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التقرير الشهري حول
االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
تموز 3102
يبين هذا التقرير أبرز االنتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" خالل شهر تموز
للعام  ،3102والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من
انتهاكات إلى النتائج التالية:
رصدت الهيئة خالل شهر تموز من العام  3102االنتهاكات النمطية التي تتكرر كل شهر كانتهاكات الحق بالحياة
والتعذيب وسوء المعاملة وعدم اتباع اإلجراءات القانونية في عمليات االعتقال ومصادرة أموال المواطنين دون حكم
قضائي وانتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع السلمي واالعتداء على األشخاص والممتلكات العامة
والخاصة وانتهاكات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وانتهاكات حقوق الوظيفة العمومية والفصل منها وعدم تنفيذ
ق اررات المحاكم إضافة إلى رصد أحكام اإلعدام.
 سجلت الهيئة خالل شهر تموز  02حالة وفاة  8حاالت في قطاع غزة و  5حاالت في الضفة الغربية .وقد
تركزت تلك الحاالت حول الوفاة نتيجة الشجارات العائلية وعدم توفير شروط السالمة العامة والوفاة في
ظروف غامضة والوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح.
 رصدت الهيئة  32شكوى تعذيب وسوء معاملة منها  5شكاوى في الضفة و  32شكوى في القطاع.
 رصدت الهيئة  23حالة اعتقال تعسفي منها  05شكوى في الضفة الغربية و  30شكوى في قطاع غزة.
 رصدت الهيئة صدور حكم إعدام واحد في قطاع غزة.
 رصدت الهيئة عدة حاالت اعتداء على تجمعات سلمية واعتداء على صحافيين واغالق مقار مؤسسات
إعالمية في قطاع غزة.


رصدت الهيئة عدم تنفيذ قرار صادر عن محكمة فلسطينية في الضفة الغربية إضافة إلى استمرار عدم
تنفيذ ق اررات صدرت في السابق متعلقة بالشأن اإلداري.
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تفاصيل االنتهاكات:
أوالا :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.
رصدت الهيئة  02حالة وفاة خالل الفترة التي يغطيها التقريرر  03حالرة وفراة منهرا  5حراالت فري الضرفة الغربيرة و 8
حراالت فري قطراع غرزة 5 .حراالت وفراة وقعرت نتيجرة عردم اتخراذ احتياطرات السرالمة العامرة  2منهرا وقعرت فري الضرفة
الغربية وحالتان في قطراع غرزة 5 .حراالت وقعرت نتيجرة الخالفرات والشرجارات العائليرة  2منهرا فري قطراع غرزة وحالتران
في الضفة الغربية .حالتا وفاة وقعتا نتيجة فوضى السالح في قطاع غزة .حالة وفاة واحدة في األنفاق في قطاع غزة.
توضيح لحاالت الوفاة:
 .0حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة
 -بترراري  3102/7/4ترروفي الم رواطن عبدددد المطلدددب موسدددى محمدددود موسدددى  55عامددد ا مررن سرركان قريررة قريرروت

بمحافظة نابلس ،جراء إصابته بجروح نتيجة سقوطه من الطابق الخامس أثنراء عملرة فري بنايرة قيرد اإلنشراء فري بلردة

بيتونيا بمحافظة رام اهلل والبيرة ،ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقراً

في الحادث وقد تم تسليم جثة المواطن المذكور إلى ذويه لعدم وجود شبهات جنائية.

 بترراري  3102/7/7ترروفي الم رواطن محمددود اسددماعيل مسددلم  52عام د ا مررن سرركان قريررة تلفيررت بمحافظررة نررابلسجراء إصابته بجروح نتيجة سقوطه من بناية قيد اإلنشاء (قصرر المرؤتمرات الرئاسري فري بلردة سرردا بمحافظرة ارم اهلل

والبيررة) ،ووفقراً لمعلومررات الهيئررة فقررد حضرررت الشرررطة إلررى المكرران وفتحررت تحقيقراً فرري الحررادث وتبررين وقرروع الحررادث

بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة.

 -بترراري  3102/7/33ترروفي المرواطن عطيددة محمددود غددوير  25عامد ا مررن سرركان بلرردة زعتررة بمحافظررة بيررت لحررم

جراء إصابته بجروح نتيجة سقوطه من علو أثناء وجرود فري مستشرفى بيرت جراال الحكرومي ،ووفقراً لمعلومرات الهيئرة
فقد حضررت الشررطة إلرى المكران وفتحرت تحقيقراً فري الحرادث ،وتبرين أن الحرادث وقرع بعرد أن قرام المرواطن المرذكور

النزيل في مستشفى بيت جاال وقبل موعد اإلفطار وأثناء وجود فري غرفتره بالطرابق الثراني فري قسرم البراطني للرجرال
وأثناء غياب المرافق له وهو نجله قام بالنهوض عن سرير وفتح شباك الغرفة المحاذي والمطل على سرطح بنراء قيرد

اإلنشاء وقرام بالسرير عليره ق اربرة  01أمترار وسرقط مرن علرو مرا أدى إلرى وفاتره علرى الفرور .وأضرافت الشررطة أنره ال
يوجد أي شبهة جنائية وأن الحادث وقع بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة.

 بترراري  3102/7/32ترروفى الطفررل هاشددم مرازيددق أبددو م يصدديب  8أعدوام مررن مدينررة ديررر الرربلح جرراء غرقرره فرريبركررة ميررا  .ووفقراً للمعلومررات المترروفرة لرردى الهيئررة فر ن الطفررل المررذكور سررقط فرري بركررة ميررا زراعيررة فرري وادي السررلقا
بدير الربلح ،أثنراء لهرو مرع أق ارنره فري المنطقرة ،وقرد ترم نقلره إلرى مستشرفى شرهداء األقصرى بالمدينرة حيرث أعلرن عرن
وفاته وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
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 بترراري  3102/7/32ترروفي الطفررل عمددر توفيدق اللددولحي  00عامد ا مررن مدينررة رفررح جرراء غرقرره فرري بركررة ميرراووفقاً للمعلومرات المتروفرة لردى الهيئرة ف نره قرد عثرر علرى جثرة الطفرل المرذكور فري بركرة ميرا زراعيرة فري منطقرة
ح رري النص ررر ش ررمال مدين ررة رف ررح ،بع ررد أن فق رردت ةث ررار  ،وق ررد حض رررت الش رررطة إل ررى المك رران وفتح ررت تحقيقر راً ف رري
الحادث.
 .3حاالت الوفاة على خلفية الشجارات أو الخالفات العائلية والقتل الخطأ
 بتاري  3102/7/01توفي المواطن موسى سليمان عوده الهرش  22عامد ا مرن بلردة العيزريرة بمحافظرة القردسجرراء إصررابته بعرردة طعنررات بواسررطة ةلررة حررادة (سرركين) وذلررك علررى خلفيررة شررجار عررائلي وقررع فرري بلرردة العيزريررة،
ووفقراً لمعلومررات الهيئررة فقررد حضرررت الشرررطة إلررى المكرران وألقررت القرربض علررى المررتهم ،وتررم نقررل الجثررة الررى معهررد
الطب الشرعي للوقوف على األسباب الحقيقية وراء الوفاة.
 بترراري  3102/7/02توفيررت المواطنررة نجدداس سددليمان أبددو شددباب  55عامد ا مررن مدينررة خررانيونس جرراء إصررابتهابعدة طعنات بآلة حادة فري الصردر .ووفقراً للمعلومرات المتروفرة لردى الهيئرة فر ن المواطنرة المرذكورة أصريبت خرالل
مشرراجرة عائليررة داخررل منررزل العائلررة حيررث أصرريب األبنرراء والزوجررة بعرردة طعنررات ،وتررم نقلهررم إلررى مستشررفى ناصررر
بالمدينة حيرث أعلرن عرن وفاتهرا بعرد سراعات ،وقرد حضررت الشررطة إلرى المكران وفتحرت تحقيقراً فري الحرادث وترم
توقيف المشتبه به على ذمة التحقيق.
 بتاري  3102/7/30توفي المرواطن إياد حسن كتكت  33عامدا مرن مخريم جباليرا ،مترأث اًر ب صرابته بجرراح برآالتحادة في الرأس والظهر .ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة ف ن المواطن المذكور أصيب نتيجة االعترداء عليره
إثررر شررجار عررائلي وقررع فرري اليرروم السررابق ،وقررد حضررت الشرررطة إلررى المكرران وفتحررت تحقيقراً فرري الحررادث وأوقفررت
عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.
 بتاري  3102/7/32توفي المواطن يحيى يوسف الرياطي  53عام ا من مدينة رفح جراء إصابته بجرروح نتيجرةطعنره بآلررة حرادة .ووفقراً للمعلومرات المترروفرة لرردى الهيئررة فر ن المررذكور أصرريب بطعنررة بواسرطة سرركين وذلررك خررالل
شررجار عررائلي فرري بيررت للعرزاء ،وتررم نقلرره إلررى مستشررفى أبررو يوسررف النجررار بالمدينررة ،حيررث أعلررن عررن وفاترره .وقررد
حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم توقيف عدد من المتورطين في الشجار.
 بترراري  3102/2/21ترروفي الم رواطن سددائد الشددولي (العمددر) مررن سرركان قريررة سبسررطية بمحافظررة نررابلس ج رراءإصابته بجروح ،ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تلقت غرفرة العمليرات فري جهراز الشررطة بالغراً حرول خطرف المرواطن
المررذكور أعررال والررذي يعمررل سررائقاً لمركبررة عموميررة ،وعلررى الفررور تحركررت قرروة مررن الشرررطة وعثرررت علررى المركبررة
بررالقرب مررن بلرردة تررل بالمحافظررة وهرري محترقررة كمررا عثررر علررى جثررة الم رواطن المررذكور ملقرراة علررى األرض ومقيرردة
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األيدي ،وقد تبرين أن الجريمرة وقعرت علرى خلفيرة جنائيرة وترم إلقراء القربض علرى الجنراة بعرد  4سراعات مرن وقروع
الجريمة .اعترفوا بالجريمة وتم تحويلهم إلى الجهرات المختصرة مرن أجرل إجرراء المقتضرى القرانوني بحقهرم ،وعلرى
الفور تحركت القوات األمنية إلى بلدة سبسطية من أجل توفير الحماية للمنازل والممتلكات.
 .2حاالت الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالس
 بترراري  3102/7/03ترروفي الطفررل يوسددف شددادي يوسددف درويددش  2أعدوام مررن مخرريم النصرريرات جرراء إصررابتهبعيررار نرراري فرري الررأس .ووفقراً للمعلومررات المترروفرة لرردى الهيئررة ،فر ن الطفررل أصرريب بعيررار نرراري مجهررول المصرردر
بينما كان يلهو مع أطفال من أقاربه فري فنراء منرزل العائلرة الواقرع فري مخريم النصريرات وسرط قطراع غرزة ،وقرد ترم
نقله إلى مستشفى شهداء األقصى بمدينة دير البلح ،ولخطورة حالته تم تحويله إلى مستشرفى الشرفاء بمدينرة غرزة،
حيث توفي هناك .وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
 بتاري  3102/7/20توفي المرواطن عليدان محمدد التلبداني  33عامد ا مرن مدينرة ديرر الربلح جرراء إصرابته بعيرارناري في الرأس ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئرة فر ن المرذكور قرد أصريب خرالل قيرام أربعرة أشرخاص ملثمرين
ومسررلحين بأسررلحة رشاشررة باقتحررام شررقته السرركنية المالصررقة لمصررنع تملكرره العائلررة (مصررنع العررودة للبسرركويت)
وهدفت العملية إلى السطو على الخزنة الموجودة فري المصرنع وسريارة جيرب ،ترم خرالل ذلرك تبرادل إلطرالق النرار
بين المهاجمين والمذكور ووالد  ،ما أسفر عن مقتل المواطن المذكور ،وقد حضرت الشرطة إلى المكان ،وفتحت
تحقيقاً في الحادث وألقت القبض على المهاجمين.
 .2حاالت الوفاة في األنفاق الواقعة على الحدود بين قطاع غزة ومصر
وثقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيهرا التقريرر حالرة وفراة واحددة وقعرت نتيجرة حروادث األنفراق وترتلخص تلرك الحادثرة
في أنه بتاري  3102/7/30توفي المواطن عبد الرحمن محمد طباسي  35عاما من مدينة خانيونس جرراء انهيرار
ترابي عليه أثناء وجود في أحد األنفاق التي يعمل بها على الحدود الفلسطينية المصرية.
 .5الحكم باإلعدام
 بترراري  3102/7/01أصرردرت محكمررة بدايررة خررانيونس حكمراً باإلعرردام شررنقاً بحررق المرواطن محمررد فتحرري عثمرران 34عاماً من رفح بعد إدانته بتهمة القتل قصداً والسلب ،خالفاً ألحكام قانون العقوبات العام.0222
 .2اإلصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السالس -إنفجارات داخلية:
بترراري  3102/7/31أصرريب الم رواطن سررالمة محمررد اشرركنتنا  31عام راً مررن مدينررة غ رزة بج رراح ناجمررة عررن انفجررار
قنبلررة يدويررة فرري يديرره بينمررا كرران يلهررو بهررا أمررام منزلرره ،وقررد تررم نقلرره إلررى مستشررفى الشررفاء بالمدينررة وقررد حض ررت
الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
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 بتاري  3102/7/21أصيب المواطنون (محمد ناصرر أبرو عبيرد  31عامراً وأدهرم محمرود عابرد  23عامراً و ارجرحسليمان أبو عبيد  22عاماً) مرن مدينرة ديرر الربلح بعيرارات ناريرة فري أنحراء مختلفرة مرن الجسرم .ووفقراً للمعلومرات
المتوفرة لدى الهيئرة فقرد وقعرت االصرابات اثرر مشرادة برين المرواطنين مرن جهرة والعمرال الرذين يعملرون علرى تنفيرذ
عمليررة توسررعة شررارع صررالح الرردين الررئيس بالمنطقررة مررن جهررة ثانيررة ،تررم خاللهررا اسررتخدام األسررلحة األوتوماتيكيررة
والمسدسات واطالق النار من الطرفين ،وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرهداء األقصرى بالمدينرة ،وقرد حضررت
الشرطة إلى المكان وقامت بفض الشجار وتم توقيف عدد من المشاركين وفتحت تحقيقاً في الحادث.
 .7التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة
تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير  32شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها  5شكاوى فدي الضدفة
ال ربية والباقي في قطاع غزة ،وقد توزعت الشكاوى في الضفة ال ربيدة علدى النحدو التدالي 2 :شدكاوى ضرد إدارة
المباحث العامة في الشرطة .و شركوى واحدة ضرد جهراز المخرابرات العامرة وشركوى ضرد جهراز األمرن الروطني .أمرا
في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة  32شكوى سجلت  32شكوى ضد جهاز الشرطة وشركوى واحدة ضرد جهراز األمرن
الداخلي .وقد تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.
ثانيددا :انتهدداا الحددق فددي إجددراءات قانونيددة عادلددة :ويشررمل هررذا الحررق االعتقررال التعسررفي واالعتقررال علررى خلفيررة
سياسية .تلقت الهيئة خالل شهر تمدوز فري الضرفة الغربيرة  01شركوى تركرزت حرول عردم صرحة إجرراءات التوقيرف،
كررون توقيررف المشررتكين كرران إمررا ألسررباب سياسررية أو توقيفراً تعسررفياً .وفرري قطرراع غرزة تلقررت الهيئررة خررالل ذات الشررهر
 30شكوى يدعي المواطنون من خاللها عدم صحة إجراءات التوقيف ،واالعتقال على خلفية سياسية.
ثالث ا :انتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع السلمي
 بترراري  3102/7/3تقرردم الصررحافي يوسررف الشررايب بشرركوى للهيئررة حررول قيررام عرردد مررن أف رراد الشرررطة بترراري 3102/2/21بتقييد عملره وحريتره فري العمرل الصرحافي ،أثنراء تغطيتره لحادثرة محاولرة أحرد المرواطنين إحرراق نفسره
أمام و ازرة المالية فري مدينرة رام اهلل ،ووفقراً إلفادتره فقرد ترم اقتيراد إلرى داخرل مقرر و ازرة الماليرة واسرتجوابه حرول عملره
الصحافي في مكان الحادث وبعدها سمح له بالمغادرة.
 بترراري  3102/7/01قامررت عناصررر مررن جهرراز الشرررطة واألمررن الررداخلي بغ رزة بتفريررق تجمررع سررلمي بررالقوة فرريساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة ،كان قد دعا إليره ناشرطون عبرر صرفحات التواصرل االجتمراعي "الفيسربوك"
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وذلك للتظاهر ضد قانون ومخطط "برافر االسرائيلي" الذي يعمل على تهويد النقرب ومصرادرة مئرات ةالف الردونمات
من العرب البدو في النقب .ووفقا إلفرادات بعرض الشربان والفتيرات المشراركين فري االعتصرام للهيئرة ،أنره عنرد البردء
في تجمع العشرات منهم ،ورفع شعارات التضرامن مرع الفلسرطينيين مرن بردو النقرب ،تواجردت عناصرر مرن الشررطة،
ومن جهاز األمن الداخلي يرتدون الزي المدني ،وتوجهوا إلى المعتصمين وطالبوهم بمغادرة المكان فو اًر بذريعرة عردم

حصولهم على ترخيص مسبق من و ازرة الداخلية ،وحسب المنظمين للتجمع أنهم قاموا قبل الموعرد المحردد بعردة أيرام

بتقديم ثالث إشعارات لو ازرة الداخلية وقيادة الشرطة ،إال أنهم لم يتلقوا أي رد .وقام األمرن الرداخلي باسرتدعاء الناشرط
الشبابي (ابراهيم الطالع) الذي تقدم باإلشعار ،وتم احتجاز والتحقيق معه ،وأخلي سبيله بعرد انتهراء االعتصرام .كمرا
تم احتجاز كل مرن الناشرطين (يوسرف النروري ،وماجرد ابرو سرالمة) والتحقيرق معهمرا حرول الردعوة للتجمرع .وترم فرض
التجمررع السررلمي بعررد نصررف سرراعة مررن انعقرراد  ،بعررد التهديررد بفضرره بررالقوة ،وب حضررار الشرررطة النسررائية للتعامررل مررع

الفتيات المشاركات في التجمع السلمي.
 بتاري  3102/7/02قام جهاز المباحث بمركز شررطة الشررقية بمحافظرة خرانيونس باسرتدعاء المرواطن ،الصرحفيحرراتم عبررد ربرره أبررو دقررة  43عامراً مررن بلرردة عبسرران الكبيررة شرررق خررانيونس ،ويعمررل فرري وكالررة الصررحافة الفلسررطينية
وفررا .ووفق راً إلفررادة الصررحفي المررذكور للهيئررة أنرره توجرره إلررى مركررز شرررطة الش ررقية بنرراء علررى اسررتدعاء مسرربق ،وتررم
احتجاز مردة سراعة ،قبرل أن يرتم التحقيرق معره حرول مشراركته فري اعتصرام سرلمي ترم تنفيرذ فري وقرت سرابق بتراري
 3102/7/8من قبل األهالي فري منطقرة الفرراحين بعبسران لالحتجراى علرى انقطراع الميرا فري المنطقرة .وترم إخرالء
سرربيله بعررد أن طلررب منرره التوقيررع علررى تعهررد بالحضررور إلررى مركررز الشرررطة فرري حررال اسررتدعائه ،وتعهررد بعرردم إثررارة
الشغب.
 بتاري  3102/7/31أصدر النائب العام في غزة ق ار اًر يقضي ب غالق مكتب قناة العربية الفضرائية الواقرع فري بررىالش ررروق وس ررط مدين ررة غر رزة ،ومكت ررب وكال ررة معر راً اإلخباري ررة الواق ررع ف رري ب رررى شر روا وحص ررري ف رري مدين ررة غر رزة .ووفقر راً
للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة ف ن قوة من أفراد الشرطة "المباحث العامة" حضرت إلرى مكترب قنراة العربيرة وأبلغرت
مدير المكتب بقررار اإلغرالق ،وترم إطالعره عليره وكران مفراد أن القررار جراء إثرر نشرر أخبرار وشرائعات تهردد السرلم
األهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته ،وطالبت القوة ب خالء المكاتب من العاملين .وفي الوقرت ذاتره توجهرت
قوة أخرى من المباحث العامة إلرى مكترب وكالرة معرا اإلخباريرة الكرائن فري بررى شروا وحصرري فري شرارع الوحردة فري
مدينة غزة ،وقد أبلغوا العاملين بقرار إغالق المكتب وطالبوا العاملين ب خالء المقر.
وفرري ذات السررياق أصرردر النائررب العررام فرري غ رزة ق ر ار اًر يقضرري ب ر غالق مقررر شررركة "ليررنس" لإلنترراى اإلعالمرري وجرراء
الق ررار ،وفق راً لبيرران النيابررة العامررة ،أنرره بنرراء علررى ق ررار مجلررس الرروزراء بغ رزة ،والررذي يحظررر التعامررل مررع الوكرراالت
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اإلعالميررة الترري تتعرراون مررع االحررتالل اإلس ررائيلي ،وأن الش ررركة تعاون ررت مررع فضررائية إسر ررائيلية ووفق راً إلف ررادة م رردير
الشركة -المتواجد حالياً في القاهرة لجلب أجهزة ومعدات للشركة ،ف ن شركة "لينس" لم تبدأ عملها بعد.
وفي هذا الصدد أصدرت الهيئدة بيانراً حرول اإلغرالق تطالرب فيره النائرب العرام فري حكومرة غرزة بضررورة العرودة عرن
قررار القاضرري ب ر غالق مكتبرري قنرراة العربيررة ووكالررة مع راً اإلخباريررة فرري قطرراع غ رزة ،وابقرراء وسررائل اإلعررالم بعيرردة عررن
التجاذبات السياسية والحزبية.
رابع ا :االعتداء على األشخاص والممتلكات العامة والخاصة
 بترراري  3102/7/0وعنررد السرراعة الثانيررة فجر اًر ،تعرضررت سرريارة النائددب السددابق حسددام خضددر مددن مدينددة نددابلسإلطالق رصاص كثيرف مرن قبرل مجهرولين حيرث وجرد فري سريارته والتري هري مرن نروع ميتسوبيشري أكثرر مرن 32
رصاصررة قررد أصررابت السرريارة ،وقررد تررم إبررالط الشرررطة الفلسررطينية وأن عناصررر الشرررطة حضررروا إلررى المكرران بعررد
ساعة تقريباً من عملية إطالق النار ،وأفاد مدير شرطة محافظة نابلس أنه في بداية الحدث تحرك فريرق البحرث
الجنائي إلى مكان الحدث ،وأن التحقيق ما زال جارياً في الحادث للوصول إلى المعتدين.
 بتراري  3102/7/4قررام عرردد مررن المسررلحين مرن جهرراز مكافحررة المخرردرات وملثمررين عرفروا علررى أنفسررهم بررأنهم مررنكتائب القسام باختطاف سبعة مواطنين من سركان محافظرة شرمال غرزة ،وترم التحقيرق معهرم فري أمراكن مجهولرة حرول
حيازة عقار مخدر "ال ارمرادول" ،ووفقراً إلفرادة عردد مرن الضرحايا للهيئرة أنهرم تعرضروا للتعرذيب الشرديد ،واحرداث كسرور

فرري األرجررل ،وتررم إجبررارهم علررى تسررجيل اعت ارفررات بواسررطة كررامي ار فيررديو ،قبررل أن يررتم إطررالق س رراحهم ،ونقلهررم إلررى

مستشفى كمال عدوان في مدينة بيت الهيا .وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة بياناً – في حينه – حملت فيه الحكومرة

بغزة المسؤولية ،وطالبت ب جراء تحقيق عاجل وجدي ،ومحاسبة المتورطين فيه ،وتعويض الضحايا.

 بتاري  3102/7/02وعلى خلفية وفاة المواطنرة فرداء حساسرنة اعتردى مجموعرة مرن اقرارب المواطنرة والرذين قردرعددهم باكثر من  11شخص على مشرفى الخليرل الحكرومي حيرث اقتحمروا غرفرة العمليرات وقراموا بتكسرير بعرض
ادوات الغرفررة وقرراموا ايضررا بتكسررير زجرراى النوافررذ بررالقرب مررن الط روارس وأيض راً قرراموا بتكسررير المكنسررة الكهربائيررة
الخاصررة بالمستشررفى وأتلف روا عرردداً مررن األزهررار المزروعررة وأيض راً قرراموا باالعتررداء علررى مرروظفي النظافررة وعمررال
الحراسة وقاموا بتهديد الطبيب بقتله وقطع رأسه.
 بت رراري  3102/7/32ت ررم االعت ررداء عل ررى مق ررر ن ررادي خ رردمات النص رريرات ف رري المحافظ ررة الوس ررطى .ووفقر راً إلف ررادةمسؤول النشاط في النادي للهيئة فقد قام مجهولون في ساعات الفجر باقتحام صالة األلعراب الرياضرية فري النرادي
وتخريب للملعب ولجميع محتويات القاعة .وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
 بتاري  3102/7/20قام مجهولون باقتحام وسرقة خزنة النقود الموجودة في مقر لجان العمل الصحي الواقرع فريالمنطقررة الجنوبيررة مررن مدينررة الخليررل ،وتقرردر النقررود المسررروقة بر ر  01ةالف شرريكل ،ووفق راً لمعلومررات الهيئررة فقررد
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حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ،وال تزال الظروف غامضة عن هوية الفاعل الرذي ظهرر
متخفيا حسب كاميرات المراقبة بقناع أسود.
خامس ا :انتهاا حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:
إلررى جانررب ذلررك ،تلقررت الهيئررة خررالل الفت ررة الترري يغطيهررا التقريررر  2شرركاوى حررول انتهاكررات حقرروق األشررخاص ذوي
اإلعاقررة كانررت معظمهررا حررول الحررق فرري العمررل ومواءمررة األمرراكن العامررة وغيرهررا مررن الخرردمات الصررحية والضررمان
االجتمرراعي والحقرروق ال رواردة فرري قررانون المعرروقين والقررانون األساسرري الفلسررطيني .ترررى الهيئررة ضرررورة الت رزام الجهررات
الرسررمية بمررا نررص عليرره القررانون فرري عمليررات التوظيررف وخصوصراً النسرربة المقررررة فرري القررانون وهرري  ،%1والبرردء فرري
عملي ررة مواءم ررة األم رراكن العام ررة لعش ررخاص ذوي اإلعاق ررة والعم ررل عل ررى تطبي ررق الق ررانون بش ررأن الخ رردمات االجتماعي ررة
للمعاقين.
سادس ا :شكاوى حول الحقوق الوظيفية وتشمل الخصم من الراتب والفصل األمني
خالل الشهر الحالي تلقت الهيئة شكوى واحدة حول الفصل استناداً إلى شرط السرالمة األمنيرة ،فري حرين تلقرت شركوى
واحرردة تتعلررق بالتنررافس النزيرره فرري التوظيررف ضررد و ازرة التربيررة والتعلرريم .ترررى الهيئررة أنرره مررن الضررروري العمررل علررى
التطبيق الفعلي لقرار الحكومة ب لغاء شرط السالمة األمنية والعمل على تنفيذ قرار المحكمرة واعرادة جميرع المفصرولين
إلررى عملهررم وفق راً ألحكررام القررانون وااللت ر ازم بمعررايير التعيررين الترري نررص عليهررا القررانون وعرردم تجرراوز الرردور فرري التعيررين
بدعوى أن األجهزة األمنية لم توص بذلك سابقا.
سابع ا :االستيالء على أموال المواطنين دون حكم قضائي.
 تلقت الهيئة شكوى من المواطن هيثم يوسف محمرد الو ارسرنة أفراد فيهرا برأن جهراز المخرابرات العامرة فري الخليرل قرامبمصرادرة جهرراز كمبيرروتر وفررالو ومجموعررة أوراق  CDومفرراتيح مكترب الصررحافة الررذي يعمررل فيرره علمراً أنرره يعمررل
صحافياً في شركة جنى للصحافة واإلعالم ،وقد تمت إعادتها له بعد تدخل الهيئة.
 تلقررت الهيئررة شرركوى مررن المرواطن نصررر فيصررل البرردوي أفرراد فيهررا بررأن جهرراز األمررن الوقررائي فرري الخليررل قررام بتوقيفررهبتاري  3102/2/0وأفرى عنه الحقاً ،وقد قام الجهاز بمصادرة ذاكررة هراتف عردد  2وسرعتها  8و 4و G 3ويوجرد
فيها صور خاصة ،وشريحتا جوال ووطنية وماكنة للسيارة (طرمبة) ولم يتم تحرير محضر ضبط بالمصرادرات ولرم
يكن بحوزتهم مذكرة تفتيو ولم يتم إعادتها لغاية اآلن.
 بتراري  3102/4/3تلقررت الهيئررة شرركوى مررن المرواطن محمررود محمرد يوسررف زمرراعرة يفيررد فيهررا بررأن جهرراز المخررابراتالعامة في الخليل قام بمصادرة جهاز الب تروب عردد  0وراوترر عردد  3وجهراز حاسروب (برسرونال) عردد  0وهراتف
نقال عدد  3وذاكرة وعدد من األقراص المدمجة.
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 بترراري  3102/4/7تلقررت الهيئررة شرركوى مررن المواطنررة ن روال عبررد ربرره خليررل أبررو عيشررة تفيررد بررأن جهرراز المخررابراتالعامة في أريحا قام بمصادرة مبلغ مالي قيمته  4411شيكل تعود لنجلها (عماد أبو عيشة) الذي كران موقوفراً لردى
مخابرات أريحا.
 بتاري  3102/4/7تلقت الهيئة شكوى مرن المرواطن إبرراهيم محمرد ظراهر أبرو عيراو رئريس الهيئرة اإلداريرة لجمعيرةبيررت أمررر الخيريررة تفيررد بررأن سررلطة النقررد قامررت بررالحجز علررى مبلررغ مررالي وقيمترره ( 4011شرريكل و 22دينررا اًر) فرري
حساب الجمعية في بنك القاهرة عمان في رام اهلل .وقد قامت الهيئة بمخاطبرة الجهرات المعنيرة المشرتكى عليهرا ،ولرم
يصل الهيئة أية ردود حتى تاري إعداد هذا التقرير.
ثامنا :التأخير والمماطلة في تنفيذ ق اررات المحاكم الفلسطينية
تلقت الهيئة خالل شهر تموز شكوى من المواطن محمد رضوان ياسين أفاد فيها أنه موظف في و ازرة األوقاف وحصل
بتاري  3102/4/32على قرار صادر عن محكمة العدل العليا والمتضرمن إعادتره إلرى عملره كمردير مسراجد حيرث ترم
نقله لوظيفة إمام وخطيب وأصبح يتقاضى راتب اقل دون أي مبررر قرانوني .ورغرم مخاطبرة الهيئرة لروزارة األوقراف بهرذا
الشأن إال أنه لم ينفذ ذلك القرار حتى تاري إعداد هذا التقرير.
إلى جانب ذلدا صددر خدالل الشدهور السدابقة عددد مدن القد اررات ذات الشدأن اإلداري ورغدم صددورها لدم تقدم السدلطة
التنفيذية بتنفيذها وقد بلغ عددها  05ق اررا.
انتهى
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