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ديوان المظالم
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التقرير الشهري حول
االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
تشرين أول 3033
يبين هذا التقرير أبرز االنتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" خالل شهر تشرين
أول للعام  ،3033والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من
انتهاكات إلى النتائج التالية:
رصدددت الهيئددة عددددا مددن االنتهاكددات تركددزت حددول الحددق فددي الحيدداص والسددالمة الشخصددية والتعددذي

وسددو المعاملددة

واالحتجاز دون إتبدا اججد ار ات القانونيدة واالعتددا علدى التجمعدات والمسديرات السدلمية واالعتددا علدى الصدحافيين
وع دددن تنفي ددذ أحك ددان المح دداكن واالعت دددا عل ددى الممتلك ددات العام ددة والخاص ددة والفص ددل م ددن الو يف ددة العمومي ددة وحق ددوق
األشخاص ذوي اجعاقة.
فعلى صعيد الحق في الحياص والسدالمة الشخصدية رصددت الهيئدة  31حالدة وفداص ندتج بع دها عدن شدجارات وخالفدات
عائلية ،والبعض اآلخدر ندتج عدن عددن اتخداذ احتياجدات السدالمة العامدة فدي حدين وقعدت بعدض الحداالت فدي درو
غام ة أو في األنفاق على الحدود المصرية أو في مراكز االحتجاز.
في حين سجلت الهيئة  31شكوى تتعلق بالتعذي

وسو المعاملة.

أما بالنسبة النتهاك الحق في إج ار ات قانونية عادلة فقد سجلت الهيئة  33شكوى تركزت حول عدن صحة إجد ار ات
التوقي

أو ألسبا

سياسية.

كذلك رصدت الهيئة  4حاالت تتعلق باالعتدا على الحريات الصحافية والتجمع السلمي واالحتجاجات العامة.
بالنسددبة لق د اررات المحدداكن فددال زال هندداك عدددد مددن الق د اررات الصددادرص عددن المحدداكن الفلسددطينية لددن يددتن تنفيددذها وخاصددة
الق اررات الصادرص في الشأن اجداري.
كما تلقت الهيئة عددا من الشكاوى تتعلق بانتهاك حقوق األشخاص ذوي اجعاقة.
وفي مجال الو يفة العامة فقد تلقت الهيئة  30شكاوى تتعلق بالفصل من الو يفة العامة (الفصل التعسفي) وشدروط
السددالمة األمنيددة فددي التعيددين إ ددافة إلددى  1شددكاوى تتعلددق بالتنددافس النزيدده فددي التو ي د

وخاصددة فددي و ازرص التربيددة

والتعلين .وكذلك تلقت الهيئة شكويين تتعلقان بانتهاك الحق في التنقل والسفر.
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تفاصيل اال نتهاكات:
أوالا :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية .رصدت الهيئة خالل شهر تشرين أول  31حالة وفاص منها 1
حاالت في قطا غزص و  30حاالت في ال فة الغربية .توزعت على النحو التالي  1حاالت نتيجة شجارات وخالفات
عائلية ،وقعت اثنتان منها في ال فة الغربية واألخرى في قطا غزص 1 .حاالت وقعت في رو

غام ة ،وقعت

جميعها في ال فة الغربية .وحالة وفاص واحدة وقعت داخل أماكن االحتجاز في قطا غزص .و 9حاالت وفاص وقعت
نتيجة عدن اتخاذ احتياطات السالمة العامة في ال فة الغربية .و 9حاالت وفاص وقعت في األنفاق.
 .1الوفاة داخل مراكز االحتجاز والتوقيف.
 -بتاريخ  2162/61/61توفي المواطن محمد سعيد عبد المطلب الزقزوق  82عام ا ،من سكان بلدص الق اررص

بمحاف ة خانيونس أثنا احتجازه في ن ارص شرطة خانيونس ،ووفقا لمعلومات وتوثيق الهيئة فإن المواطن الزقزوق
كان قد اوق

من قبل نيابة خانيونس بعد تلقيها شكوى مقدمة

ده من عمه يتهمه بمحاولة احراق سيارته .وفي

حوالي الساعة  1::1من مسا اليون ذاته ،وأثنا توزيع الحراس وجبة العشا على الموقوفين وجد المواطن معلقا
بحبل في با

الزنزانة ،وكان في حالة فقدان للوعي ،ونقل على إثرها إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس حيث

تن اجعالن عن وفاته هناك.
وقد قامت الهيئة بإصدار بيان بتاريخ  2162/61/61عبرت فيه عن قلقها من وقو حاالت وفاص داخل مراكز
التحقيق والتوقي

دون إج ار مسا لة ومحاسبة جدية لألشخاص المسؤولين عن تلك الحوادث أو اتخاذ اجج ار ات

والتدابير الالزمة لمنع وقو تلك الحوادث ،وقد طالبت الهيئة الحكومة في غزص بفتح تحقيق جدي ومستقل في رو
ومالبسات وفاص المواطن المذكور للوقو

على أسبا

الوفاص الحقيقية ،واعالن النتائج على المأل.

 .8الوفاة في ظروف غامضة
 بتاريخ  8028/20/20توفي المواطن هشام عارف محمد ابو سعدون  94عاما من بلدة اذنا بمحافظة الخليل،جراء إصابته بأعيرة نارية في رقبته وظهره وصدره ووجهه أطلقت عليه من قبل مجهولين ،وفقا ً لمعلومات الهيئة
فقد تم نقله الى المستشفى األهلي في مدينة الخليل ،حيث أعلن عن وفاته هناك ،وقد حضرت الشرطة إلى المكان
وفتحت تحقيقا ً في الحادث ،وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق بالحادث للتعرف على الفاعل ،كما وأمر
وكيل النيابة بتحويل الجثة لمعهد الطب العدلي في أبوديس لتحديد سبب الوفاة.
 -بتاريخ  8028/20/82توفيت المواطنة نوال عايد ابو سرحان  31عام ا من بلدص العبيدية بمحاف ة بيت لحن ج ار

تناولها مادص سامة ،ووفقا لمعلومات الهيئة فقد ح رت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة سب

ودوافع الوفاص ،وقد علمت الهيئة من رئيس النيابة العامة في بيت لحن والشرطة بان نوال مطلقة منذ حوالى شهر
موجودص عند اهلها وذلك بسب

خالفات عائلية.
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 بتاريخ  8028/20/88عثرت المباحث العامة في جهاز الشرطة والنيابة العامة على جثة المواطن برهان سميرعبد الحليم  49عاما من قرية كفر راعي بمحاف ة جنين وعليها آثار حروق .ووفقا لمعلومات الهيئة فقد ح رت
الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث ،وتن إلقا القبض على شخصين التهامهن بارتكا

الجريمة ،وما

زالت التحقيقات جارية من قبل النيابة العامة.
 .3حاالت الوفاة في شجارات وخالفات عائلية وعلى خلفية الثأر والقتل العمد
 -بتاريخ  2162/61/26توفي المواطن عبد خليل عبد اهلل اصليح  04عام ا من بلدص معن بمحاف ة خان يونس،

وكان يعمل في أحد األجهزص األمنية في السلطة الفلسطينية ،وذلك ج ار إصابته بأعيرص نارية أطلقت عليه أثنا قيادته
لسيارته الخاصة على طريق صالح الدين مقابل بلدص الق اررص ،وقد تن نقله الى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس
حيث أعلن عن وفاته .ووفقا للمعلومات المتوفرص لدى الهيئة ،فقد ح رت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في
الحادث ،وبنتيجة التحقيق تن إلقا القبض على عدد من األشخاص المشتبه بهن ،ومن خالل التحقيقات تبين أن
القتل قد وقع على خلفية الثأر.
 -بتاريخ  2162/61/1توفي المواطن مهند شريف مكحول  82عام ا من بلدص عتيل بمحاف ة طولكرن ويعمل

سائق تكسي ،ج ار طعنه بآلة حادص ،ووفقا لمعلومات الهيئة فقد وقع شجار بين المواطن شري

ومواطن في بلدص

عتيل ق ا طولكرن ،وكان نتيجة الشجار وقو عملية الطعن ،وقد ح رت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في
الحادث واعتقلت القاتل وقدمته للنيابة العامة التي أجرت التحقيقات الالزمة ،وقد ح رت قوص من األمن الوطني
لحماية منازل أقربا القاتل والذين اخلوا بلدص عتيل إلى أماكن مختلفة .لجنة اجصالح توصلت إلى هدنة لمدص ستة
أشهر عاد على أثرها بعض أقربا القاتل.
 بتاريخ  2162/61/22توفي المواطن عبد المجيد سامر عبد المجيد القدومي 11عام ا من مدينة قلقيلية ،ج ارإصابته بطعنة في القل

بواسطة سكين وذلك في شجار عائلي .ووفقا لمعلومات الهيئة فقد ح رت الشرطة إلى

المكان وفتحت تحقيقا في الحادث وألقت القبض على القاتل ومجموعة من أسرته ،وتن تحويلهن للنيابة العامة
الستكمال التحقيق.
 .0حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة
 -بتاريخ  8028/20/27توفي المواطن أمين موسى محمد السيخ  41عام ا ونجله عهالأ أمهين موسهى السهيخ 31

عام ا من مدينة دو ار بمحاف ة الخليل ج ار غرقهما بعد سقوطهما في بئر للمياه .ووفقدا لمعلومدات الهيئدة فقدد ح درت
الشرطة إلى المكدان وفتحدت تحقيقدا فدي الحدادث بح دور الددفا المددني ،حيدث قامدت فدرق الددفا المددني بعدد سدح

المياه من البئر بانتشال الجثتين ونقلهمدا إلدى مستشدفى عاليدة الحكدومي وتدن اسدتدعا الطبيد
وتن الكش
اسددبا

علدى الجثتدين بمعرفدة الطبيد

الشدرعي فدي المستشدفى

الشدرعي الدذي نصدح بداج ار الصدفة التشدريحية علدى الجثتدين للوقدو

الوفدداص ،وبالفعددل تددن احالددة الجثتددين فددي ذات الليلددة الددى معهددد الط د
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علدى

العدددلي فددي جامعددة القدددس وتددن تش دريح

الجثت ددين .وم ددا ازل ددت النياب ددة العام ددة بانت ددار ورود تق ددارير مكتوب ددة م ددن الطد د
واستكمال االج ار ات الق ائية حس

االصول وسو

الش ددرعي للوق ددو

عل ددى اس ددبا

الوف دداص

يتن االعالن عن نتائج التحقيقات في حينها.

 بتاريخ  8028/20/86توفي الطفدل أمير فالح أبهو عمهر  33عامها مدن الخليدل غرقدا فدي حدوض اسدتحمان (بدانيو)داخل منزله وتن نقدل الفتدى بواسدطة سديارص اسدعا

تابعدة للهدالل األحمدر للمستشدفى األهلدي فدي الخليدل وهدو فدي حالدة

حرجة جدا ،حيث أعلن األطبا عن وفاته نتيجة نقص األكسجين .ووفقا لمعلومات الهيئة ،فقدد ح درت الشدرطة إلدى
المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.
 بتاريخ  8028/20/88توفي المواطن توفيق أحمد أبو رعية  10عام ا من بلدص إذنا بمحاف ة الخليل ،نتيجةسقوط حجارص بنا عليه أثنا عمله بورشة بنا في البلدص .وقد أشارت التحقيقات األولية للشرطة إلى سقوط حجارص

البنا على المواطن أبو رعية أثنا رفعها بواسطة (ونش) في ورشة البنا  ،ما أدى لوفاته على الفور ،حيث جرى
نقله إلى مستشفى األهلي بمدينة الخليل ،وأمرت النيابة العامة بتكلي
تسليمها لذويها لدفنها حس

الطبي

الشرعي للكش

على الجثة قبل

األصول ،وقد تحف ت الشرطة على سائق الونش وأوقفته لحين استكمال اجج ار ات

القانونية بحقه.
 بتاريخ  8028/20/88توفي المواطن نادر سليم الحذوة  99عام ا من مدينة بيت جاال متأث ار بجراحه التي أصيبها قبل يومين أثنا قيامه بعملية قط

الزيتون في مدينة بيت جاال وسقوطه من علو ،حيث تن نقله في مستشفى

االهلي/الخليل حيث أعلن عن وفاته ،وفقا لمعلومات الهيئة فقد ح رت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في
الحادث.
 -بتاريخ  8028/20/29عثر على جثة المواطن خلف عبد اهلل مسلم سالم  10عاما بجوار منزله في بلدص تقو

بمحاف ة بيت لحن ،ج ار سقوطه من على سطح منزله في بلدص تقو  ،ووفقا لمعلومات الهيئة فإن المواطن هو
فلسطيني يحمل الجنسية األردنية يقين لوحده ،وقد ح ر الى فلسطين قبل سنوات ،و من خالل التحقيقات وشهود
عيان فقد كان المتوفى قد سقط من على منزله حيث كان يقون باعمال البنا لوحده حيث فارق الحياص بعد سقوطه
على االرض من علو  9أمتار.
 .9حاالت الوفاة في األنفاق الواقعة على الحدود بين قطاع غزة ومصر
وثقت الهيئة خالل الفترص التي يغطيها التقرير  4حاالت وفاص في األنفاق ،وكانت تلك الحاالت على النحو التالي:
 -بتاريخ  2162/61/2توفي المواطن طال

يحيى محمد عقل  88عاما من سكان مخين النصيرات في المحاف ة

الوسطى ،ج ار انهيار ترابي عليه أثنا وجوده داخل أحد األنفاق التي يعمل بها.

 -بتاريخ  2162/61/22توفي المواطن وليد ناصر معروف  83عام ا من سكان بلدص بيت الهيا بمحاف ة شمال

غزص ،ج ار انهيار ترابي عليه أثنا وجوده داخل أحد األنفاق التي يعمل بها.

 -بتاريخ  2162/61/22توفي المواطن فادي زهير قاسم  82عام ا من سكان بلدص بيت حانون بمحاف ة شمال

غزص ،ج ار انهيار ترابي عليه أثنا وجوده داخل أحد األنفاق التي يعمل بها.
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 -بتاريخ  2162/61/22توفي المواطن أكرم رجب الغمري  82عام ا من سكان بلدص الق اررص بمحاف ة خان يونس

ج ار انهيار ترابي عليه أثنا وجوده داخل أحد األنفاق التي يعمل بها.

 .6اإلصابة نتيجة سوأ وفوضى استخدام السالح -إنفجارات داخلية.
 بتاريخ  2162/61/4فجر مجهولون عبوص ناسفة في مدخل مطعن وكوفي شوشمال غزص ،تعود ملكيته للمواطن هاني يوس

رابعة بمخين جباليا بمحاف ة

رابعة ،وأسفر االنفجار عن أ رار جزئية في المطعن ولن يبلغ عن أي

إصابات ،وفقا للمعلومات المتوفرص لدى الهيئة فقد ح رت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقا في الحادث.
 -بتاريخ  2162/61/26أصي

المواطن مروان ميسرص غنين  2:عاما من مدينة رفح ،بجراح في أنحا جسمه

ج ار انفجار جسن مشبوه كان يعبث به ،وقد تن نقله الى مستشفى أبو يوس

النجار في رفح لتلقي العالج،

وح رت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.
 بتاريخ  2162/61/24أصيبت المواطنتان عبير داوود خ ر  2:عاما ،والطفلة رين حسين خ ر  1سنوات منسكان بلدص جباليا بمحاف ة شمال غزص بصدمة عصبية ج ار انفجار داخلي وقع في منزل مهجور بجوار المنزل
اللتان تسكنان فيه ،وقد تن نقلهما الى مستشفى كمال عدوان في بيت الهيا ،ووقعت أ رار طفيفة بثالثة منازل
مجاورص ج ار االنفجار ،ووفقا لمعلومات الهيئة فقد ح رت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقا في الحادث.
 -بتاريخ  2162/61/64أصي

المواطن أحمد إبراهين أبو زرقة  2:عاما من محاف ة خان يونس ،بجراح خطيرص

ناجمة عن إصابته بعيار ناري طائش في ال أرس أثنا تواجده على سطح منزل جيرانه ،وتن نقله الى مستشفى
ناصر بخان يونس لتلقي العالج ووصفت المصادر الطبية حالته بالخطيرص ،ووفقا لمعلومات الهيئة فقد ح رت
الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.
 -بتاريخ  8028/20/9أصي

المواطن ميزر أبو مويس بعيار ناري خرج من سالحه الشخصي أثنا عبثه به

أثنا وجوده بشار الناصرص في مدينة جنين.
 .1التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة
تلقت الهيئة  31شكوى تتعلق بالتعذي
الغربية  9شكاوى

وسو المعاملة خالل الفترص التي يغطيها التقرير منها  5شكاوى في الضفة

د إدارص المباحث العامة في الشرطة .و 1شكاوى

د جهاز األمن الوقائي ،وشكوى واحدص

د جهاز المخابرات العامة.
كما تلقت الهيئة  8شكاوى في قطا غزص  2شكاوى
تركزت إدعا ات التعذي

د الشرطة ،و 3شكاوى

حول الشبح واللكن وال ر إلى جان
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سو المعاملة.

د جهاز األمن الداخلي .وقد

وتذكر الهيئة أنه تن السماح لممثليها في شهر تشرين األول بزيارص أماكن االحتجاز والتوقي

التي منعت الهيئة من

زيارتها لمدص أربع سنوات على التوالي من قبل جهاز األمن الداخلي.
كما سمح للهيئة بزيارص مركز اجصالح والتأهيل (سجن غزص المركزي) بعد أن منعت من زيارته لمدص عامين على
التوالي.
ثاني ا :انتهاك الحق في إجراأات قانونية عادلة .ويشمل هذا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية
سياسية .تلقت الهيئة خالل شهر تشرين أول في ال فة الغربية  33شكوى تركزت حول عدن صحة إج ار ات
التوقي

كون توقي

المشتكين كان إما ألسبا

سياسية أو توقيفا تعسفيا .وفي قطا غزص تلقت الهيئة خالل ذات

الشهر  80شكوى يدعي المواطنون من خاللها عدن صحة إج ار ات التوقي  ،واالعتقال على خلفية سياسية.
وقد برز خالل الفترص التي يغطيها التقرير الشكاوى التالية في ال فة الغربية في مجال االحتجاز التعسفي:
 -شددكوى الم دواطن غددانن عبددد الحدداف علددي علقددن أندده موقددو

لدددى جهدداز المخددابرات العامددة فددي ران ا منددذ تدداريخ

 8028/8/86علدى خلفيدة مشداركته علدى صدفحة التواصدل االجتمداعي (الفديس بدوك) بصدفحة الكترونيدة بدددعوى أن
تلك الصفحة تسئ الى الرئيس.
لد دددى جهد دداز المخد ددابرات العامد ددة فد ددي ران ا مند ددذ تد دداريخ

 الم د دواطن عبد ددد الحميد ددد عبد ددد ا حسد ددين حامد ددد موقد ددو 8028/20/2على ذمة محاف ران ا والبيرص.
 -المدواطن مالددك اب دراهين حسددين حامددد موقددو

لدددى جهدداز المخددابرات العامددة فددي ران ا منددذ تدداريخ 8028/20/2

على ذمة محاف ران ا والبيرص.
االستدعاأ على خلفية سياسية .وثقت الهيئة خالل شدهر تشدرين أول عدددا مدن حداالت االسدتدعا لمدواطنين علدى
خلفيدة االنتمدا السياسددي ،فمدن تلددك الحداالت مددن تقددن للهيئددة بشدكوى حددول ذلدك االسددتدعا ومدنهن مددن تقددن بتوثيددق
لحالتين فقط ،وقد كانت تلك الحاالت في قطا غزص على النحو التالي:
 بتاريخ  2162/61/6قان جهاز األمن الداخلي في مخين جباليا بمحاف ة شمال غزص باحتجاز المتحدث باسنحركة فتح في قطا غزص ،المواطن فايز محمد أبو عيطة  4:عاما سكان بيت الهيا ،لمدص ساعتين في مقر الجهاز
في مخين جباليا قبل أن يتن إطالق سراحه .وبتاريخ  ،2162/61/62تن استدعاؤه واحتجازه مرص اخرى والتحقيق
معه حول تصريحات سياسية منسوبة اليه لف ائية فلسطين وف ائيات أخرى داعمة لمواق

الرئيس محمود عباس،

وخطابه أمان الجمعية العامة لألمن المتحدص في نيويورك.
 بتاريخ  2162/61/2استدعى جهاز األمن الداخلي في مخين جباليا بمحاف ة شمال غزص ،ع و الهيئة القياديةلحركة فتح في قطا غزص المواطن جمال سعيد عبيد  41عاما سكان مخين جباليا ،وتن احتجازه عدص ساعات وتن
التحقيق معه حول حفل تأبين ن مته حركة فتح في مخين جباليا ألحد نشطا الحركة الذي توفي خالل شهر
.2162/61
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ثالث ا :االعتداأ على الحريات الصحافية والتجمع السلمي واالجتماعات العامة .وثقت الهيئة خالل الفترص التي
يغطيها التقرير حاالت االعتدا التالية على الحريات الصحافية والتجمع السلمي واالجتماعات العامة:
 بتاريخ  2162/61/2منعت الشرطة في مدينة غزص تن ين اعتصان نسائي دعت اليه المؤسسات واألطر النسائيةواالتحاد العان للمرأص الفلسطينية للمطالبة بتحقيق المصالحة الوطنية ،والذي كان من المقرر ان يتن في حديقة
الجندي المجهول بمدينة غزص في الساعة  66:11من صباح يون الثالثا الموافق  .2162/61/2وحس
مركز االبحاث واالستشارات القانونية للمرأص في مدينة غزص ( نائ

افادص مديرص

المفوض العان في الهيئة) المحامية زين

الغنيمي

حول منع الشرطة في غزص لالعتصان :أنها قامت يون األحد الموافق  2162/9/:1بتوجيه إشعار الى مدير
العمليات المركزية في الشرطة بغزص من اجل تنفيذ االعتصان ومو حة فيه اليون والساعة والمكان والهد

من

االعتصان .وأ افت الغنيمي انه في حوالي الساعة  ::11من مسا يون االثنين الموافق  ،2162/61/6تلقت
اتصاال هاتفيا من أحد أفراد الشرطة يفيدها بعدن السماح بإقامة االعتصان ،وفي حوالي الساعة  61::1من صباح
يون الثالثا الموافق  ،2162/61/2قبل الموعد المحدد لالعتصان بنص

ساعة وصلها رد مكتو من الشرطة يفيد

بعدن السماح باالعتصان العتبارات أمنية.
 منددع حددز التحريددر خددالل الفتدرص التددي يغطيهددا التقريددر مددن عقددد محا درات ألنصدداره فددي كددل مددن محاف ددة طددولكرنوجنين وقد كان المنع صادر من قبل محاف جنين ومحاف طولكرن ،ويذكر في هذا الصدد أن تلك المحا رات كان
من المقرر أن تتن في قاعات مغلقة .وقد اعتبر حز التحرير هذا اجج ار تعسفا في استخدان السلطة ،نتج عنه عدن
تمكن حز التحرير من تن ين محا رات في أماكن مغلقة وو عت قيود على ممارستهن لهذا الحق.
 بتاريخ  8028/20/82تعرض األطبا المعتصمون أمدان مقدر الرئاسدة فدي مديندة ران ا وهدن أشدر حمداد ،حسدينيمنددي وسددعيد أبددو عبدداص ،للددرش بمددادص دهددان مددن قبددل أفدراد االمددن العدداملين فددي مقددر الرئاسددة أثنددا ووجددودهن أمددان مقددر
المقاطعة للمطالبة بالحصول على عمل ،وكان الهد

من رشهن بمادص الدهان إجبارهن على إخال مكانتهن.

 بتدداريخ  8028/20/22تقدددن الم دواطن جهدداد حددر بإفددادص إلددى الهيئددة جددا فيهددا مددا يلددي" :أتقدددن إلدديكن بهددذا الكتددالغ ددرض و ددعكن ف ددي ص ددورص انته دداك وق ددع بحق ددي باالعت دددا عل ددى ح ددق الد درأي والتعبي ددر ي ددتلخص فيم ددا يل ددي :بت دداريخ
 8028/2/89قمددت بنشددر مقددال علددى عدددص مواقددع الكترونيددة منهددا شددبكة معددا اجخباريددة ووكالددة وطددن لألنبددا وغيرهددا
تحدت عندوان" فدي المقهدى ترسدن قد اررات رئاسدية" وبتداريخ  8028/20/26أبلغدت مدن نقابدة الصدحفيين أنده قدد تدن إيددا
شددكوى لدددى النيابددة العامددة ران ا تحددت رقددن /9867أ 8028/بتهمددة القدددح والددذن والتشددهير والمددس بهيبددة الدولددة ،بنددا
علددى كتددا

وصددل النقابددة مددن ق دل النائ د

العددان المسددير ،لددذا أتقدددن بهددذا الكتددا

لغددرض التوثيددق والتعامددل فيهددا علددى

الوجهة الذي ترونه مناسبا".
رابع ا :االعتداأ على األشخاص والممتلكات العامة والخاصة .تن توثيق بعض حاالت االعتدا على الممتلكات
العامة والخاصة وكانت تلك الحاالت على النحو التالي:
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بتاريخ  8028/20/8وخالل تغطية وكالة أنبا بال ميديا العتدا ات االحتالل والمستوطنين على اهالي مدينةالخليل قان عدد من المواطن ين في منطقة الرأس باالعتدا على سيارص الوكالة وكسر زجاجها وسرقة هات

نقال من

السيارص.
بتاريخ  8028/20/8قان أربعة أشخاص مجهولين بحوزص احدهن سالح بحرق سيارص المواطن محمود باسل جبارينبعد االعتدا عليه ،والسيارص من نو سكودا بي ا اللون ،وقد ح رت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في
الحادث.
خامس ا :التأخير والمماطلة في تنفيذ ق اررات المحاكم الفلسطينية .وثقت الهيئة خالل شهر تشرين أول  4شكاوى في
ال فة الغربية حول عدن تنفيذ ق اررات المحاكن ،وبعد مراسلتها للجهات المشتكى عليها ،تن تنفيذ تلك الق اررات ،أما في
قطا غزص فقد تلقت الهيئة شكوى واحدص من مواطن يدعي فيها عدن تنفيذ ق اررات صادرص عن محاكن في قطا غزص أو
المماطلة في تنفيذها ،وكانت تلك الشكاوى على النحو التالي :بتاريخ  2162/61/2صدر قرار عن المحكمة العليا
بغزص لصالح المواطن محمد يوس

وادي  :2عاما الموقو

في سجن غزص على ذمة هيئة الحدود التابعة لو ازرص

الداخلية واألمن الوطني يق ي باجفراج عنه إال أن القرار لن ينفذ حتى اآلن.
إضافة إلى ذلك ال زال هناك عدد من الق اررات التي لم تنفذ في الضفة الغربية منذ فترات طويلة .إضافة إلى ذلك
صدور عدد من الق اررات ذات الشأن اإلداري ،التي لم تنفذ هي أيض ا.1
سادس ا :انتهاك حقوق األشخاص ذوي االعاقة:
 تلقت الهيئة شكويين حول حقوق األشخاص ذوي اجعاقة ،وقد كانت على النحو التالي: قدمت مجموعه من المواطنين من قرية بيت دقو/القدس شكوى جماعية للهيئة حول حقوق األشخاصذوي اجعاقة ،تركزت حدول تقصدير الجهدات المختصدة فدي تقددين الخددمات الالزمدة لهدن وخاصدة فدي المجدال
الصحي وموا مة األماكن العامة.
 قدددمت مجموعدده مددن المدواطنين مددن قريددة قطنددة/القدددس شددكوى جماعيددة للهيئددة حددول حقددوق األشددخاصذوي اجعاقة ،تركزت حدول تقصدير الجهدات المختصدة فدي تقددين الخددمات الالزمدة لهدن وخاصدة فدي المجدال
الصحي وموا مة األماكن العامة.
إلى جان

ذلك ،تلقت الهيئة خالل الفترص التي يغطيها التقرير  38شكاوى حول انتهاكات حقوق األشخاص ذوي

اجعاقة كانت مع مها حول التمييز في تولي الو ائ

العامة والحق في العمل وموا مة األماكن العامة وغيرها من

الخدمات الصحية وال مان االجتماعي والحقوق الواردص في قانون المعوقين والقانون األساسي الفلسطيني.

 1مرفق بهذا التقرير ملحق بقرارات صدرت منذ فترات طويلة ولم يتم تنفيذها وآخر حول القرارات اإلدارية التي لم تنفذ.
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ترى الهيئة

رورص التزان الجهات الرسمية بما نص عليه القانون في عمليات التو ي

وخصوصا النسبة المقررص في

القانون وهي  ،%9والبد في عملية موا مة األماكن العامة لألشخاص ذوي اجعاقة.
سابع ا :الفصل من الوظيفة العامة (الفصل التعسفي) وشرط السالمة األمنية في التعيين .خالل الشهر الحالي
تلقت الهيئة  20شكاوى بخصوص الفصل التعسفي وعدن التعيين ألسبا

سياسية وبشكل تعسفي توزعت تلك

الشكاوى على و ازرص التربية والتعلين و جهاز حرس الرئيس والمخابرات العامة والشرطة والصحة.
إ افة إلى ذلك فقد تلقت الهيئة  7شكا وى تتعلق بالتنافس النزيه في التو ي
من التعيين ألسبا

سياسية أو بشكل تعسفي علما بأنهن حاصلين على مرات

في التربية والتعلين حيث تن استبعادهن
متقدمة في االمتحان والمقابلة.

لذا ترى الهيئة أنه من ال روري العمل على التطبيق الفعلي لقرار الحكومة بإلغا شرط السالمة األمنية والعمل على
تنفيذ قرار المحكمة واعادص جميع المفصولين إلى عملهن وفقا ألحكان القانون.
ثامن ا :االنتخابات المحلية .جرت خالل الفترص التي يغطيها التقرير ،انتخابات المجالس المحلية في محاف ات
ال فة الغربية ،وقد شاركت الهيئة من خالل طواقمها في عملية الرقابة على تلك االنتخابات وتحديدا مرحلتي
االقت ار والفرز ،وقد كان للهيئة عدد من المالح ات على تلك العملية ،حيث ستقون الهيئة بنشر تقريرها
الخاص خالل األيان القادمة .إلى جان

ذلك ،وبوصفها ديوان الم الن ،تلقت الهيئة ما مجموعه  9شكاوى من

مواطنين حول مجريات عملية االنتخا .

تاسع ا :انتهاك الحق في التنقل والسفر.

 بتاريخ  2162/61/:6قان أفراد جهاز األمن الداخلي المتواجدين على معبر رفح البري بمنع المواطن ماجدفاروق شبالق  :1عاما من غزص ،صحافي مراسل التلفزيون المصري في قطا غزص ،من السفر إلى مصر لح ور
مؤتمر بعنوان مستقبل االعالن العربي وعالقته بمؤسسات المجتمع المدني الذي ين مه المركز الدولي لإلعالن
والتنمية .ووفقا لشكوى المذكور فإنه وأثنا تواجده على المعبر للسفر ،تن استدعاؤه من قبل أفراد األمن واستجوابه
حول طبيعة المؤتمر والمرشحين ،وأبلغوه بالمنع من السفر.
 بتاريخ  2162/61/:6قان أفراد جهاز األمن الداخلي المتواجدين على معبر رفح البري بمنع المواطنة حنانيوس

ابو ادغين  22عاما من غزص ،صحافية في اذاعة االيمان التي تعمل في قطا غزص ،من السفر إلى مصر

لح ور مؤتمر بعنوان م ستقبل االعالن العربي وعالقته بمؤسسات المجتمع المدني الذي ين مه المركز الدولي
لإلعالن والتنمية .ووفقا لشكوى المذكورص فإنها وأثنا تواجدها على المعبر للسفر في انت ار زوجها ماجد شبالق الذي
تن استدعاؤه من قبل أفراد األمن واستجوابه حول طبيعة المؤتمر ،وبعد ان سمحوا لها بالسفر عادوا وأبلغوها بالمنع
من السفر.
انتهى
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(ملهحق رقم ()3
قائمة بق اررات صادرة عن المحاكم الفلسطينية خالل الشهور السابقة ولم يتم تنفيذها
حتى تاريخ نشر هذا التقرير
الرقم

االسم

مكان التوقيف

1.

تاريخ التوقيف

تاريخ صدور الحكم

8028/6/9

بتاريخ  8028/2/29صدر
قرار

محكمة

عن

بداية

الخليل يق ي باجفراج عنه
بكفالة عدلية مقدارها 9000
دينار وبكفالة نقدية 2000
لؤي مازن عبد العزيز
عوض

دينار ورغن دفع الكفالة إال
أنه لن ينفذ القرار حتى اآلن.

جهاز األمن الوقائي /الخليل
8028/6/9

2.

بتاريخ  8028/2/29صدر
قرار

محكمة

عن

بداية

الخليل يق ي باجفراج عنه
بكفالة عدلية مقدارها 9000
دينار وبكفالة نقدية 2000

3.

رياض محمد سعيد
جهاز األمن الوقائي /الخليل
زماعرة
عبد الفتاح عزان محمد جهاز األمن الوقائي/ران ا
الحسن

دينار ورغن دفع الكفالة إال
8008/9/9

أنه لن ينفذ القرار حتى اآلن.

 8020/9/8تن عر ه على
المحكمة

العسكرية

بتاريخ

 8020/2/29وتأجل الن ر
فيها
وبهذا

لتاريخ
التاريخ

8020/8/82
حكن

عليه

بالسجن لمدص  28عاما من
قبل المحكمة العسكرية
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إلى جانب تلك الق اررات صدر خالل الشهور السابقة عدد من الق اررات ذات الشأن اإلداري ،ورغم صدورها لم تقم
السلطة التنفيذية بتنفيذها .وهي كالتالي-:
 .2بتاريخ  8008/6/89صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يق ي بإلغا قرار و ازرص الداخلية القا ي
بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة إلدارة الجمعية اإلسالمية لرعاية األيتام في بلدة يطا بدال من الهيئة اجدارية
قرار و ازرص الداخلية ومخالفته للمادص  11من قانون الجمعيات الخيرية لسنة

السابقة والمنتخبة وذلك لعدن تسبي

 ،8002حيث لن ينفذ القرار حتى اآلن.
 .8بتاريخ  8008/9/88صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية ،يفيد بإعادص قيود المواطن نور الدين
صالح حماد الذي تن ترقين قيوده وانها خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ  ،2007/22/2وحتى تاريخ إعداد هذا
التقرير لن يتن تنفيذ القرار المشار إليه.
 .9بتاريخ  8008/7/2صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يق ي بإلغا قرار و ازرص الداخلية القا ي
بتعيين لجنة تح يرية مؤقتة جدارص جمعية بيت أمر لرعاية األيتان في بلدص بيت أمر بدال من الهيئة اجدارية
السابقة والمنتخبة وذلك لعدن تسبي

قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة  ،8002حيث لن

ينفذ القرار حتى اآلن.
 .9بتاريخ  8008/6/88صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يق ي بإلغا قرار و ازرص األوقا
الدينية القا ي بنقل المو

محمد جمال نعمان سلهب إلى و يفة أدنى دون موافقته وما ترت

من مساس بحقوقه الو يفية المكتسبة من حيث الرات

والشؤون

على ذلك القرار

والدرجة ولمخالفته لقانون الخدمة المدنية لعان 2882

وتعديالته الالحقة وخصوصا ما نصت عليه المادص ( )92منه فقد تقرر إلغا القرار الطعين وشل كافة أثاره وحتى
تاريخ إعداد هذا التقرير لن ينفذ القرار.
 .5بتاريخ  8222/28/82صدر قرار من محكمة بداية ران ا

يق ي بدفع مستحقات مالية للمواطن عماد

ر وان عبد العزيز رماحة ،وقيمتها  88222شيكل حيث كان يعمل طباخ في االرتباط العسكري ،وقد انتهى
شهر كانون ثاني  8228دون أن يتن تنفيذ ذلك القرار.
 .6بتاريخ  8222/28/82صدر قرار من محكمة بداية ران ا يق ي بدفع مستحقات مالية للمواطن عبد الرؤو
عمر سوالمي ،وقيمتها  22282شيكل حيث كان يعمل مستخدن مدني لدى األمن الوطني ،وقد انتهى شهر كانون
ثاني  8228دون أن يتن تنفيذ ذلك القرار.
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 .7بتاريخ  8022/8/86حصل المواطن محمد عبد القادر إبراهيم كراجة والذي يعمل في جهاز األمن الوطني
على قرار من محكمة العدل العليا يق ي باحتسا

المدص من  8002/9/2ولغاية 8020/7/29

من مدص خدمته

المقبولة للتقاعد ،وأنه يستحق على تلك المدص مستحقات مالية ورتبة وترقيات .وحتى تاريخه لن يتن تنفيذ القرار
المذكور.
 .2بتاريخ  8022/22/90صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يق ي بإلغا قرار المجلس البلدي في
بلدص أذنا القا ي بفصل المواطن عيسى محمد إسماعيل عوض من عمله كسكرتير للبلدية الن "القرار تن دون
مصادقة وزير الحكن المحلي .وحتى تاريخه لن يتن تنفيذ القرار المذكور.
 .8بتاريخ  8028/6/28صدر قرار عن محكمة العدل العليا لصالح المواطن حسام الدين محمود العواودة والذي
يعمل في جهاز األمن الوقائي يق ي بإلغا قرار إحالته الى التقاعد واعادته الى عمله ،غير أن القرار لن ينفذ
لغاية اآلن.

28

