اٌهُئــت اٌّغخمٍــت ٌذمــىق اإلٔغــبْ
"صٛ٠اْ اٌّظبٌُ" -فٍـطٓ١

التقرير الشهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق االنسان والحريات – حزيران 2016

فٍ هزا اٌؼذد...
أفىجشافُه حىضُذٍ1...
ٍِخض حٕفُزٌ2...
أخهبوبث اٌذك فٍ اٌذُبة واٌغالِت
اٌشخظُت3...
أخهبن اٌذك فٍ إجشاءاث لبٔىُٔت
ػبدٌت6...
االػخذاء ػًٍ األشخبص
واٌّؤعغبث اٌؼبِت واألِالن اٌؼبِت
واٌخبطت6...
أخهبوبث دشَت اٌشأٌ واٌخؼبُش
واإلػالَ واٌخجّغ اٌغٍٍّ7...
االعخُالء ػًٍ ِّخٍىبث اٌّىاطُٕٓ
بذوْ دىُ لضبئٍ8...
اٌخأخُش واٌّّبطٍت فٍ حٕفُز لشاساث
اٌّذبوُ اٌفٍغطُُٕت8...
سطذ اٌهُئت ٌٍغُبعبث اٌؼبِت
واٌؼٍُّت اٌخششَؼُت9...
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اٌخمشَش اٌشهشٌ دىي
االٔخهبوبث اٌىالؼت ػًٍ دمىق اإلٔغبْ واٌذشَبث
فٍ فٍغطُٓ خالي شهش دضَشاْ 6116
اؿزّغد االٔزٙبوبد اٌضاسٍ١خ سالي كٙغ دؼ٠غاْ ِٓ اٌؼبَ  2016ثٛر١غح ِزفبٚرخ٠ ،جغػ ٘ظا اٌزمغ٠غ أُ٘ االٔزٙبوبد
اٌز ٟعهضرٙب اٌ١ٙئخٚ ،لض سٍوذ اٌ١ٙئخ ِٓ ِجًّ ِب عهضرٗ ِٓ أزٙبوبد اٌِ ٝب:ٍٟ٠

أخهبوبث دمىق اإلٔغبْ اٌذاخٍُت
االٔخهبن

اٌشهش اٌغببك
أَبس 6116

اٌشهش اٌذبٌٍ
دضَشاْ 6116

لطبع غضة

اٌضفت اٌغشبُت

دبالد اٌٛفبح غ١غ اٌطج١ؼ١خ

61

16

9

3

كىب ٞٚدٛي اٌزؼظ٠ت ٚؿٛء اٌّؼبٍِخ

37

19

8

11

أزٙبن اٌذك ف ٟاجغاءاد لبٔ١ٔٛخ ؿٍّ١خ

61

35

66

13

اٌزٛل١ف ػٍ ٝطِخ اٌّذبفع

17

5

5

1

االػزضاء ػٍ ٝاٌزجّؼبد اٌـٍّ١خ

9

6

5

1

ػضَ رٕف١ظ أ ٚاٌزؤس١غ ف ٟرٕف١ظ األدىبَ

4

5

4
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 رصدت الييئة  21حالة وفاة غير طبيعية في حين رصدت  12حالة في الشير الذي سبقو.

 تمقت الييئة  21شكوى حول التعذيب وسوء المعاممة في حين تمقت  73شكوى في الشير الذي سبقو.

 تمقت الييئة  73شكوى حول انتياك الحق في إجراءات قانونية عادلة واالحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة ،في
حين تمقت الييئة  02شكوى في الشير الذي سبقو.

 تمقت الييئة  3شكاوى حول التوقيف عمى ذمة المحافظ في الضفة ،فيما تمقت  23شكوى في الشير الذي سبقو.

 سجمت الييئة  0اعتداءات عمى تجمعات سممية وعمى الحريات الصحافية ،والتقييد عمى حرية الرأي والتعبير في حين وثقت
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الييئة في الشير الذي سبقو  1اعتداءات.

 تمقت الييئة  3شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم ،في حين سجمت  4شكاوى في الشير الذي سبقو.
 وثقت الييئة حالتي اعتداء عمى المؤسسات العامة في الضفة و 3حاالت في الشير الذي سبقو.

حفبطًُ االٔخهبوبث:
أوالً :أخهبوبث اٌذك فٍ اٌذُبة واٌغالِت اٌشخظُت
عهضد اٌ١ٙئخ16دبٌخ ٚفبح سالي كٙغاٌفزغح اٌز٠ ٟغطٙ١ب اٌزمغ٠غِٕٙ،ب9دبالد ف ٟاٌضفخ اٌغغث١خ3ٚ ،دبالد فٟ
لطبع غؼح .رٛػػذ رٍه اٌذبالد ػٍ ٝإٌذ ٛاٌزبٌ4:ٟدبالد ٚلؼذ ف ٟظغٚف غبِضخ 3دبالد ف ٟاٌضفخ اٌغغث١خ
ٚدبٌخ وادذة ف ٟلطبع غؼح4.دبالد ٚفبح ٔز١جخ دٛاصس اٌلجبعاد ٚاٌمزً اٌشطؤِٕٙ 3،ب ٚلؼذ ف ٟاٌضفخٚٚ ،ادضح فٟ
اٌمطبع.دبٌخب ٚفبح ٚلؼزب ٔز١جخ ػضَ ارشبط ادز١بطبد اٌـالِخ اٌؼبِخ ،وادذة ف ٟلطبع غؼحٚ ،أسغ ٜف ٟاٌضفخ
اٌغغث١خ.دبٌزب ٚفبح ٚلؼزب ف ٟاٌضفخ اٌغغث١خ ٔز١جخ فٛض ٝاٌـالح.
حىضُخ ٌذبالث اٌىفبة:
 .1دبالث اٌىفبة ظشوف غبِضت.
 ثزبع٠ز  2016/6/7رٛف ٟاٌّىاطٓ (ع .ج)  19ػبِب ً ِٓ ثٍضح اٌـٍ١خ اٌذبعص١خ ثّذبفظخ جِٕ ٓ١زؤصغاً ثبهبثزٗ ثؼ١بعٔبع ٞف ٟاٌفشظ ،ثؼض ِٕغ ٚهٛي ؿ١بعح اإلؿؼبف ٌٗ ٚفمضأٗ ٌىّ١بد وج١غح ِٓ اٌضَ .رؼغى اٌّظوٛع إلطالق ٔبع ِٓ
لجً لٛاد األِٓ اٌٛطٕ ٟػٕض صسٌٙٛب فجغاً ٌذبعح اٌجغاصاد ف ٟاٌـٍ١خ اٌذبعص١خ غغة ِضٕ٠خ جٕ ٓ١ثٙضف رفز١ق أدض
إٌّبػي ٕ٘بن ،رؼغضذ ٘ظٖ اٌمٛح ٌّٛاجٙخ ِٓ لجً اٌلجبْ٠ ٌُٚ ،زضخ اْ وبٔذ اٌّٛاجٙبد ثبطالق ٔبع ٞأ ٚعكك
دجبعحٌ ،زضبعة األلٛايٌٚ ،ىٓ اٌمٛح أطٍمذ األػ١غح إٌبع٠خ ِب أص ٜاٌ ٝاهبثخ اٌّٛاطٓ اٌّظوٛع ،لبِذ لٛح ِٓ
األجٙؼح األِٕ١خ ثـذجٗ ٚجغٖ ف ٟاٌلبعع  ٌُٚرزّىٓ ؿ١بعح اإلؿؼبف ِٓ اٌٛهٛي اٌ ٗ١اال ثؼض أوضغ ِٓ ؿبػخِ ،ب أصٜ
اٌ ٝفمضأٗ وّ١خ وج١غح ِٓ اٌضَ رـججذ ثٛفبرٗٚ ،رُ ٔمٍٗ اٌِ ٝـزلف ٝاٌضوزٛع سٍ ً١ؿٍّ١بْ ٚرُ رمض ُ٠اإلؿؼبف ٌٗ
ِٚذبٌٚخ أؼبكٗ اال أٔٗ فبعق اٌذ١بحِ .ذبفع جٕ ٓ١كىً ٌجٕخ رذم١ك ثبٌٛفبح ثؼض ِطبٌجخ أً٘ اٌلبة اٌّزٛف ،ٟدٍّذ
اٌؼبئٍخ اٌلبة األجٙؼح األِٕ١خ ف ٟجِٕ ٓ١ـئ١ٌٚخ اٌٛفبحٚ .دزٌ ٝذظخ اػضاص ٘ظا اٌزمغ٠غ ٌُ ٠زُ ٔلغ أ ٞرمغ٠غ عؿّٟ
دٛي اٌذبصس اٌّظوٛع.
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 ثزبع٠ز  2016/6/14ػضغ ػٍ ٝجثت اٌّىاطٓ (َ 66 )َ .ػبِب ً ِٓ لغ٠خ ِـٍ١خ ثّذبفظخ جٕ ٓ١ػٕض ِضسً ادضٜاٌـىٕبد اٌمغ٠جخ ِٓ اٌجبِؼخ اٌؼغث١خ األِغ٠ى١خٚٚ ،فمب ً ٌٍّؼٍِٛبد اٌّزٛفغح ٌض ٜاٌ١ٙئخ فمض دضغد اٌلغطخ اٌ ٝاٌّىبْ
ٔٚمٍذ اٌجضخ ٌٍزلغ٠خ ٚفزذذ رذم١مب ً ف ٟاٌذبصسِٚ ،بػاٌذ اجغاءاد اٌزذم١ك جبع٠خ ٌّؼغفخ ؿجت اٌٛفبح .اٌّٛاطٓ
ِـبٌّخ ٠ؼًّ دبعؿب ً ألدض ٜاٌـىٕبد ثبٌمغة ِٓ اٌجبِؼخ.
 ثزبع٠ز  2016/6/17حىفُج اٌّىاطٕت (ث .ص) ثالثت أػىاَ ِٓ ثٍضح ث١ذ أِغ ثّذبفظخ اٌشٍ ،ً١جغاء اسزٕبلٙب غغلب ًٔز١جخ ؿمٛطٙب ف ٟثئغ ِبء ٠ؼٛص ٌٍؼبئٍخٚٚ ،فك ِؼٍِٛبد اٌ١ٙئخ ،اٌلغطخ دضغد اٌ ٝاٌّىبْ ٚفزذذ رذم١مب ً فٟ
اٌذبصس.
 ثزبع٠ز  2016/6/27حىفُج اٌّىاطٕت (ْ 44 )ْ .ػبِب ً ِٓ ث١ذ ال٘١ب ثّذبفظخ كّبي غؼح ،جغاء اهبثزٙب ثجغٚحسط١غح ٔز١جخ ؿمٛطٙب ِٓ كغفخ ِٕؼٌٙب اٌٛالغ ف ٟاٌطبثك اٌضبٌشٚٚ .فمب ً ٌٍّؼٍِٛبد اٌّزٛفغح ٌض ٜاٌ١ٙئخ فمض ؿمطذ
اٌّٛاطٕخ اٌّظوٛعح ِٓ كغفخ اٌلجبن ػٍ ٝاألعى ف ٟدض٠مخ إٌّؼي أصٕبء رٕظ١فٙب كجبث١ه كمزٙب اٌٛالؼخ ف ٟاٌطبثك
اٌضبٌشٚ ،لض رُ ٔمٍٙب اٌ ٝاٌّـزلف ٝاألٔض١ٔٚـ ٟد١ش رٛف١ذ ٕ٘بن .دضغد اٌلغطخ اٌ ٝاٌّىبْ ٚفزذذ رذم١مب ً فٟ
اٌذبصس.
 .6دبالث اٌىفبة ػًٍ خٍفُت اٌشجبساث أو اٌخالفبث اٌؼبئٍُت واٌمخً اٌخطأ:
 ثزبع٠ز  2016/6/25ػضغ ػٍ ٝجثت اٌّىاطٕت (ػ .ط)  57ػبِب ً ِٓ ِضٕ٠خ غؼح ،فِٕ ٟؼٌٙب اٌىبئٓ ف ٟثغط ٘ضً٠غغة ِضٕ٠خ غؼحٚ ،ػٍٙ١ب آصبع ضغة ثآٌخ دبصحٚٚ ،فمب ً ٌٍّؼٍِٛبد اٌّزٛفغح ٌض ٜاٌ١ٙئخ فمض دضغد إٌ١بثخ اٌؼبِخ
ٚاٌلغطخ اٌ ٝاٌّىبْ ٚفزذزب رذم١مب ً ثبٌذبصسٚ ،أٚلفذ صالصخ ِز ٓ١ّٙػٍ ٝسٍف١خ اٌذبصسٚ ،رج ٓ١أْ اٌٛفبح ٚلؼذ ػٍٝ
سٍف١خ جغّ٠خ ؿط ٛػٍِٕ ٝؼي اٌّٛاطٕخ اٌّظوٛعح.
 ثزبع٠ز  2016/6/29حىفٍ ثالثت ِىاطُٕٓ هُ (َ .ق)  36ػبِبً .َ( ،ق)  47ػبِبً( ،أ .ق)  18ػبِب ً ٚجّ١ؼِٓ ُٙثٍضح ٠ؼجض ثّذبفظخ جٕ ،ٓ١جغاء اهبثز ُٙثؤػ١غح ٔبع٠خ سالي كجبع ػبئٍٚ ٟلغ ف ٟاٌجٍضحٚٚ .فمب ً ٌٍّؼٍِٛبد اٌّزٛفغح
ٌض ٜاٌ١ٙئخ فبٔٗ ٚلج ً١آطاْ اٌّغغة ٚلغ كجبع ث ٓ١ػبئٍز ٓ١اؿزشضَ ف ٗ١اٌـالح إٌبع ٞثىضبفخ .ؿجت اٌشالف ػضَ
ِٛافمخ ادض ٜاٌؼبئٍز ٓ١ػٍ ٝاؿزشضاَ هبٌخ أفغاح ِٓ لجً اٌؼبئٍخ األسغٔٚ ،ٜز١جخ ٌٍلجبع ٚاؿزشضاَ اٌـالح لُزً صالصخ
ِٛاطٕ ِٓ ٓ١ػبئٍخ لجٙبٚٚ ،لؼذ اهبثبد سطغح ،اضبفخ إلهبثبد أسغ ٜث ٓ١اٌّٛاطٕٚ ٓ١أفغاص األِٓ سالي ِذبٌٚخ
اٌـ١طغح ػٍ ٝاٌلجبعٚ ،رُ ادغاق ِّزٍىبد ٌّٛاطٕ .ٓ١اٌلغطخ دضغد اٌ ٝاٌّىبْ ٚفزذذ رذم١مب ً ف ٟاٌذبصس.
ثزبع٠ز  2016/7/2أهضعد اٌ١ٙئخ ث١بٔب ً طبٌجذ ف ٗ١ثضغٚعح اٌذض ِٓ ظب٘غح أزلبع اٌـالح غ١غ اٌلغػٚ ٟرلىً١
ٌجٕخ رذم١ك ف ٟاٌذبصس.
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 .3دبالث اٌىفبة بغبب ػذَ احخبر ادخُبطبث اٌغالِت اٌؼبِت:
 ثزبع٠ز  2016/6/5ػضغ ػٍ ٝجثت اٌّىاطٓ (َ .ج)  16ػبِب ً ِٓ ِضٕ٠خ لٍم١ٍ١خٍِ ،مبح ف ٟثئغ ٌجّغ اٌّ١بٖ ف ٟلغ٠خثغلخ ثّذبفظخ ٔبثٍؾٚٚ .فمب ً ٌٍّؼٍِٛبد اٌّزٛفغح ٌض ٜاٌ١ٙئخ ِٓ ط ٞٚاٌّٛاطٓ اٌّظوٛع ،فمض فمضد آصبعٖ ثزبع٠ز
 2016/6/1ػٕضِب وبْ ثغفمخ ٚاٌضٖ إلٔؼاي كذٕخ ثالط فِ ٟضعؿخ اٌمغ٠خٚ .رج ٓ١أٔٗ ٚلغ ف ٟاٌجئغ ػٕضِب وبْ ٠زٕمً ثٓ١
اٌجضبػخ ٕ٠ ٌُٚزجٗ ٌٛجٛص اٌجئغ اٌظ ٞوبْ ثّـز ٜٛؿبدخ اٌّضعؿخ ِٚغط ٝثٍٛح سلت فمظ.
 ثزبع٠ز  2016/6/14رٛف ٟاٌطفً (إ .د)  6أػىاَ ِٓ ِضٕ٠خ عفخ ،جغاء اهبثزٗ ثبٌزـُّ ثـجت رٕبِ ٌٗٚج١ض دلغٞ٠ـزشضَ ف ٟعف أكجبع ِؼعػخ رؼٛص ٌؼبئٍزٗ .رٛف ٟثؼض ٚه ٌٗٛاٌِ ٝـزلف ٝغؼح األٚعث ٟثشبٔٔٛ١ؾٚٚ ،فمب ً
ٌٍّؼٍِٛبد اٌّزٛفغح ٌض ٜاٌ١ٙئخ فمض دضغد إٌ١بثخ اٌؼبِخ ٚاٌلغطخ اٌ ٝاٌّىبْ ٚفزذزب رذم١مب ً ف ٟاٌذبصس.
 .4اٌىفبة ٔخُجت فىضً اٌغالح:
  2016/6/29حىفٍ اٌّىاطٕبْ (ع .ص)  64ػبِبً( ،ع .ط)  66ػبِب ً ِٓ ؿىبْ ِضٕ٠خ ٔبثٍؾ جغاء اهبثزّٙبثؼ١بعاد ٔبع٠خٚٚ ،فمب ً ٌٍّؼٍِٛبد اٌّزٛفغح ٌض ٜاٌ١ٙئخ فمض رٛف ٟاٌّٛاطٕبْ ّ٘ٚب ِٓ ِٕزـج ٟأجٙؼح األِٓ اٌفٍـطٟٕ١
ٔز١جخ اطالق إٌبع ػٍّٙ١ب ِٓ لجً ِـٍذِ ٓ١طٍٛثٌ ٓ١ألجٙؼح األِٕ١خ فِ ٟضٕ٠خ ٔبثٍؾ .رٛف ٟاٌّٛاطٕبْ اٌّظوٛعاْ
سالي ِذبٌٚزّٙب ادزٛاء ِلىٍخ ٚاطالق ٔبع فِٕ ٟطمخ اٌضبد١خ ف ٟاٌّضٕ٠خٚ .لض دوً طٌه ػٕضِب لبَ ِطٍٛة
ٌألجٙؼح األِٕ١خ ثبطالق ٔبع ِٓ ؿالدٗ اٌلشو ٟػٍ ٝؿ١بعح عجً األِٓ (ف .ف) ،أه١جذ ػٚجزٗ اٌز ٟوبٔذ ثغفمزٗ
ف ٟاٌـ١بعح.
 .5اإلطببت ٔخُجت فىضً وعىء اعخخذاَ اٌغالح :
 ثزبع٠ز ٚ 2016/6/1ػٕض ِٕزوف اٌٍ ،ً١أطٍك ِـٍذِ ْٛج ٌْٛٛٙإٌبع ػٍ ٝاٌّٛاطٓ (ع .ع) ثؼض اْ الزذّٛإِؼٌٗ فِ ٟش ُ١جٕ ،ٓ١أه١ت اٌّٛاطٓ اٌّظوٛع ثجغٚح ٔٚمً اٌِ ٝـزلف ٝجٌٕ ٓ١زٍم ٟاٌؼالطٚ ،ػٍ ٝاٌفٛع ٚػع
اٌّـٍذ ْٛث١بٔب ً اػٍٕٛا ػٓ ٔفـ ُٙثبؿُ اٌ١ض اٌضبعثخ ٌٍم ٜٛاٌٛطٕ١خ ٚاإلؿالِ١خ فِ ٟذبفظخ جٕٚ ٓ١اٌز ٟرٛػضد ثؤْ
رم َٛثّؼبلجخ أكشبم آسغ ٓ٠ثـجت غ١بة صٚع األجٙؼح األِٕ١خ ف ٟاٌّذبفظخ.
 .6اٌخؼزَب أثٕبء اٌخىلُف – اٌّؼبٍِت اٌمبعُت واٌّهُٕت:
رٍمذ اٌ١ٙئخ سالي اٌفزغح اٌز٠ ٟغطٙ١ب اٌزمغ٠غ 19شىىي رزؼٍك ثبصػبءاد اٌزؼظ٠ت ٚؿٛء اٌّؼبٍِخِٕٙ ،ب8شىبوي فٟ
اٌضفخ اٌغغث١خ و11شىىي ف ٟلطبع غؼحٚ ،لض ٚعصد اٌلىب ٜٚف ٟاٌضفخ اٌغغث١خ ػٍ ٝإٌذ ٛاٌزبٌ5:ٟكىب ٜٚضض
جٙبػ اٌلغطخ ،شىىَبْ ضض جٙبػ األِٓ اٌٛلبئٚ ،ٟكى ٜٛوادذة ضض جٙبػ اٌّشبثغاد اٌؼبِخ.أِب ف ٟلطبع غضة
فمض رٛػػذ اٌلىب ٜٚػٍ ٝإٌذ ٛاٌزبٌ 9 ٟكىب ٜٚضض جٙبػ اٌلغطخٚ ،كى٠ٛبْ ضض جٙبػ األِٓ اٌضاسٍٚ .ٟلض
اؿزشضِذ ٚؿبئً ِزؼضصح ف ٟرؼظ٠ت اٌّلزىٚ ٓ١فمب ً ٌٍلىب ٜٚاٌّمضِخ ،فمض اؿزشضِذ ٚؿٍ١خ اٌلجخ ٚاٌضغة ثٛاؿطخ
األ٠ضٚ ٞاألعجًٚ ،اؿزشضاَ اٌؼو ،ٟاٌ ٝجبٔت اٌلزُ ٚاٌزذم١غ.
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ثانياً :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل ىذا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال عمى خمفية سياسية
والتوقيف عمى ذمة المحافظين والعرض عمى القضاء العسكري.

االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية .تمقت الييئة خالل الفترة التي يغطييا التقريرفي الضفة الغربية11شكوى ترتكز
حول عدم صحة إجراءات التوقيف ،كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.أما في قطاع
غزة فقد تمقت الييئة خالل ذات الشير 27شكوى حول ذات االنتياك.أما في مجال التوقيف عمى ذمة المحافظ،

فخالل شير حزيران 1220جرى توقيف3مواطنين عمى ذمة المحافظ ،أفرج عن اثنين منيم في حين بقي ثالثة
رىن التوقيف وىم عمى النحو التالي:
حبسَخ اٌخىلُف

ِىبْ اٌخىلُف

اٌجهت اٌّىلىف ػًٍ رِخهب ِالدظبث

اٌشلُ االعُ
1

أِجض ػٍ١بْ ؿؼض ػاًِ

2016/5/23

ٚلبئٔ ٟبثٍؾ

ِذبفع ٔبثٍؾ

2

دّؼح "ػّبص اٌض"ٓ٠
أعصٔ١خ

2016/2/25

ٚلبئٔ ٟبثٍؾ

ِذبفع ٔبثٍؾ

3

عائف ؿبٌُ جّ ً١ػىغ

2016/6/19

ٚلبئٔ ٟبثٍؾ

ِذبفع ٔبثٍؾ

ثالثاً  :االعتداء عمى المؤسسات العامة ،واألمالك العامة والخاصة واالعتداء عمى األشخاص
 -بتاريخ  6143/3/41ليالً ،اطمق مسمحون مجيولون النار باتجاه مركز شرطة اليامون بمحافظة جنين وفروا من

المكان دون القبض عمييم ،وبتاريخ  6143/3/42ليالً عاد مسمحون مجيولون واطمقوا أعيرة نارية باتجاه المركز
وفروا من المكان دون القبض عمييم ،ووفقا لشيود عيان فقد اطمقت العيارات النارية بشكل مباشر باتجاه مركز

الشرطة دون وقوع إصابات.

 بتاريخ  6143/3/01قام أحد المواطنين بتكسير محتويات مديرية أوقاف الخميل في البمدة القديمة بالقرب منالحرم اإلبراىيمي ،وقد قام نفس الشخص بشتم وسب موظفي المديرية دون معرفة األسباب .تم تقديم شكوى لدى

شرطة الخميل ،ولم يتم توقيفو لغاية المحظة وذلك لخضوع مكان سكن الشخص المشتكى عميو لمسيطرة األمنية
اإلسرائيمية.
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سابؼبً :أخهبوبث دشَت اٌشأٌ واٌخؼبُش واإلػالَ واٌخجّغ اٌغٍٍّ
 ثزبع٠ز ِٕ 2016/6/15ؼذ لٛح ربثؼخ ٌجٙبػ اٌّجبدش اٌؼبِخ ف ٟغؼح البِخ فؼبٌ١خ ثؼٕٛاْ "االٔمـبَ اٌ ٝػٚاي"ثضػٛح ِٓ رجّغ اٌلشو١بد اٌفٍـط١ٕ١خ اٌّـزمٍخ رُ ٔلغ٘ب ػجغ ِٛلغ اٌزٛاهً االجزّبػ" ٟاٌف١ـجٛن"ٚٚ ،فمب ً
ٌٍّؼٍِٛبد اٌّزٛفغح ٌٍ١ٙئخ فبْ اٌزجّغ رمضَ ثطٍت عؿٌٍّ ٟلغطخ ٌٍـّبح ٌ ُٙثزٕظ ُ١اٌفؼبٌ١خ اال أٔ ُٙعفضٛا اٌـّبح
ٌ ُٙثظٌه.
 ثزبع٠ز  2016/6/15رُ االػزضاء ػٍ ٝاٌوذف ٟجٙبص ِذّٛص أدّض لبؿُ ثبٌضغة ػٍٚ ٝجٗ ٚاٌـذت ٚاٌضفق ٚرُادزجبػٖ صاسً ادضِ ٜغوجبد األِٓ ثٙضف ِٕؼٗ ِٓ اٌزو٠ٛغ ،أصٕبء ل١بِخ ثزغط١خ أدضاس اٌذٍّخ األِٕ١خ فِٕ ٟطمخ وفغ
ػمت.
 ثزبع٠ز  2016/6/21لبَ جٙبػ اٌّشبثغاد اٌؼبِخ ف ٟاٌشٍ ً١ثزفز١ق ِٕؼي اٌّٛاطٓ (ع .ح)  21ػبِب ً ِٓ ثٍضحاٌلٛ١ر ثّذبفظخ اٌشٍ ،ً١ص ْٚاثغاػ ِظوغح رفز١ق ٠ ٌُٚىٓ ٚلزٙب ِٛجٛص ف ٟإٌّؼيٚ .ثزبع٠ز  2016/6/26ؿٍُ
اٌّٛاطٓ اٌّظوٛع ٔفـٗ ٌجٙبػ اٌّشبثغاد ،رُ رٛل١فٗ ػٍ ٝسٍف١خ ٔلغٖ ػٍ ٝهفذزٗ ف ٟاٌف١ـجٛن دٛي اػزمبٌٗ اٌـبثك
ٌض ٜجٙبػ اٌّشبثغاد ثزبع٠ز .2015/8/15
 ثزبع٠ز  2016/6/25أٚلف أدض أفغاص جٙبػ اٌّشبثغاد اٌؼبِخ فٔ ٟبثٍؾ اٌّٛاطٓ اٌوذبف( ٟع .ع)  33ػبِب ً ِِٓضٕ٠خ اٌشٍ٠ ،ً١ؼًّ ِغاؿالًٌٛوبٌخ كٙبة اإلسجبع٠خ ف ٟاٌضفخ اٌغغث١خٚ ،طٌه سالي رو٠ٛغٖ دٍمخ دٛي اٌؼبصاد
اٌغِضبٔ١خ ف ٟكٙغ عِضبْ ،رُ ِٕؼٗ ِٓ اوّبي اٌزو٠ٛغ ٚاالػزضاء ػٍٚ ٗ١جغدٗ جغح هغ١غ ف٠ ٟضٖٚ ،أزؼاع
جٙبػ اٌزو٠ ٛغ اٌشبم ثٗ ػٕٛحٚ ،لض ٔمً اٌِ ٝمغ جٙبػ اٌّشبثغاد فٔ ٟبثٍؾ ٚرُ اؿزجٛاثٗ دٛي ػٍّٗ اٌوذبف،ٟ
ٚأسٍ ٟؿج ٍٗ١فجغ اٌ َٛ١اٌزبٌ.ٟ
 ثزبع٠ز  2016/6/27لبَ جٙبػ اٌّشبثغاد اٌؼبِخ ف ٟاٌشٍ ً١ثزفز١ق ِٕؼي اٌّٛاطٕخ (ؽ .ع)  38ػبِب ً ِٓ ِضٕ٠خاٌشٍٚ ،ً١طٌه ف ٟؿبػبد اٌٍ ً١اٌّزؤسغح ػٍ ٝسٍف١خ ػٍّٙب اٌوذبف ،ٟرؼًّ هذبف١خ دغحٚ ،لض رّذ ِوبصعح اٌىبِ١غا
اٌشبهخ ثٙب ٚأػ١ضد فٔ ٟفؾ اٌٍٍ١خ ٚأفغط ػٓ ػٚجٙب اٌظ ٞرُ ادزجبػٖ ٌؼضح ؿبػبد.
 ثزبع٠ز  2016/6/27اؿزضػ ٝجٙبػ اٌّشبثغاد اٌؼبِخ ف ٟاٌشٍ ً١اٌّٛاطٓ اٌوذبف .ْ( ٟأ)  28ػبِب ً ِٓ ِضٕ٠خاٌشٌٍٍّ ً١مبثٍخ ٠ ،ؼًّ فٚ ٟوبٌخ عاَ ؿبد اإلسجبع٠خ ،أفبص اٌّٛاطٓ ف ٟكى ٜٛرمضَ ثٙب ٌٍ١ٙئخ أٔٗ رُ اؿزضػبإٖ ػٍٝ
سٍف١خ ؿ١بؿ١خ ٚسٍف١خ ػٍّٗ اٌوذبفٚ ٟأٔٗ ِؼزمً ؿ١بؿ ٟؿبثك ٌض ٜجٙبػ اٌّشبثغاد اٌؼبِخ.
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خبِغبً :االعخُالء ػًٍ ِّخٍىبث اٌّىاطُٕٓ بذوْ دىُ لضبئٍ
 ثزبع٠ز  2016/6/21لبَ جٙبػ األِٓ اٌّشبثغاد اٌؼبِخ ف ٟاٌشٍ ً١ثزفز١ق ِٕؼي اٌّٛاطٓ (َ .ح) ٚاٌض اٌّٛاطٓ(ع .ح) اٌّٛلٛف ٌض ٜجٙبػ اٌّشبثغاد ف ٟاٌشٍ ،ً١صِ ْٚظوغح رفز١ق ٚرّذ ِوبصعح ثبٌط( ٛاثبع٘ٛي) كزٞٛ
أؿٛص ثذجخ أٔٗ ػـىغِٚ ٞجّٛػخ ِٓ اٌوٛع.
 ثزبع٠ز  2016/5/24أٚلف جٙبػ األِٓ اٌٛلبئ ٟف ٟاٌشٍ ً١اٌّٛاطٓ (أ .ؽ)  ٛ٘ٚأؿ١غ ِذغع أِض ٝدٛاٌ ٟػلغؿٕٛاد ٌض ٜاٌـج ْٛاإلؿغائ١ٍ١خٚ ،رّذ ِوبصعح ِجٍغ ٚلضعٖ ( )23500ك١ىً٠ ٌُٚ ،زُ اػبصح اٌّجٍغ اٌّوبصع دزٝ
ٌذظخ اػضاص ٘ظا اٌزمغ٠غ.
 ثزبع٠ز  2016/6/27لبَ جٙبػ اٌّشبثغاد اٌؼبِخ ف ٟاٌشٍ ً١ثزفز١ق ِٕؼي اٌّٛاطٓ (ح .ع) ِٚوبصعح ٘بعص٠ـهٚدبؿٛة ِٓ ٔٛع ٚ PCوبِ١غا رؼٛص ٌؼٚجزٗ اٌز ٟرؼًّ هذبف١خ ،رّذ اػبصرٙب فّ١ب ثؼضٚ ،طاوغح وبِ١غا ٚػٍجخ
ألغام ِضِجخ سبهخ ثؤٚالصٖ ٚػضص ِٓ األٚعاق رشن ػٚجزٗ٠ ٌُٚ .زُ اػبصح ِب رّذ ِوبصعرٗ دزٌ ٝذظخ اػضاص
٘ظا اٌزمغ٠غ.
عبدعبً :اٌخأخُش واٌّّبطٍت فٍ حٕفُز لشاساث اٌّذبوُ اٌفٍغطُُٕت
 ثزبع٠ز  2016/6/17رٍمذ اٌ١ٙئخ كى ِٓ ٜٛاٌّٛاطٓ (ح .ع)  29ػبِب ً ؿىبْ ِضٕ٠خ غؼحِ ،ذزجؼ فٔ ٟظبعحكغطخ اٌؼ٠ز ،ْٛجبء ف ٟكىٛاٖ ػضَ رٕف١ظ لغاع ِذىّخ رٕف١ظ غؼح ٚاٌوبصع ثزبع٠ز ٚ 2016/6/6اٌمبض ٟثبإلفغاط
ػٕٗ ثؼض أمضبء ِضح دجـٗ ٚاٌجبٌغخ ِٛ٠ 91بً.
 ثزبع٠ز  2016/5/24أٚلف جٙبػ األِٓ اٌٛلبئ ٟف ٟاٌشٍ ً١اٌّٛاطٓ (َ .ر)  35ػبِب ً ِٓ ِضٕ٠خ غؼح ٚؿىبْ ِضٕ٠خدٍذٛيٚ ،ثزبع٠ز  2016/6/7لغعد ِذىّخ هٍخ دٍذٛي اسالء ؿج ٍٗ١ثىفبٌخ ٔمض٠خ لّ١زٙب  200صٕ٠بع ٚعغُ صفغ
اٌىفبٌخ اٌّطٍٛثخ ،اال أْ جٙبػ األِٓ اٌٛلبئٕ٠ ٌُ ٟفظ لغاع اٌّذىّخ اال ثزبع٠ز .2016/6/21
 ثزبع٠ز  2016/5/24أٚلف جٙبػ األِٓ اٌٛلبئ ٟف ٟاٌشٍ ً١اٌّٛاطٓ (ا .ؽ)  30ػبِب ً ِٓ ِضٕ٠خ ث١ذ ٌذُٚ ،ثزبع٠ز 2016/6/6لغعد ِذىّخ هٍخ دٍذٛي اإلفغاط ػٕٗ ثىفبٌخٚ ،ػٍ ٝاٌغغُ ِٓ رمض ُ٠اٌىفبٌخ اٌّطٍٛثخ ،اال أْ جٙبػ
األِٓ اٌٛلبئٕ٠ ٌُ ٟفظ لغاع اٌّذىّخ اال ثزبع٠ز .2016/6/21
 ثزبع٠ز  2016/5/26أٚلف جٙبػ األِٓ اٌٛلبئ ٟف ٟث١ذ ٌذُ اٌّٛاطٓ (ع .د)  25ػبِب ً ِٓ ث١ذ ٌذُٚ ،لض لغعدِذىّخ هٍخ ث١ذ ٌذُ ثزبع٠ز  2016/6/2اسالء ؿج ٍٗ١اال أْ جٙبػ األِٓ اٌٛلبئٕ٠ ٌُ ٟفظ لغاع اٌّذىّخ ٚاؿزّغ
ثزٛل١فٗ ػٍ ٝطِخ ِذبفع ِذبفظخ ث١ذ ٌذُ ٚأفغط ػٕٙجزبع٠ز .2016/6/14
 ثزبع٠ز  2016/5/26أٚلف جٙبػ األِٓ اٌٛلبئ ٟف ٟث١ذ ٌذُ اٌّٛاطٓ ( ،ٞم)  34ػبِب ً ِٓ ث١ذ ٌذُٚ ،ثزبع٠ز 2016/6/2لغعد ِذىّخ هٍخ ث١ذ ٌذُ اإلفغاط ػٕٗ ثبٌىفبٌخ اال أٗ ٌُ ٠زُ رٕف١ظ لغاع اٌّذىّخ ٚاؿزّغ رٛل١فٗ
ػٍ ٝطِخ ِذبفع ث١ذ ٌذُ ٚأفغط ػٕٗ ثزبع٠ز .2016/6/12
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اٌهُئــت اٌّغخمٍــت ٌذمــىق اإلٔغــبْ
"صٛ٠اْ اٌّظبٌُ" -فٍـطٓ١
أضف إًٌ رٌه هٕبن  11لشاساً طذسث خالي اٌشهىس واٌغٕىاث اٌغببمت ِب صاٌج دوْ حٕفُز.
حبعؼبً :سطذ اٌهُئت ٌالٔخهبوبث اٌىالؼت ػًٍ دمىْ اإلٔغبْ فٍ ِجبي اٌغُبعبث اٌؼبِت واٌؼٍُّت اٌخششَؼُت
لشاساث ِجٍظ اٌىصساء
 -1بتارٌخ  1116/6/11قرر مجلس الوزراء إحالة كل من مشروع تعدٌل قرار بقانون رقم ( )11لسنة
 1112بشؤن قانون الكهرباء العام ،ومشروع نظام المكافآت والحقوق المالٌة ألعضاء مجالس اإلدارة التً
تساهم فٌها الحكومة أو فً إداراتها ،ومشروع نظام المجلس األعلى للتعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً فً
فلسطٌن والمجلس التنفٌذي التابع له ،ومشروع نظام رسوم ترخٌص األسلحة النارٌة والذخائر ،ومشروع
نظام المجلس الوطنً للطفل إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء المالحظات بشؤنها.
 -1وتم تحدٌد ٌوم السبت الموافق  1116/11/10موعداً إلجراء انتخابات مجالس الهٌئات المحلٌة .وصادق
المجلس فً ذات الجلسة على مصفوفة األولوٌات والتدخالت السٌاساتٌة ضمن العمل على أجندة السٌاسات
الوطنٌة لألعوام .1111-1112
 -1بتارٌخ1116/6/10كما قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قرار بقانون بشؤن إجراء الدراسات الدوائٌة إلى
أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وابداء المالحظات بشؤنه.

أخهً
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