نصت تلك المادة على أنه "األحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها على
أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس ،والعزل من الوظيفة" .كذلك ترى الهيئة ضرورة قيام الجهات المختصة وعلى
رأسها النيابة العامة باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتنفيذ تلك الق اررات سواء المتعلقة بالجوانب السياسية أو اإلدارية.
انتهى
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