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التقرير الشهري حول
االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات
في فلسطين خالل شهر أيلول 2016
استمرت االتنتااكات اداالية لالل شار أييول من ادعام  2016بوتيرة متفاوت  ،يبرز هذا ادتقرير أهم االتنتااكات ادتي رصاتاا
ادايئ  ،وقا ليصت ادايئ من مجمل ما رصاته من اتنتااكات إدى ما ييي:
اتنتااكات حقوق اإلتنسان اداالية
االنتهاك

الشهر السابق

الشهر الحالي

الضفة

الغربية

غزة

حاالت ادوفاة غير ادطبةعة

21

6

4

2

شكاوي حول ادتعذيب وسوء ادمعامي

48

42

16

26

اتنتااك ادحق في اجراءات قاتنوتنة سيةم

39

41

21

20

ادتوقيف عيى ذم ادمحافظ

2

6

6

0

االعتااء عيى األشلاص من لالل ادتاايا

4

3

0

3

عام تتنفيذ أو ادتألير في تتنفيذ األحكام

14

6

5

1

ادتوقيف عيى ذم ادرئةس

0

4

4

0

اتنتااكات حري ادرأي وادتعبير واإلعالم ادتجمع ادسيمي

3

7

3

4

2

4

4

0

آب 2016

االستةالء عيى ممتيكات ادمواطتنين اون حكم قضائي

أيلول 2016

قطاع

 -رصات ادايئ  6حاالت وفاة غير طبةعة في حين رصات  21حاد في ادشار ادذي سبقه.

 -تيقت ادايئ  22شكوى حول ادتعذيب وسوء ادمعامي في حين تيقت  48شكوى في ادشار ادذي سبقه.

 تيقت ادايئ  41شكوى حول اتنتااك ادحق في اجراءات قاتنوتنة عااد واالحتجاز اون توفر ضماتنات ادمحاكم ادعااد  ،فةماتيقت  39شكوى في ادشار ادذي سبقه.

 -تيقت ادايئ  6شكاوى حول ادتوقيف عيى ذم ادمحافظ في ادضف  ،فةما تيقت شكويين في ادشار ادذي سبقه.

 تيقت ادايئ  6شكاوى حول عام تتنفيذ أو ادتألير في تتنفيذ أحكام ادمحاكم ،في فةما تيقت  14شكاوى في ادشار ادذي سبقه. -تيقت ادايئ  4شكاوى حول ادتوقيف عيى ذم ادرئةس في حين دم تتيق أي شكوى في ادشار ادسابق.

 تيقت ادايئ  7شكاوى حول االعتااء عيى حري ادرأي وادتعبير واإلعالم وادتجمع ادسيمي فةما تيقت  3شكاوى في ادشار ادسابق. -تيقت ادايئ  4شكاوى حول االستةالء عيى ممتيكات ادمواطتنين اون حكم قضائي في حين تيقت شكويين في ادشار ادسابق.
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تفاصيل االنتهاكات:

أوالً :انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.
رصات ادايئ  6حاالت وفاة لالل ادفترة ادتي ةغطياا ادتقرير 4 ،متناا في ادضف ادغربة واثتنتين في قطاع غزة .توزعت عيى
ادتنحو ادتادي :حاد واحدة وقعت في ادضف ادغربة تنتيج فوضى ادسالح 5 .حاالت وقعت تنتيج عام اتلاذ احتةاطات

ادسالم ادعام  3 ،متناما في ادضف ادغربة  ،حالتان في قطاع غزة.
توضيح لحاالت الوفاة:

 .1الوفاة نتيجة فوضى السالح

 -بتاريخ  2016/9/28توفي ادمواطن (ض .ع)  24عاماً من ملةم بالط بمحافظ تنابيس ،جراء إصابته بأعيرة تناري في

ادبطن أصابت ادكيى وادطحال وادعموا ادفقري ،أطيقت عيةه من قبل األجازة األمتنة في تنابيس ،ووفقاً ديمعيومات ادمتوفرة
داى ادايئ  ،فقا أالل ادمواطن ادمذكور إدى مستشفى رفياةا إلجراء ادعميةات ادالزم  ،دكتنه فارق ادحةاة .حضرت ادشرط إدى
ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث.
 .2حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة.
 بتاريخ  2016/9/3توفي ادمواطن (ن .أ)  23عاماً من مايتن لاتنيوتنس جراء تعرضه دصعق كاربائة أات دسقوطه منمكان مرتفع ،وذدك أثتناء عميه في مايتن حما ادسكتنة شمال غرب مايتن لاتنيوتنس .حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت

تحقةقاً في ادحااث .ادتنةاب ادعام أمرت بعرض ادجث عيى ادطبيب ادشرعي دمعرف أسباب ادوفاة ،ودم يتبين وجوا شبا
جتنائة  .وتجري مايري ادعمل تحقةقاً بادحااث كون ادمتوفي كان ةعمل داى إحاى شركات ادمقاوالت في ادمتنطق .
 بتاريخ  2016/9/15توفيت ادطفي (ر .ج)  7أعوام من مايتن ادلييل جراء إصابتاا بجروح لطيرة تنتيج سقوطاا منعيى سطح متنزل ادعائي بتاريخ  .2016/9/13حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث.
 بتاريخ  2016/9/27توفي ادمواطن )م .ع)  30عاماً من سكان تل ادزعتر بمحافظ شمال غزة جراء إصابته بحروقشاياة بتاريخ  ،2017/9/22ووفقاً ديمعيومات ادمتوفرة داى ادايئ فقا أصيب ادمواطن ادمذكور بحروق من ادارج ادثادث ،

أثتناء إصالحه مودااً ديكارباء ادلاص بادمتنزل .حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث.

 بتاريخ  2016/9/28توفي ادطفل ( ي .ه) عام ونصف العام من بياة ادظاهري بمحافظ ادلييل .جراء التتناقه تنتيجسقوطه في برميل ديمةاه بمتنزل ادعائي  .حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث وقا تنقل ادطفل إدى ادمستشفى

األهيي بمايتن ادلييل.
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 بتاريخ  2016/9/30توفي ادمواطن (أ .ط)  19عاماً من مايتن رام هللا جراء إصابته بجروح لطيرة تنتيج سقوطه منفوق عمارة سكتنة في متنطق بيتوتنةا بمحافظ رام هللا وادبيرة .حضرت ادشرط إدى ادمكان وفتحت تحقةقاً في ادحااث وأكات

أن ادشاب فارق ادحةاه عتنا وصوده ادمستشفى تنتيج االصاب ادلطرة ادتي تعرض داا.
 .3اإلصابة نتيجة فوضى السالح

بتاريخ  2016/9/28وعتنا ادساع ادثادث فج اًر أصيب أربع مواطتنين من ملةم بالط أثتناء تواجاهم في سةارة مع زمييام
ادلامس (ادذي هرب) ،وتبين وجوا روايتين متتناقضتين من األمن ومن األهادي ،تفيا رواة األمن أتنه كان تتواجا بادقرب من

اوار ادغاوي اوري أمن الحظت سةارة باا عاا من ادشباب ويتحاثون بادااتف .وعتناما طيبوا متنام ادتوقف رفضوا وباأوا
بإطالق ادتنار عيى سةارة األمن .وما كان من األمن إال أن أطيق ادتنار بكثاف عيى ادسةارة ومن فياا ،فأصيب كل من (أ.

س)  17عاماً إصابته في ادبطن أجريت ده عمية جراحة في ادمستشفى ادعربي ،وهو حادةاً في قسم ادعتناة ادمركزة ووضعه
مستقر بشكل عام .و( م .م) إصابته في ادظار ووضعه مستقر ،أما ( غ .أ) فقا تعرض دإلصاب بسبع رصاصات وحادته

متوسط وبعياة عن ادلطر( .الرابع توفي ،أنظر حالة الوفاة نتيجة فوضى السالح ص .)2

أما رواة األهل فتفيا بأن قوى األمن استاافت سةارة ادمواطتنين ادذين دم ةكوتنوا مسيحين ،وأطيقوا ادتنار عييام دمجرا رفضام
ادتوقف ،وأطيقوا عيى من باالل ادسةارة بشكل مباشر ودةس عيى إطارات ادسةارة ،وقا أصيب من باالياا بادعايا من

ادرصاصات دكثاف إطالق ادتنار من قبل األمن.

 .4التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة .تيقت ادايئ لالل ادفترة ادتي ةغطياا ادتقرير  42شكوى تتعيق
بادتعذيب وسوء ادمعامي متناا  16شكوى في ادضف ادغربة و 26شكوى في قطاع غزة ،وقا ورات ادشكاوى في الضفة عيى

ادتنحو ادتادي 6 :شكاوى بحق جااز ادشرط  6 ،شكاوى بحق جااز األمن ادوقائي 4 ،شكاوى بحق جااز ادملابرات ادعام .

أما في القطاع فقا توزعت ادشكاوى عيى ادتنحو ادتادي  23شكوى بحق جااز ادشرط  ،شكويان بحق جااز األمن ادااليي،
مركز اإلصالح وادتأهيل.
وشكوى واحدة بحق إاارة ا

ثانياً :انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة وةشمل هذا ادحق االعتقال ادتعسفي واالعتقال عيى ليفة سةاسة وادتوقيف
عيى ذم ادمحافظين وادتوقيف عيى ذم ادرئةس.

االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية .تيقت ادايئ لالل ادفترة ادتي ةغطياا ادتقرير في ادضف ادغربة  21شكوى ،تركزت
حول عام صح إجراءات ادتوقيف ،كون توقيف ادمشتكين كان إما ألسباب سةاسة أو توقةفاً تعسفةاً .أما في قطاع غزة فقا
تيقت ادايئ لالل ذات ادشار  20شكوى حول االتنتااك ادمذكور.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ ،فلالل شار أيلول  2016جرى توقيف  6مواطتنين عيى ذم ادمحافظ ،وهم عيى
ادتنحو ادتادي:

 .1ادمواطن (أ .أ) موقوف متنذ  2016/8/8داى جااز األمن ادوقائي في أريحا ،ولالل فترة توقةفه دم ةعرض عيى
ادجاات ادقضائة ادملتص عيماً أتنه تم توقةفه عيى ذم محافظ جتنين.
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 .2ادمواطن (ب .خ) موقوف متنذ  2016/8/9داى جااز األمن ادوقائي في جتنين ولالل فترة توقةفه دم ةعرض عيى
ادجاات ادقضائة ادملتص  ،موقوف عيى ذم محافظ جتنين.

 .3ادمواطن (أ.ج) موقوف متنذ  2016/7/25داى جااز ادملابرات ادعام في أريحا ولالل فترة توقةفه دم ةعرض عيى
ادجاات ادقضائة ادملتص  ،موقوف عيى ذم محافظ جتنين.

 .4ادمواطن (ع .ش) موقوف متنذ  2016/8/17داى جااز األمن ادوقائي في قيقيية  ،ولالل فترة توقةفه دم ةعرض
عيى ادجاات ادقضائة ادملتص  ،موقوف عيى ذم محافظ قيقيية .

 .5ادمواطن (م.ع) موقوف متنذ  2016/8/17داى جااز األمن ادوقائي في قيقيية  ،ولالل فترة توقةفه دم ةعرض عيى
ادجاات ادقضائة ادملتص  ،موقوف عيى ذم محافظ قيقيية .

 .6ادمواطن (ع .م) موقوف متنذ  2016/8/17داى جااز األمن ادوقائي في قيقيية  ،ولالل فترة توقةفه دم ةعرض عيى
ادجاات ادقضائة ادملتص  ،موقوف عيى ذم محافظ قيقيية .

 .7أما التوقيف على ذمة الرئيس :فقا تيقت ادايئ لالل ادفترة ادتي ةغطياا ادتقرير  4شكاوى من مواطتنين ااعوا فياا
أتنه تم توقةفام عيى ذم ادرئةس ،وهم عيى ادتنحو ادتادي:
الرقم

المواطن

( .1ح .ر)

الجهة

تم توقةفه من قبل جااز ادملابرات ادعام  ،وموجوا
اآلن عتنا جااز ادشرط بمايتن ادلييل.

تاريخ التوقيف
2016/8/4

تاريخ اإلفراج
ما زال موقوفاً

تم توقةفه داى ادملابرات ومن ثم ادمباحث ادعام
( .2س.ج)

وتنظارة ادقيع وسجن ادظاهري ومن ثم جااز األمن

ادوقائي بادلييل بتاريخ  2016/9/10وحصل عيى

2016/7/15

ما زال موقوفاً

قرار إفراج من ادمحكم بتاريخ .2016/9/6

كان موقوفاً داى مركز إصالح ادظاهري وادمباحث

.3

(ك .ر)

.4

(أ .أ)

ادعام وحادةا داى ادملابرات ادعام بادلييل من تاريخ
 ،2016/9/10حصل عيى قرار باإلفراج من محكم

2016/7/20

ما زال موقوفاً

صيح ادلييل بتاريخ 2016/9/6

جااز ادملابرات قام بتوقةفه وتنقل إدى ادمباحث ادعام
ومن ثم إدى ادوقائي وبعا ذدك إدى ادشرط .

2016/7/26

أفرج عتنه بتاريخ
2016/9/26

ثالثاً :االعتداء على األشخاص من خالل التهديد:
 بتاريخ  2016/9/1أفاا ادمواطن (ح.أ)  41عاماً من مايتن لاتنيوتنس وحسب إفااته ديايئ اتنه يتنتمي دحرك فتح ،واحاأعضاء دجتن اإلشراف عيى االتنتلابات ادمحية ادمكيف من حرك فتح ،وأتنه تيقى تاايااً مكتوباً بعتنوان "تحذير" ،وموقع باسم
4

"حماة الشرعية" ،وضعت في مظروف مغيق أسفل باب متنزده ،مكتوب عيياا اسمه بلط اديا ،وقبل االسم صف "أيها الخائن

للشرعية"  ،وتصفه (بادلةاتن وأتنه جزء من حيقات ادمكر وادلةاتن ادتي ةقواها ادلائن احالن) ،وأتنه ضا ادشرعة وةعمل عيى
ادتحريض ضا ق اررات ادشرعة  ،وأتنام ةمايوتنه ادفرص ديعواة ديشرعة واال سيتم ادضرب بيا من حايا.

ادمواطن دم يتقام بشكوى رسمة داى جااز ادشرط أو ادتنةاب ادعام  ،واكتفى بإبالغ ادجاات ادملتص في اديجتن االشرافة
دالتنتلابات ادمحية في قطاع غزة.
 -بتاريخ  2016/9/1أفاا ادمواطن (م .أ)  42عاماً من مايتن لاتنيوتنس ديايئ اتنه وأتنه تيقى تااياا مكتوبا بعتنوان "اإلنذار

األخير" ،وموقع باسم "فتح الثورة" ،وضعت في مظروف أسفل باب متنزده ،وأفاا وهو ةعمل صحافةاً في اديجتن اإلعالمة

دحرك فتح ادمتعيق باالتنتلابات ادمحية  ،ومراسالً دوكاد األتنباء ادفيسطيتنة ادرسمة "وفا" ،أن ادرساد مطبوع بواسط آد

طابع عبر ادكمبيوتر ،ومكتوب عيياا اسمه بلط اديا ،وقبل االسم صف ادلائن ادصغير ،وتتامه بكتاب تقارير دصادح

ادرئةس عباس وادتسبب بمتنع أشلاص من االتنضمام دقائم فتح في االتنتلابات ادمحية  ،وادتسبب بقطع رواتب موظفين من

حكوم رام هللا ،وتتضمن تاايااً ده بتكسير ياةه ،وعقابه سةكون قريباً .ادمواطن دم يتقام بشكوى رسمة داى جااز ادشرط أو
ادتنةاب ادعام  ،واتنما اكتفى بإبالغ ادجاات ادملتص في اديجتن االشرافة دالتنتلابات ادمحية في قطاع غزة.

 -بتاريخ  2016/9/2أفاا ادمواطن (م.أ)  53عاما من مايتن لاتنيوتنس ةعمل صحافةاً في اديجتن اإلعالمة دحرك فتح

ادمتعيق باالتنتلابات ادمحية  ،ومراسالً دوكاد األتنباء ادفيسطيتنة ادرسمة "وفا" ،أتنه تيقى تاايااً مكتوباً بعتنوان "إنذار" ،وموقع
باسم "فتح الثورة" ،وضعت في مظروف أسفل باب متنزده ،وأفاا أن ادرساد مطبوع بواسط آد طابع عبر ادكمبيوتر،
ومكتوب عيياا اسمه بلط اديا ،وقبل االسم صف ادلائن وتتامه بأتنه مؤيا ديرئةس محموا عباس ،وتتامه بكتاب تقارير
دصادح ادرئةس عباس وادتسبب بمتنع أشلاص من االتنضمام دقائم فتح في االتنتلابات ادمحية  ،وادتسبب بقطع رواتب

موظفين من حكوم رام هللا ،وتتضمن تاايااً بتكسير ياةه ،وأن عقابه سةكون قريباً .ادمواطن دم يتقام بشكوى رسمة داى

جااز ادشرط أو ادتنةاب ادعام  ،اكتفى بإبالغ ادجاات ادملتص في اديجتن االشرافة دالتنتلابات ادمحية في قطاع غزة.
رابعاً :انتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع السلمي.

 -بتاريخ  2016/9/1وعتنا ادساع ادرابع وادتنصف عص ار أوقف جااز األمن ادااليي في قطاع غزة ادمواطن ادصحفي

(م.ع)  29عاماً من مايتن غزة ةعمل مراسالً صحفةاً في مجال ادتحقةقات االستقصائة  .ووفقاً دشكواه ادتي تقام باا ديايئ ،
فإن ادجااز قام بتوقةفه ومصاارة هاتفه وجااز االبتوب ادلاص به عيى ليفة تعبيره عن رأةه عيى حسابه ادلاص في

ادفةسبوك وتنتيج عميه ادصحافي.

 بتاريخ  2016/9/6وعتنا ادساع ادـ  12:00دةالً أوقف جااز ادمباحث ادعام في معبر رفح ادبري ادمواطتن ادصحافة(ن .أ)  25عاماً من مايتن غزة ،ووفقاً ديشكوى ادتي تقامت باا ديايئ  ،فإن ادجااز احتجزها لالفاً ديقاتنون واعتاى عيياا
بتوجةه األدفاظ ادمايتن وادحاط بادكرام واالستازاء باا ،وصاار مقتتنةاتاا ادلاص عيى ليفة عمياا ادصحافي ،وأجبرها

ادجااز عيى ادتوقةع عيى تعاا ةقضي بعام تنشر ادمواا ادتي تم تصويرها حول معاتناة ادمواطتنين عيى معبر رفح.
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 -بتاريخ  2016/9/16وعقب اتنتااء صالة ادجمع  ،اتنطيقت مسيرة اعت داا حرك ادجااا اإلسالمي في مايتن جتنين من

أمام مسجا جتنين ادكبير باتجاه اداوار ادرئةسي بوجوا عاا من ادصحافيين ادذين تم االعتااء عييام .وقا أحاط بادمسيرة قوة

امتنة مشترك كبيرة بعضام باديباس ادماتني .ةشار ادى ان حرك ادجااا االسالمي اعت ديمسيرة تنصرة دألسرى ادمضربين
عن ادطعام في ادسجون االسرائيية واحةاء دذكرى اتنتفاض ادقاس .ودم تكمل ادمسيرة مساف مئ متر حتى وقعت مشااات

بين ادمواطتنين وادقوة األمتنة  ،فضت عيى اثرها ادقوة االمتنة ادمسيرة باستلاام ادقوة .وبرواة شاوا عةان تم استلاام ادا اروات

وقتنابل ادغاز وغاز ادفيفل إضاف إدى إطالق عةارات تناري في اداواء .وعيى إثر ذدك وقع اعتااء عيى مواطتنين وصحافيين

اضاف ادى اصاب عاا من افراا االمن.

 -تيقت ادايئ لالل شار  20016/9شكوى ادمواطتن (ب .ط) ادتناطق اإلعالمي باسم ادشبك اإلعالمة "أتنين ادقيا" ،جاء

فياا أتنه وبتاريخ  2016/8/24احتجز جااز ادملابرات ادعام معاات ادتصوير ادلاص بادشبك اون أمر قضائي ،وتم

متنعام من ممارس عميام ادصحافي.
 -بتاريخ  2016/9/18اعتقل جااز األمن ادااليي في قطاع غزة ادمواطن (م .ج)  57عاماً من مايتن رفح ةعمل في مجال

اداعوة ادايتنة  ،ووفقاً ديشكوى ادتي تقام باا ذوو ادمواطن ديايئ  ،فإن عتناصر من جااز األمن ادااليي أوقفوا ادسةارة ادتي
كاتنت تقيه أثتناء عواته دمتنزده ،وتم احتجازه ،ومن ثم إبالغه أتنه موقوف ،وتم تحوييه إدى مقر جااز األمن ادااليي في مايتن

غزة .يذكر أن مقاطع فيايو تنشرت ديااعة ادمذكور تظار رأةه في أحا ادقضاةا ادايتنة ادمتعيق بادصحاب ادكرام وادتي أثارت
موج من وجاات ادتنظر وراوا األفعال عبر مواقع ادتواصل االجتماعي.

 بتاريخ  2016/9/22أوقف جااز األمن ادوقائي في مايتن ادلييل ادمواطن ( ن .ب)  37عاماً من ماتنة اورا ،ووفقاًإلفااة زوجته أتنه تم توقيف زوجاا عيى ليفة تعبيره عن رأةه عبر كتاباته عيى موقع ادتواصل االجتماعي ادفةسبوك ،وقا

عرض عيى ادتنةاب ادعام وادتي وجات ده تام إثارة ادتنعرات ادطائفة  ،وتم اإلفراج عتنه بتاريخ .2016/9/29
 -بتاريخ  2016/9/22استاعى جااز ادملابرات ادعام في قطاع غزة ادمواطن ادصحافي (ج .أ)  25عاماً من مايتن غزة،

ووفقاً ديشكوى ادتي تقام باا ديايئ  ،فإن ادجااز متنعه من ادقةام بعميه ادصحافي وادمتمثل بتصوير فيم وثائقي.
خامساً :االستيالء على ممتلكات المواطنين بدون حكم قضائي

 بتاريخ  2016/9/7أوقف أفراا من جااز األمن ادوقائي في مايتن او ار ادمواطن (س .أ)  32عاماً ،ومصاارة جاازه ادتنقالوتنقوا وأوراق ثبوتة لاص بمركبته اون تحرير محضر ضبط.
 بتاريخ  2016/8/18صاار جااز األمن ادوقائي في ةطا جااز حاسوب محمول من ادمواطن (ع .ر) 42عاماً من ماتنةةطا وطيب متنه مراجع ادجااز بتاريخ  2016/8/21وداى حضوره ادمقابي تبين أن استاعاءه عيى ليفة سةاسة .
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 بتاريخ  2016/8/28تحفظ جااز األمن ادوقائي في ادلييل عيى ادحواد ادمادة ادتي وصيت ديمواطن (ي .ف) ةعملومراسالً صحافةاً دوكاد قاس برس في محافظ ادلييل ،وذدك بعا وصوداا إدى ادصراف عاباين في ادلييل وهي عبارة عن
راتبه دشاري  6و 7وبتاريخ  2016/9/4تم إجباره عيى احضار ادمبيغ وتسيةمه ديجااز وقام أفراا ادجااز بمصاارته اون
تحرير محضر ضبط بذدك ،وبتاريخ  2016/9/19تم إعااة ادمبيغ ده.

 بتاريخ  2016/9/21أوقف جااز األمن ادوقائي في ادلييل ادمواطن (ر .ب)  27عاماً من بياة ادسموع بمحافظ ادلييلبعا أن تم استاعاؤه دمقر ادجااز في ادلييل ،وبتاريخ  2016/9/22قام عاا من أفراا ادجااز بتفتةش متنزل واداه اون ابراز
مذكرة تفتةش حيث تم مصاارة جاازي حاسوب محمول اون تحرير محضر ضبط باما.

سادساً :التأخير والمماطلة في تنفيذ ق اررات المحاكم الفلسطينية.
تيقت ادايئ لالل ادفترة ادتي ةغطياا ادتقرير  6شكاوى حول عام تتنفيذ ق اررات ادمحاكم ،وهي عيى ادتنحو ادتادي:

 .1ادمواطن (ع .س) جرى توقةفه بتاريخ  2016/7/25داى جااز االمن ادوقائي في أريحا ،وبتاريخ 2016/8/23
صار قرار عن محكم بااة أريحا بإلالء سبييه إال أن ادجااز دم يتنفذ ادقرار حتى اآلن.

 .2بتاريخ  2016/7/26أوقف أفراا من جااز ادملابرات ادعام ادمواطن (أ .أ)  22عاماً من مايتن ادلييل ،وبتاريخ
 2016/9/6قررت محكم صيح ادلييل إلالء سبييه بعا حصوده عيى ادبراءة من ادتام ادمتنسوب إدةه ،وعيى
ادرغم من صاور قرار ادمحكم بإلالء سبييه إال أن جااز ادملابرات ادعام استمر في توقةفه ،وقا عيمت ادايئ

الحقاً أتنه تنقل إدى جااز ادشرط ومن ثم األمن ادوقائي ومن ثم إدى ادشرط  ،وأفرج عتنه بتاريخ ،2016/9/26

كان موقوفاً عيى ذم ادرئةس.

 .3بتاريخ  2016/8/18أوقف أفراا من جااز ادملابرات ادعام في ادلييل ادمواطن (ص .ع)  23عاماً من ماتنة

ادلييل عيى ليفة سةاسة  ،وبتاريخ  2016/8/25قررت محكم صيح ادلييل اإلفراج عتنه ودم يتنفذ ادقرار .وبتاريخ
 2016/9/7قررت محكم صيح ادلييل اإلفراج عتنه بادكفاد مرة ألرى ،إال أن جااز ادملابرات ماطل في تتنفيذ

قرار ادمحكم وأفرج عتنه بتاريخ .2016/9/8

 .4بتاريخ  2016/7/15أوقف أفراا من جااز ادملابرات ادمواطن (س .ج) ومن ثم تم تحوييه إدى ادمباحث ادعام
وتنظارة ادقيع في مايتن ادلييل ثم إدى سجن ادظاهري  ،ومن ثم إدى جااز األمن ادوقائي في ادلييل ،بتاريخ

 .2016/9/10وقا حصل عيى قرار إفراج من محكم صيح ادلييل بتاريخ  ،2016/9/6ومازال موقوفاً دغاة

اآلن داى جااز األمن ادوقائي.

 .5ادمواطن (ك .ر) كان موقوفاً داى مركز إصالح ادظاهري وادمباحث ادعام وحادةاً داى ادملابرات ادعام بادلييل

من تاريخ  ،2016/9/10حصل عيى قرار باإلفراج من محكم صيح ادلييل بتاريخ  ،2016/9/6وما زال موقوفاً

دغاة اآلن.

 .6ادمواطن (م .أ) تم توقةفه بتاريخ  2016/8/14داى ادشرط ادعسكري ادتابع دقوى األمن ادااليي في قطاع غزة
عيى ليفة تنزاع مادي مع آلرين ،وبتاريخ  2016/9/8صار قرار عن محكم ادعال ادعيةا بقطاع غزة ،بإلالء
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سبييه باون كفاد  ،استتنااا إدى ملادف اجراءات ادتوقيف ،إال أن ادجااز دم ييتزم بتتنفيذ ادقرار حتى دحظ إعااا هذا

ادتقرير .أضف إلى ذلك هناك  11قرار صدرت خالل الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

تاسعاً :رصد الهيئة لالنتهاكات الواقعة على حقون االنسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية:
أوالً :قرار بقانون صادر عن الرئيس
بتاريخ  2016/9/29صااق ادرئةس عيى قرار بقاتنون معال ديقرار بقاتنون بشأن ادضمان االجتماعي.
ثانياً :ق اررات مجلس الوزراء
بتاريخ  .2016/9/6صااق مجيس ادوزراء عيى آدة ولط عمل ضبط وتتنظةم ايون ادكارباء ،بااف إاارة جباة أموال

ادكارباء ،وآدة ضبط وتوجةه إتنفاقاا طبقا ديقواتنين ادتنافذة ،وتوفير ادرقاب عيى كفاءة ادجباة واتنشاء معةار حكومي قابل
ديقةاس ميزم دتفعيل كاف مسؤودةات وصالحةات مراكز ادمسؤودة اإلااري وادمادة في ادايئات ادمحية وشركات توزيع

ادكارباء دوقف استتنزاف ادمال ادعام.
بتاريخ :2016/9/22

 -1صااق ادمجيس عيى تمايا عمل اديجتن ادوطتنة إلصالح وتطوير قطاع ادتعيةم ادتي يترأساا رئةس ادوزراء دمتابع
ادقضاةا ادتي تم تتنفيذها.

 -2صااق ادمجيس عيى تقرير ادشكاوى ادحكومي ديعام 2015م وادمتعيق بادمؤسسات ادحكومة .

بتاريخ 2016/9/27

 -3قرر ادمجيس تشكيل دجتن داراس وتصويب األوضاع االااري وادمادة ديمؤسسات ادعام ادفيسطيتنة  ،بااف تعزيز
متطيبات ادحوكم وترسيخ مباائ ادحكم ادرشيا.

 -4صااق ادمجيس عيى ادلط ادشامي دتتنظةم ادتحوةالت ادطبة إدى مزواي ادلام ادمعتماين لارج ادقطاع ادعام.

 -5صااق ادمجيس عيى مشروع قرار بقاتنون بشأن ادضمان االجتماعي ،وادتتنسيب به إدى ادسيا ادرئةس إلصااره حسب
األصول.

مشاريع قوانين وق اررات معروضة على أجندة مجلس الوزراء

 .1مشروع قرار بقاتنون معال ديقرار بقاتنون بشأن صتناوق إقراض طيب مؤسسات ادتعيةم ادعادي في فيسطين.
 .2مشروع تنظام رؤساء وأعضاء ادايئات ادمحية .
 .3مشروع تنظام إاارة ادتنفاةات ادلطرة .

 .4مشروع تنظام جمعةات مستلامي ادمةاه.

انتهى
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