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التقرير الشهري حول
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يبين هذا التقرير أبرز االنتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" خالل شهر أيلول
للعام  ،3031والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من
انتهاكات إلى النتائج التالية:
 رصدت الهيئة وقوع  4حاالت قتل لنساء في الضفة الغربية.
 رصدت الهيئة  6حاالت وفاة غير طبيعية منها  4حاالت في الضفة الغربية و حالتان في قطاع غزة.
 رصدت الهيئة صدور حكمين باإلعدام في قطاع غزة.
 تلقت الهيئة  3شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم إضافة إلى عدم تنفيذ  12حكما ً صدرت في أوقات
سابقة تتعلق بالشأن اإلداري.
 تلقت الهيئة  42شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها تسع حاالت في الضفة الغربية ،ثماني منها
وردت على جهاز الشرطة وواحدة على جهاز األمن الوقائي .وفي قطاع غزة تلقت الهيئة  31شكوى
تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها  12وردت على جهاز الشرطة و  3على جهاز األمن الداخلي.
 رصدت الهيئة شكوى واحدة تتعلق بانتهاك حرية الرأي والتعبير.
 رصدت الهيئة قيام جهاز األمن الداخلي في قطاع غزة بحملة استدعاءات طالت العشرات من نشطاء
حركة فتح وحركة تمرد وشملت كافة محافظات غزة.
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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

أوالا :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.
رصدت الهيئة  30حاالت وفاة غير طبيعية خالل شهر أيلول من العام  3031تركزت  8منها في الضفة الغربية
وحالتان في قطاع غزة .توزعت تلك الحاالت على النحو التالي :حالتا وفاة وقعتا في الضفة الغربية نتيجة عدم
اتخاذ احتياطات السالمة العامة .حالتا وفاة وقعتا نتيجة فوضى السالح ،حالة منهما في قطاع غزة واألخرى في
الضفة الغربية 6 .حاالت وفاة وقعت في ظروف غامضة 9 ،منها في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة.
توضيح لحاالت الوفاة:
 .1حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة.
 بتاريخ  4102/9/42توفي المواطن فايز إبراهيم حمودة  64عاما من قرية القبيبة بمحافظة القدس ،علماً بأنالمواطن توفي بعد إصابته بجروح بالغة نتيجة سقوطه من علو في ورشة للبناء كان يعمل فيها .ووفقاً لمعلومات
الهيئة فقد نقل المواطن المذكور بتاريخ  4102/9/09إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام اهلل ،وكان يعاني
من كسور في الجمجمة ونزيف حاد في الدماغ ،باإلضافة إلى كسور في فقرات الرقبة والظهر وكدمات بالرئتين،
وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
ــ بتاريخ  4102/9/42توفي الطفل محمد مالك زعترة  8أعوام من مدينة القدس جراء غرقه في أحد مسابح
مدينة أريحا ،ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد توفي الطفل نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة ،وقد
حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وقامت النيابة العامة بإغالق المسبح.
 .2حاالت الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح:
 بتاريخ  8029/8/6توفيت المواطنة فلاير خديش  13عام ا من سكان سهل روجيب بمحافظة نابلس جراءإصابتها بعيار ناري في الرأس ،أطلق عليها أثناء عبث أبنها بالسالح .ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد
حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ،وتم اعتقال أبنها للتحقيق ،وما زال التحقيق جارياً من
قبل النيابة العامة للوقوف على الخلفية الحقيقة لوقوع القتل.
 بتاريخ  8029/8/82توفي المواطن سليم أحمد رجب  33عاما من بيت الهيا في قطاع غزة جراء إصابته بعيارناري في البطن .ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب أثناء تواجده في منزل أحد أقربائه الذي
كان يعبث بسالحه األوتوماتيكي ما أدى إلى انطالق عدة أعيرة نارية أصابت إحداها المواطن رجب ،وقد حضرت
الشرطة إلى المكان ،وفتحت تحقيقاً في الحادث ،وأوقفت مالك السالح على ذمة التحقيق.
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 .2حاالت الوفاة ظروف غامضة:
 بتاااريخ  4102/9/4توفياات المواطنااة ريمااا باباات جباار أبااو قبيطااة  93عامااا ًً ماان بلاادة بيتونيااا بمحافظااة رام اهلل،ووفق ااً لمعلومااات الهيئااة فقااد حضاارت الشاارطة إلااى المكااان وفتحاات تحقيق ااً فااي الحااادث ،وباشاارت النيابااة العامااة
التحقيق ،وقد جرى توقيف عدد من المتهمين في القضية ،وما زالت دوافع الجريمة غير معروفاة لاذا ساجلت علاى
أنها في ظروف غامضة.
 بتاااريخ  8029/8/28توفياات المواطنااة ساامر عبااد الاارحمن محمااود ادعيسااات  33عام ا ا ماان بلاادة يطااا بمحافظااةالخليل ،جراء خنقها ،ومن ذوات اإلعاقة العقلية والحركية وفقااً لماا ورد فاي تقريار الطبياب النفساي ،الاذي أفااد فياه
بأنها تعاني من تخلف عقلاي ماا باين البسايط والمتوساط ،كماا وأنهاا ال تساتطيع تحرياك أطرافهاا بشاكل جياد .ووفقااً
للمعلومات المتوفرة لدى الهيئاة ،فقاد حضارت الشارطة إلاى المكاان وفتحات تحقيقااً فاي الحاادث ،وتام تحويال الجثاة
لمعهد الطب الشرعي لالشتباه بوجود شبهة جنائية ،وعند التحقيق تم اكتشاف حملها بجنين في الشهر الثامن وتم
أخذ عينات من الجنين لغرض إجراء فحا

( )DNAلمعرفاة والاد الطفال ،وقاد قامات النياباة العاماة بفاتح تحقياق

في الحادث وتوقيف والدتها التي اعترفت بأنهاا قامات بخنقهاا ،وقاام شاقيقها بتساليم نفساه للشارطة معترفااً بأناه مان
قام باغتصابها وقتلها.
 بتاريخ  4102/9/02توفي المواطن رزق عبد ربه حسنين  26عاما ا مان مديناة ديار الابلح فاي قطااع غازة ،جاراءاختناقه شنقاً بحبل .ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور عثر عليه في وضع "الشنق" والحبل ملفوفاً
حول عنقه في أسفل منزله "في بيت الدرج" ،وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ،وقاد تام
تحويل الملف إلى النيابة العامة إلتمام التحقيق ،ويذكر أن المواطن المذكور كان يعاني من اضطرابات نفسية.
 بتاااريخ  4102/9/40توفياات المواطنااة سااامر مناااار زيااادان  99عامااا ا ماان س ااكان قريااة دياار الغصااون بمحافظ ااةطاولكرم ،جاراء خنقهااا بواسااطة ساالك .ووفقااً للمعلومااات المتااوفرة لاادى الهيئااة فقاد أقاادم والااد المواطنااة المااذكورة علااى
قتلهااا فااي أعقاااب توزيااع بيااان ب اراءة موقااع ماان حاوالي  01فاارداً ماان عائلااة يل زياادان يعلنااون فياه الب اراءة ماان أس ارة
المغادورة بسابب ساالوك اعتباروه مخالفااً للشاارع والعاادات ،وقاد تاام توزياع بياان الباراءة علاى األمااكن العامااة فاي دياار
الغصااون ،وقااد تاام نقاال الجثمااان إلااى مستشاافى ثاباات ثاباات وقااام والاادها بتسااليم نفسااه إلااى الشاارطة وقاماات النيابااة
بمعاينة الجثة وباشرت التحقيق في الحادث.
 -بتاااريخ ُ 5102/9/52عثاار علااى جثااة الم اواطن طااارق نااديم أديااب جيوسااي  64عام ا ا ماان قريااة كااور بمحافظااة

طاولكرم ،مشانوقاً علااى بااب غرفتاه فااي منازل العائلااة .ووفقااً للمعلوماات المتااوفرة لادى الهيئاة فقااد حضارت الشاارطة
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إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ،وتم نقل الجثة إلى مستشفى ثابت ثابت في مدينة طولكرم ،يذكر في هاذا
الصدد أن المواطن المذكور يعاني من مشاكل نفسية منذ  00عاماً وهاو أعازب وماا تازال ظاروف الوفااة غامضاة
حتى اللحظة.
 بتاريخ  4102/9/42توفيت المواطنة هبة محمد يوسف عودة  42عاماً من بلدة العيزرية بمحافظة القدس ،متأثرةبجراحها التي أصيبت بها بتاريخ  4102/9/44جراء إصابتها بعيار ناري في الرأس ،ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى
الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ،يذكر في هذا الصدد أن المواطنة المذكورة وعقب
إصابتها تم نقلها إلى مستشفى المقاصد لتلقى العالج ومكثت هناك إلى أن توفيت ،وما زالت الشرطة تحقق بمجريات
الحادث ولم تتضح دوافع القتل ومرتكب الجريمة.
 .6الحكم باإلعدام.
 بتاريخ  8029/8/89أصدرت محكمة بداية غزة حكماً باإلعدام شنقاً بحق المواطن (ف .ف .ش)  98عاماً ،منمدينة غزة ،بعد إدانته بتهمة القتل قصداً خالفاً ألحكام قانون العقوبات الفلسطيني لسنة  ،2896حكماً قابالً
لالستئناف.
 بتاريخ  8029/8/86أصدرت محكمة النقض بغزة قرارها برفض الطعن المقدم من المواطن (أ .ز .غ)  99عاماًمن مدينة غزة ،والذي كان قد صدر بحقه حكماً باإلعدام بتاريخ  8020/8/88عن محكمة بداية غزة ،بعد إدانته
بتهمة القتل العمد ،خالفاً ألحكام قانون العقوبات الفلسطيني لسنة  ،2896وبتاريخ  8020/28/29تم تأييد الحكم
باإلعدام من قبل محكمة االستئناف بغزة.
وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة بتاريخ  8029/8/86بياناً أعربت فيه عن قلقها الشديد من إصدار أحكام اإلعدام
بحق المواطنين في قطاع غزة ،وطالبت الحكومة في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار مثل تلك الق اررات.

 .4اإلصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السالح -إنفجارات داخلية.
بتاريخ  8029/8/6أصيب المواطنان (عماد صبري أبو حاجب  96عاماً ،يعمل حارس لمتنزه البلدية بمخيم الشاطئ
بغزة ،والمواطن صالح محمد سعد 90 ،عاماً) وكالهما من سكان مدينة غزة ،بعيارات نارية في األقدام .ووفقاً إلفادة
المواطن أبو حاجب للهيئة أنه وأثناء تواجده في مكان عمله بالمتنزه ،ومعه المواطن اآلخر كزائر ،توقفت في المكان
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سيارة جيب نزل منها خمسة ملثمين ،مسلحين ببنادق يلية ،وقد تمكن من معرفة هويتهم ،وقاموا بإطالق عدة أعيرة
نارية على أقدامهما ،واستمر المسلحون في المكان حوالي ربع ساعة قبل أن يغادره ،وقام عدد من المواطنين الذين
تصادف وجودهم في المنطقة بنقلهم إلى مستشفى الشفاء بالمدينة لتلقي اإلسعاف والعالج الالزم ،كما أفاد المذكور أن
هذا الحادث جاء على خلفية شجار – قبل حوالي أسبوعين من تاريخ الحادث.
 بتاريخ  8029/8/22أصيب المطرب باسل جبارين وشقيقه أنس من قرية الطيبة قضاء مدينة جنين بعدة طلقاتنارية في أرجلهما خالل عودتهما إلى منزلهما في الطريق الواصلة بين قريتي السيلة الحارثية وتعنك ،وقد نقال
على الفور إلى مستشفى جنين الحكومي للعالج وأفاد محافظ جنين اللواء طالل دويكات أنه تم إلقاء القبض
على المتهمين وسيتم عرضهم على القضاء المخت

.

 بتاريخ  8029/8/28أصيب المواطن ناصر المهدي  80عاماً من مدينة جنين ،بعيارين ناريين في فخذه أطلقاعليه من قبل مجهولين خالل تواجده في مكان عمله في شارع أبو بكر الواقع في مدينة جنين ،وقد الذ الجاني
بالفرار .ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث ،وما زالت إجراءات
التحقيق جارية لمعرفة الجاني وسبب ارتكاب الجريمة.
 بتاريخ  4102/9/49أصيبت المواطنات (هاجر صالح أبو جياب  01عاماً ،وفاطمة حامد أبو جياب  09عاماً،واسراء سامي أبو جياب  42عاماً) من مخيم المغازي بمحافظة الوسطى في قطاع غزة ،بشظايا في األقدام ،ووفقاً
للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المواطنات قد أصبن بعد أن قام ابن المواطنة هاجر المذكورة بإطالق النار
من بندقية وذلك إثر خالفات عائلية ،ما أدى إلى إصابتهن ،وتم نقل المصابات إلى مستشفى شهداء األقصى
لتلقي العالج ،وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
 .6التعايب أبناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة.
تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير  13شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها  5شكاوى في الضفة
الغربية و  13شكوى في قطاع غزة ،وقد توزعت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي 8 :شكاوى ضد
إدارة المباحث العامة في الشرطة .وشكوى واحدة ضد جهاز األمن الوقائي .أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة 13
شكاوى ُسجلت  23شكوى منها ضد جهاز الشرطة و  9شكاوى ضد جهاز األمن الداخلي .وقد تركزت إدعاءات
التعذيب حول الشبح واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.

باني ا :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة :تلقت الهيئة خالل شهر أيلول في الضفة الغربية  13شكوى تركزت
حول عدم صحة إجراءات التوقيف ،كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً .وفي قطاع
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غزة تلقت الهيئة خالل ذات الشهر  44شكوى يدعي المواطنون من خاللها انتهاك الحق في ضمانات المحاكم
العادلة "عدم صحة إجراءات التوقيف ،وعدم الفصل بين السجناء ،واالعتقال على خلفية سياسية".
بالب ا :انتهاكات حرية الرأي والتعبير.
 تلقت الهيئة بتاريخ  4102/9/44شكوى من المواطنين عبد الحليم نصار الطل وثائر أحمد أبو قبيطة وكالهمامن سكان بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل ،جاء فيها أنهما تعرضا للمالحقة من قبل رئيس بلدية الظاهرية
واألجهزة األمنية وذلك على خلفية قيامهما بإنشاء صفحة على الفيس بوك باسم مشاكل بلدة الظاهرية وقاما من
خالل الموقع المذكور بمطالبة البلدية بالعمل على توفير حقهم بالحصول على المياه والخدمات العامة ،وأيضا
طرح مشاكل وهموم أهل البلدة ،ونتيجة لذلك ،تم استدعائهما من قبل جهاز المخابرات والتحقيق معهما حول ما
نشر على ذلك الموقع ،وبعد ذلك تم استدعائه من قبل جهاز الشرطة بتاريخ  4102/9/40وتم توجيه تهمة إثارة
النعرات المذهبية لهما من قبل النيابة العامة ،ولدى إحالتهما إلى المحكمة المختصة وهي محكمة صلح دو ار
قضت ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما ،علماً بأنه تم توقيفهما لدى المباحث العامة في الظاهرية وادعى
أحدهما وهو عبد الحليم الطل بأنه تعرض للتعذيب في قسم المباحث العامة في الظاهرية .ووفقاً لإلفادة المذكورة
فإن المالحقة على ذلك النشاط ما زالت مستمرة رغم قرار المحكمة المشار إليه.
رابع ا :االعتداء على الحريات الشخصية.
 منذ تاريخ  4102/9/0وحتى نهاية الشهر ذاته ،قام جهاز األمن الداخلي في قطاع غزة ،وبمشاركة جهازالمباحث العامة هناك ،بتنفيذ حملة استدعاءات طالت العشرات من عناصر ونشطاء حركة فتح ،من بينهم
أكاديميين جامعيين واعالميين من جميع محافظات قطاع غزة ،وذلك للحضور إلى مقار الجهاز في تلك
المحافظات ،وقد تم التحقيق معهم حول نشاطهم في حركة فتح ،وحول حركة "تمرد" أو قيامهم بتوجيه انتقادات
للحكومة في غزة .وقد تم إخالء سبيل غالبيتهم بعد ساعات من احتجازهم والتحقيق معهم ،واجبار بعضهم على
التوقيع على تعهد بعدم توجيه أي انتقاد للحكومة أو مخالفة القانون ،ووفقاً إلفادات يخرين للهيئة ،أنهم قد
تعرضوا لالعتداء بالضرب أو المعاملة المهينة أثناء االحتجاز ،فيما استمر احتجاز عدد منهم حتى اآلن .كما
تلقى عدد من عناصر حركة فتح رسائل هاتفية تتضمن تحذي اًر من المشاركة في حركة تمرد.
خامسا :االعتداء على األشخاص والممتلكات العامة والخاصة:

 بتاريخ  4102/9/00تم االعتداء على الطبيب بالل أبو صبيح أثناء وجوده في مكان عمله في مستشفى األميرةعالية الحكومي في مدينة الخليل ،ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة ومن إفادة الطبيب وليد العطاونة المدير
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الطبي للمستشفى ،فقد وقع االعتداء على الطبيب المذكور من قبل مواطن كان يتواجد برفقة والدته المريضة.
وبسبب عدم تواجد موظف التسجيل ،بدأ المواطن بالسب والشتم على الممرضين واألطباء وحينها بدأ الطبيب
بالل أبو صبيح بتهدئة المواطن ،إال أن المواطن المذكور قام باالعتداء عليه بالضرب ،ما أدى إلى إصابته
بلكمات على الصدر والبطن وخدش بسيط في جنبه األيمن.
سادس ا :انتهاك حقوق األشخاص اوي اإلعاقة.
تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير  3شكاوى حول انتهاكات حقوق األشخا

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.
سابع ا :انتهاك الحق في التنقل والسفر.
 تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير شكوى واحدة من المواطن رامي توفيق أبو زريق  20عاماً من مدينةالنصيرات في محافظة الوسطى ،جاء فيها رفض و ازرة الداخلية برام اهلل طلبه للحصول على جواز سفر حسب
األصول ،ووفقاً إلفادته فقد تقدم بعدة طلبات منذ العام الماضي  4104للحصول على جواز سفر غير أن جميع
تلك الطلبات تم رفضها "لسبب أمني" ،وقامت الهيئة بمخاطبة وزير الداخلية ،ثم رئيس مجلس الوزراء في رام اهلل
حول الشكوى ،ولكن دون نتيجة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
بامن ا :التأخير والمماطلة في تنفيا ق اررات المحاكم الفلسطينية:
تلقت الهيئة خالل شهر أيلول  1شكاوى حول عدم تنفيذ ق اررات المحاكم وقد كانت تلك الشكاوى على النحو التالي:
 شكوى من المواطن محمد سعيد عيسى عاصي الذي أفاد فيها أنه جرى توقيفه من قبل جهاز المخابرات العامةعلى خلفية سياسية منذ تاريخ  4102/2/42في مدينة رام اهلل ،وبعد ذلك جرى نقله الحقاً إلى مركز توقيف
المخابرات في مدينة أريحا ،وقد صدرت ق اررات من المحاكم الفلسطينية باإلفراج عنه إال أن جهاز المخابرات لم
ينفذ تلك الق اررات ،وقد كانت تلك الق اررات على النحو التالي :القرار األول صدر بتاريخ  4102/2/0عن محكمة
صلح رام اهلل باإلفراج عنه بالكفالة .أما القرار الثاني فقد صدر بتاريخ  4102/9/42عن محكمة بداية رام اهلل
باإلفراج عنه بالكفالة.
 شكوى من المواطن محمد عبد الفتاح محمود داود ،أفاد فيها أنه موقوف لدى جهاز المخابرات العامة في نابلسمنذ تاريخ  ،8029/8/8ورغم حصوله على قرار محكمة الصلح باإلفراج عنه والصادر بتاريخ  8029/8/26غير
أن ذلك القرار لم يتم تنفيذه حتى تاريخه.
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 شكوى من المواطن نعمان عاهد محمد عيسه ،أفاد فيها أنه موقوف لدى مركز إصالح وتأهيل نابلس منذ تاريخ ،8029/2/86ورغم صدور قرار من محكمة صلح نابلس بتاريخ  8029/8/8بإخالء سبيله غير أنه لم ينفذ
وبقي محتج اًز على ذمة المحافظ حتى تاريخه.
كالك ال زال هناك ( )33ق ار ار لم ينفا في الضفة الغربية منا فترات طويلة تتعلق تلك الق اررات بالشأن اإلداري.

انتهى
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