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 2015 شباط –التقرير الشهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق االنسان والحريات 

 1...بيانيرسم 

حقوق االنسان انتهاكات أهم 

 2...التي رصدتها الهيئة

الحق في الحياة انتهاكات 

 3...والسالمة الشخصية

 رجااااتاإلالحق في انتهاك 

 7... القانونية العادلة

االعتداا على األشخاص 

والمؤسسات العامة واألمالك 

 8العامة والخاصة...

على الحايات العامة االعتداا 

 8والشخصية ... 

الاأي والتعبيا انتهاكات حاية 

 11واإلعالم والتجمع السلمي...

 المواطنين وثائقاالستيالا على 

 11دون حكم قضائي...

انتهاك الحق في التنقل 

  13والسفا...

التأخيا والمماطلة في تنفيذ 

قاارات المحاكم 

 13الفلسطينية...

االنتهاكات الواقعة على حقوق 

اإلنسان في مجال التشايعات 

 13..والسياسات العامة.

 في هذا العدد...
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أهم هذا التقرير يبرز  ،بوتيرة متفاوت  2016من العام  باطشتتتتتتشتتتتتتار لالل  تنتااكا  الااللي االاستتتتتتتمر  

 يلي: من اتنتااكا  إلى ما من مجمل ما رصاتهالايئ  للصت قا ، واالتنتااكا  التي رصاتاا الايئ 

 

 انتهاكات حقوق اإلنسان الداخلية

  تابعت الهيئة بصورة حثيثة إضراب المعلمين الذي رافقه عدد من االعتداءات واالنتهاكات التي مست
ضراب والحق بالتنق.  مما وثقت الهيئة عدة حاالت اعتقا  لبع  الحق في التجمع السلمي والحق باإل

 المعلمين واالعتداء على البع  األخر 
  ،وثقت الهيئة إصدار النيابة العامة مذمرة قب  بحق النائب نجاة أبو بمر عضو المجلس التشريعي

 واستمرار اعتصامها داخ. المجلس 
  حالة في الشهر الذي سبقه  توزعت  17رصدت  حالة وفاة غير طبيعية في حين 16رصدت الهيئة

حاالت في قطاع غزة  وهي نتيجة  10حاالت في الضفة الغربية،  6حاالت الوفاة على النحو التالي: 
 لظروف غامضة أو لعدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة أو لشجارات عائلية أو نتيجة لفوضى السالح 

 مراكز االحتجاز في قطاع غزة  وثقت الهيئة وقوع حالة وفاة واحدة داخ . 
  شموى في الشهر الذي  16شموى حو  التعذيب وسوء المعاملة، في حين تلقت  36تلقت الهيئة

 شموى في قطاع غزة  25شموى في الضفة الغربية  11سبقه  توزعت الشماوى على النحو التالي: 
  واالحتجاز دون توفر ضمانات  شموى حو  انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة 88تلقت الهيئة

شموى في الشهر الذي سبقه  توزعت الشماوى على النحو  67المحاكمة العادلة، في حين تلقت الهيئة 
 شموى في قطاع غزة  59شموى في الضفة الغربية  29التالي: 

  شماوى في الشهر الذي  10شماوى حو  التوقيف على ذمة المحافظ، فيما سجلت  8تلقت الهيئة
  سبقه

  اعتداءات على تجمعات سلمية واعتداء على الحريات الصحافية والتقييد على حرية  5سجلت الهيئة
 التعبير والرأي في حين وثقت اعتداءين في الشهر الذي سبقه 

  شماوى  9شماوى حو  عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحمام المحاكم في حين سجلت  5سجلت الهيئة
   في الشهر الذي سبقه 



 

3 
 

، فاكس: 2264+ ،ص.ب. 972 2 2987536/  2960241 :رام هللا: هاتف –المقر الرئيسي 

2987211 2 972+ 

 +97282845019+  فاكس: 97282824438مكتب غزة: هاتف: 

 الهيئــة المستقلــة لحقــوق اإلنســان

 فلسطين - "ديوان المظالم"

 
 األجهزة األمنية أموااًل واالستيالء على وثائق دون حمم قضائي  شماوى بشأن مصادرة 7الهيئة  لقتت  
  شماوى حو  تأخر األجهزة األمنية في تنفيذ قرارات المحاكم  3الهيئة تلقت 

 

 تفاصيل االنتهاكات

 الحق في الحياة والسالمة الشخصيةأوالً: انتهاكات 

في قطاع   حاال 10 و الضف  الغربي في   حاال 6 امنا .شباط لالل شار وفاة  حال 16 رصا  الايئ 

وقعت في مراكز التوقيف واالحتجاز في  واحدةحال  وفاة  على النحو التالي:تلك الحاال  . توزعت غزة

 .قطاعالفي حاال   5، وفي الضف  مناا وقعت واحدة حال  ف غامض في ظرووقعت  ةوفا  حاال 6. قطاعال

في حاال   4، وقطاعالفي  واحدةحال  ، وقعت وفاة وقعت تنتيج  حوادث الشجارا  والقتل الخطأ  حاال 5

 .قطاعلافي واأللرى  الضف  في واحاة ،احتياطا  السالم  العام  تنتيج  عام اتخاذ اوقعت وفاة اتحال. الضف 

ث في حواد قطاعالوقعت في  واحدةوحال  وفاة  .تنتيج  فوضى السالحقطاع الفي وقعت  واحدة وفاة حال 

   األتنفاق.

 توضيح لحاالت الوفاة

وثقت الايئ  لالل الفترة التي يغطياا التقرير حال  الوفاة التالي  في السجون ومراكز االحتجاز، وتتلخص 

ً  40 (ع )أ.توفي المواطن  17/2/2016بتاريخ في أتنه و محافظ  الوسطى، وكان ب من بلاة الزواياة عاما

توفي أثناء احتجازه في مركز شرط  دير البلح لاى المباحث الجنائي .  .في جااز الشرط  قبل االتنقسام يعمل

من قبل شرط  المباحث  16/2/2016بتاريخ  شقيقهقا تم استاعاء ف إلفادة شقيق المتوفى للايئ   ووفقا  

اااء موجود في مستشفى ش بأن شقيقه اربقاألأحا  لغهأب الصباححول قضي  جنائي ، وفي للتحقيق معه 

األقصى، وأتنه قا توفي، وتم تنقله إلى مستشفى الشفاء بغزة، ليتم عرضه على الطب الشرعي، ووفقا  

 حضر  الشرط  إلى المكان وفتحت تحقيقا  في الحادث. فقا  وما  المتوفرة لاى الايئ للمعل

ار  قضي  مع الجاا  المختص . وقا أصكما تلقت الايئ  شكوى من عائل  المتوفى، وتقوم الايئ  بمتابع  ال

، وحاولت ارسال طبيب شرعي من التحقيق في حال  الوفاةببياتنا  طالبت فيه  17/2/2016الايئ  بتاريخ 

الضف  الغربي  لحضور عملي  التشريح بالنياب  عن العائل  والايئ ، لكن تألر صاور التصريح للطبيب 

     للوصول إلى غزة في وقت التشريح.
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 حاالت الوفاة ظاوف غامضة. 1 

ً  41 )أ.أ(توفي المواطن  9/2/2016بتاريخ  - للمعلوما   جنين. ووفقا  بمحافظ   من قري  بيت قاد عاما

حضر   .في القري  التي يملكاااج اجالفي مزرع   المواطن قا عثر مواطنون على جث ف المتوفرة لاى الايئ 

 ومازالت اجراءا  التحقيق جاري .  الجث  للتشريحم تنقل وفتحت تحقيقا  في الحادث، وت الشرط 

ً  36 .ع(ن)توفي المواطن  10/2/2016بتاريخ  - جراء  محافظ  لاتنيوتنسب من بلاة عبسان الجاياة عاما

لايئ  فقا عثر على المواطن المذكور في حال  شنق معلقا  بوشاح على ووفقا  للمعلوما  المتوفرة ل التناقه.

 حضر  الشرط  إلى المكان وفتحت تحقيقا  في الحادث.  كان يعمل باا.ي منطق  زراعي  شجرة ف

ً  17 .ك(ح)توفي المواطن  11/2/2016بتاريخ  - ووفقا   جراء التناقه. من محافظ  لاتنيوتنس عاما

 .للعائل  عوديبواسط  حبل في أعلى حمام زراعي  لايئ  فإن المذكور عثر عليه معلقا  للمعلوما  المتوفرة ل

 ط  إلى المكان وفتحت تحقيقا  في الحادث.حضر  الشر

ً  57 .ع(ن)عثر على جث  المواطن  14/2/2016بتاريخ  - محافظ  الوسطى، وكان ب من بلاة الزواياة عاما

ر  لايئ  فإن الشرط  عثووفقا  للمعلوما  المتوفرة ل في جااز األمن الوقائي قبل االتنقسام. ا  يعمل ضابط

تلقياا إشارة بالحادث، وأن المواطن توفي متأثرا  بإصابته بالضرب على على الجث  في أرض زراعي  بعا 

 حضر  الشرط  إلى المكان وفتحت تحقيقا  في الحادث. عن في الرقب .الرأس والط

 .أ(ي)وفاة المواطن  في مستشفى تناصر بماين  لاتنيوتنسأعلنت المصادر الطبي   19/2/2016بتاريخ  -

32  ً ة ووفقا  للمعلوما  المتوفر جراء إصابته بحروق شاياة. حافظ  لاتنيوتنسمب من بلاة بني سايال عاما

قسم العناي   وتم تنقله إلىشباط 12كان قا أشعل النار بنفسه في وقت سابق بتاريخ  لايئ  فإن المواطنل

  . الشرط  فتحت تحقيقا  في الحادث الُمرجح أتنه على للفي  االتنتحار.حتى اإلعالن عن وفاتهمركزة ال

ً  28 .أ(م)توفي المواطن  20/2/2016بتاريخ  - جراء إصابته بجروح  محافظ  رفحب من حي الشوك  عاما

على  ى  لقئ  فإن شقيق المذكور قا وجاه مُ لايلووفقا  للمعلوما  المتوفرة  لطيرة تنتيج  سقوطه من علو.

حضر   .فيهتوفي و ى المستشفى األوروبي بخاتنيوتنساألرض بعا سقوطه من شرف  المنزل، وتم تنقله إل

 تحقيقا  لمعرف  مالبسا  الحادث. الشرط  إلى المكان وفتحت

 الخالفات العائلية والقتل الخطأ حاالت الوفاة على خلفية الشجارات أو
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 ووفقا  للمعلوما  كشفت شرط  تنابلس جريم  قتل كاتنت قا حصلت قبل سنتين، 4/2/2016بتاريخ  -

ً 18 .أ(آ)لايئ  من شرط  تنابلس أن الفتاة المتوفرة ل فقا  آثارها قبل تنحو  امعي ،وكاتنت طالب  ج عاما

، وقام الجاتني بافناا بعا 16/4/2014الجريم  قا وقعت بتاريخ . ا ألوها الذي اعترف بفعلتهقتلا ،سنتين

 .حرقاا

ً  49 .أ(ل)توفيت المواطن   17/2/2016بتاريخ  - جراء إصابتاا بطعنا  آل   من ماين  لاتنيوتنس عاما

. ووفقا  للمعلوما  المتوفرة لاى الايئ  فإن المواطن  أصيبت بجروح مالجسمختلف  من حادة في أتنحاء 

اك. أعلن عن وفاتاا هن مستشفى غزة األوروبي بخاتنيوتنس، ، وتم تنقلاا إلىا للطعنلطيرة جراء تعرضا

وتم توقيف ابنتاا كمشتبه باا على ذم  الحادث حضر  الشرط  إلى المكان وفتحت تحقيقا  في الحادث 

 تنتيج  لالفا  عائلي .
ً  27 .ش(ع)توفي المواطن  23/2/2016بتاريخ  - جراء إصابته  سلفيتبمحافظ   من قري  الزاوي  عاما

بآل  حادة. ووفقا  للمعلوما  المتوفرة لاى الايئ  فقا حصل شجار  تنتيج  للضربجروح لطيرة في الرأس 

، وأثناء النقاش تطور األمر فحضر شقيق 12/2/2016ن المذكور ومواطن آلر بتاريخ بين المواط

إلى أن تم اإلعالن صى، وتنقل للمستشفى بحال  حرج  المواطن اآللر من الخلف وضربه على رأسه بع

ي وتتواجا قوا  من األمن فثنين على ذم  التحقيق، وال زالت التحقيقا  جاري . ا، تم توقيف عن وفاته

 ذأسرة القاتل رحلت من بالرغم من أن حرق منازل وعقارا  أسرة القاتل،حاولت أسرة القتيل  قري  كونال

 .                وضاعلوفا  من تفاقم األ الحادث  

ً  70 .أ(ن)توفيت المواطن   24/2/2016بتاريخ  - بجروح لطيرة  اجراء إصابتا من ماين  الخليل عاما

تنتيج  تعرضاا للضرب المبرح من قبل تنجلاا ما أدى لوفاتاا، ووفقا  للمعلوما  المتوفرة للايئ ، فقا 

 حضر  الشرط  إلى المكان وفتحت تحقيقا  في الحادث.

ً  45 .ج(يأ)توفي المواطن  24/2/2016بتاريخ  - جراء  جنينبمحافظ  من بلاة السيل  الحارثي   عاما

النار  لمجاو أطلقما  المتوفرة لاى الايئ ، فقا إصابته بعيارا  تناري  في الرأس واليا. ووفقا  للمعلو

سير المحرر عمار زيود، وقا حضر  الشرط  إلى المكان وفتحت قبال األلالل است مساف  قريب  منعليه 

تر في اك. وقا ساد توالحياة هن لى مستشفى جنين الحكومي حيث فارقإتحقيقا  في الحادث، وقا تم تنقله 

ا  كثفم ا  أمنيا  شاا  البلاة تواجاو ،عالن الوفاة حيث وقع عاة حاال  اطالق تنار وحرق لمنازلإالبلاة بعا 

أر قايم بسبب ث تلقى العايا من التااياا  بالقتل المغاور فإنووفقا لشاود عيان  وضاع.لمنع تاهور األ
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 سير محرر من سجون االحتاللأن المواطن جرادا  أسود، علما  بألالل مشاركته في مجموعا  الفاا ال

يق مازالت جراءا  التحقإمن الوطني. تنه كان برتب  عميا في جااز األأكما  عاما   20مضى على اعتقاله 

 سباب وظروف الحادث.أجاري  لمعرف  الجناة و

  دم اتخاذ احتياطات السالمة العامةحاالت الوفاة بسبب ع

ً  44 أ.س()توفي المواطن  8/2/2016بتاريخ  - جراء إصابته بجروح لطيرة  من محافظ  الخليل عاما

المتوفرة  معلوما جنوب محافظ  الخليل، ووفقا  لل في ي كان يعمل به دالل كسارة تنتيج  اتنقالب الباجر الذ

 حضر  الشرط  إلى المكان وفتحت تحقيقا  في الحادث. لاى الايئ ،

ً  32 .ع(ك)توفي المواطن  15/2/2016بتاريخ  - جراء إصاب  بكسور في الرأس  من ماين  غزة عاما

تنتيج  اتنايار سقف بناء عليه. ووفقا  للمعلوما  المتوفرة لاى الايئ  فإن المواطن المذكور كان يعمل مع 

قف حاث اتنايار لسناما آلرين في مشروع بناء في قاع  المؤتمرا  في جامع  األقصى فرع لاتنيوتنس، ع

 ،تم تنقلام إلى مستشفى تناصر والمستشفى األوروبي بمحافظ  لاتنيوتنسعامال ،  23 إلصاب  أدى البناء

 حضر  الشرط  إلى المكان وفتحت تحقيقا  في الحادث.. حيث أعلن عن وفاة المواطن
 نتيجة فوضى وسوا استخدام السالححاالت الوفاة 

جراء إصابته بشظايا قنبل  ياوي . ووفقا  للمعلوما   أعوام 5 .ص(ص)توفي الطفل  25/2/2016بتاريخ  -

المتوفرة لاى الايئ  فإن الطفل أصيب وشقيقه تنتيج  اتنفجار القنبل  في منزل العائل ، وقا تم تنقلاما إلى 

ان كحضر  الشرط  إلى الم، إال أن أعلن عن وفاة صايب. تناوتنيسي في محافظ  شمال غزةى االالمستشف

 الحادث. في تحقيقا  وفتحت 

 حاالت الوفاة في األنفاق

ً  23 .م(م)توفي المواطن  8/2/2016بتاريخ  - جراء إصابته بااللتناق في أحا  رفحماين  من  عاما

لايئ  فإن المواطن قا أصيب تنتيج  اتنايار ترابي أثناء عمله في أحا ووفقا  للمعلوما  المتوفرة ل األتنفاق،

لنجار مستشفى أبو يوسف ا وقا تم تنقله إلى .المصري  في محافظ  رفح -لسطيني  االتنفاق الحاودي  الف

 أعلن عن وفاته.و

 انفجارات داخلية -استخدام السالحاإلصابة نتيجة سوا وفوضى . 2
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ل أثناء وجوده إلطالق تنار من مجاو واطن فادي السعاي من ماين  جنينتعرض الم 28/2/2016بتاريخ  -

لى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العالج، ووفقا  للمعلوما  المتوفرة لاى الايئ ، إفي ماين  جنين، تم تنقله 

  .جراءا  التحقيق جاري إتحت تحقيقا  في الحادث، ومازالت فقا حضر  الشرط  إلى المكان وف

  36 يرلالل الفترة التي يغطياا التقرتلقت الايئ  . المعاملة القاسية والمهينة –التعذيب أثناا التوقيف  .3

 ،في قطاع غزة وىشك 25و الغربي في الضف   شكوى 11 مناا ،تتعلق بالتعذيب وسوء المعامل  شكوى

 واحدة اوىشك، ضا جااز الشرط وى اشك 9 على النحو التالي:الشكاوى في الضف  الغربي   ورد وقا 

 وزعتفقا ت غزة قطاعفي أما  .ضا جااز المخابرا  العام  واحدة، وشكوى ضا جااز األمن الوقائي

 .ضا إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل ويانوشك ،ضا جااز الشرط شكوى  23على النحو التالي:  الشكاوى

 الضربستخامت وسيل  الشبح وا ،شتكين وفقا  للشكاوى المقام وسائل متعادة في تعذيب الم وقا استخامت

  .وتعري  الموقوف إلى جاتنب الشتم والتحقير والحرمان من النوم والعصي واألرجلاألياي ب

ويشمل هذا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال على للفي   ك الحق في إرجاااات قانونية عادلةثانياً: انتها

 .والعرض على القضاء العسكري والتوقيف على ذم  المحافظين سياسي 

 29 ف  الغربي في الض الفترة التي يغطياا التقريرتلقت الايئ  لالل  .سياسية حتجاز التعسفي وألسباباال

حول عام صح  إجراءا  التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسي  أو توقيفا   تركز  شكوى

في أما  حول االتنتااك المذكور. شكوى  59 الايئ  لالل ذا  الشار تتلقفقا في قطاع غزة أما  تعسفيا .

على ذم  المحافظ، مواطنين  8 جرى توقيف 2016 شباطفخالل شار  ،مجال التوقيف على ذمة المحافظ

 : على النحو التالي وهم رهن االعتقال حتى تاريخ إعااد هذا التقرير 3بقي و منام 5تم اإلفراج عن 

الجا  الموقوف  مالحظا 

 على ذمتاا
 الرقم االسم تاريخ التوقيف مكان التوقيف

 1 (د. س) 20/1/2016 المباحث محافظ تنابلس 

 2 (م .أ) 13/1/2016 الوقائي محافظ تنابلس 

 3 (ز. س) 9/2/2016 المخابرا  محافظ طوباس مفرج عنه
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 4 (د. م) 7/2/2016 المخابرا  محافظ طوباس مفرج عنه

على ذم  توقيفه تم تمايا 

القضاء الماتني في السجن 

 الماتني

 5 (ش. ي) 18/1/2016 مباحث جنين محافظ جنين

 6 (ص. ن) 3/2/2016 المخابرا  محافظ تنابلس مفرج عنه

محافظ  بيت  

 لحم

 7 (ب .ع) 16/2/2016 المخابرا 

 

  ثالثاً : االعتداا على المؤسسات العامة، واألمالك العامة والخاصة 

محافظ  ب الواقع في بيت الهياسالم ديب، وقع اتنفجار أمام بناي  منزل عائل  عاشور  19/2/2016بتاريخ  -

ديب للايئ ، وهو أحا سكان البناي ، أتنه استيقظ فجرا  على صو   إلفادة المواطن عصام شمال غزة. ووفقا  

  ااتنفجار ضخم على الباب الخارجي للبناي ، ما أدى إلى حاوث أضرار جزئي  في طوابق البناي  والبناي

وفتحت تحقيقا  في الحادث، ووفقا  للشرط  فإن الحادث  المكانالشرط  التي حضر  إلى ب اتصلالمجاورة، 

تنجم عن تفجير عبوة محلي  الصنع. ويذكر أن المواطن هشام عاشور سالم ديب األمين العام لحرك  

  اولين.من قبل مج االعتااء عليه بالطعنقا سبق أن تم عصام وأحا سكان البناي ، هو شقيق والصابرين، 

 ً  والشخصية لى الحايات العامة: االعتداا عرابعا

عاما  من  32ز األمن الوقائي في الخليل المواطن ثائر محمود عرجان جاا أوقف 2/2/2016بتاريخ  -

( حيث صل االجتماعي )الفيسبوكمحافظ  الخليل على للفي  تعبيره عن رأيه على موقع التواب ماين  دورا

 .17/2/2016اما  العليا وقا أفرج عنه بتاريخ له تامتي إثارة النعرا  الطائفي ، وقاح المق توجا

عاما  من  28براهيم شاللاه إجااز األمن الوقائي في الخليل المواطن طارق  أوقف 8/2/2016بتاريخ  -

مع  فيسبوكجتماعي البيره عن رأيه في موقع التواصل االمحافظ  الخليل وذلك على للفي  تعب بلاة سعير

 .11/2/2016العلم أتنه أمام ولطيب مسجا تابع لوزارة األوقاف وقا أفرج عنه بتاريخ 
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من مخيم  عاما   53ن عاتنان محمود الفقعاوي المواط لليجااز األمن الاا استاعى 8/2/2106بتاريخ  -

لقي بالغا  ت ا  إلفادة المواطن للايئ  فإتنهلاتنيوتنس، سكرتير حزب الشعب الفلسطيني فرع لاتنيوتنس. ووفق

 ي غرف  للتحقيق حوالي ساعتين، تم التحقيق معهبالحضور إلى مقر الجااز، ولاى وصوله تم احتجازه ف

ه لب من، وطُ العاشر من شار شباط فيذكرى اتنطالق  الحزب وعوة الحزب لحراك شبابي متزامنا  حول د

تنه أغير  10/2/2016ر مجادا  في الحضوتم إلالء سبيله بعا إبالغه بعام المشارك  في تلك الفعاليا ، 

 رفض الحضور دون مذكرة توقيف صادرة عن الجاا  القضائي .
 ا عضو المجلس التشايعي نجاة أبو بك النائباعتصام . 1

عن القائم ، صار  مذكرة 25/2/2016في يوم الخميس الموافق و للمعلوما  المتوفرة لاى الايئ  وفقا   -

م معاقب الرتكاباا جرائ كر عضو المجلس التشريعيتنجاة أبو ب النائبلقبض على بابأعمال النائب العام، 

علياا بموجب قاتنون العقوبا ، وفقا  للمذكرة، وعليه توجه أفراد من األجازة األمني  العتقالاا من أمام 

سميا راالعتصام لحين إلغاء قرار القبض علياا وإبالغاا  أبو بكرتشريعي، وتنتيج  ذلك، قرر  المجلس ال

ن القبض على أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي مخالف للقاتنون األساسي، الذي تنص على إ .بذلك

، واألمر كذلك مخالف لقاتنون حقوق وواجبا  أعضاء المجلس التشريعي، للنواب الاستوري الحصاتن  

 ومخالف أيضا  للنظام الااللي للمجلس التشريعي. 
  جاء  فيه المطالب التالي : ا  بياتن 25/2/2016الايئ  ومجلس منظما  حقوق اإلتنسان بتاريخ قا أصار  و

قراراته األليرة والتوقف عن أي  إجراءا  من شأتناا ل قائم بأعمال النائب العامالضرورة مراجع   .1

 المساس بالحصاتن  البرلماتني  الاستوري  ألعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
 ا  فوري ا  حا ول  فلسطين السيا محمود عباس،المستوى السياسي ممثال  برئيس دضرورة أن يضع   .2

للتاهور في حال  الحريا  العام ، وإيجاد حلول لألزما  القائم  من لالل الحوار واالحتكام إلى 

 سيادة القاتنون. 
  على ي التشريع والرقابدعوة المجلس التشريعي إلى االلتئام ومباشرة ماامه الاستوري  األصيل  ف .3

السلط  التنفيذي  وأجازتاا، بما يساهم في استعادة وحاة المؤسسا ، إلى حين إجراء االتنتخابا  

 العام  الرئاسي  والتشريعي  في أسرع وقت ممكن.
 اضااب المعلمين . 2
على ماالل مني  بوضع حواجز جازة األبعناصر من األ قام جااز الشرط  ماعوما   23/2/2016بتاريخ  -

، ماين  رام هللا للمشارك  في االعتصام المعلنل للبحث عن المعلمين المتوجاين ومخارج مان الضف  الغربي 
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ايئ  ال  رصاكما  .بالقرب من مقر مجلس الوزراء وذلك من أجل منعام من الوصول لالعتصام المركزي

ماين  رام هللا من قبل جااز األمن  حا منسقي االضراب فيأ (ع.إ)المعلم  صباح يوم االعتصام استاعاء

ومكث عناهم حوالي ساع  وذلك لالستفسار منه عن االعتصام واضراب   الوقائي في ماين  رام هللا

 المعلمين.

شمالي ومنعت المعلمين من كما قامت األجازة األمني  في ماين  الخليل بنصب حواجز على مالل الخليل ال

أن جااز المخابرا   عاما  من الخليل 38)ف.ط( المعلم . أفاد االعتصام للمشارك  فيلى رام هللا إالوصول 

هللا، وذلك من ماين  رام لهو وزمالئه من التوجه   منعوهألمن الوقائي وجااز الشرط ، العام  وجااز ا

 وأفاد .مني  كاتنت غير الئق  وفظ مالل الخليل الشمالي وأن معامل  األجازة األعنا لالل حاجز أقاموه 

عاما  من الخليل أتنه لم يتمكن من المشارك  في االعتصام الذي كان سيعقا أمام مجلس  31)ي.أ(  لمعلما

 معلم ال الوزراء في رام هللا تنتيج  منعه من قبل األجازة األمني  من مواصل  طريقه الى رام هللا. وقا أفاد 

بالفصل من الوظيف  من قبل  ت للتااياضعاما  وهي تناشط  في إضراب المعلمين أتناا تعر 39)ن.ج( 

عاما   38)أ.ج(  المعلم جاازي األمن الوقائي والمخابرا  في حال استمر  في قيادة اإلضراب. وقا أفاد

من الخليل أتنه تم توقيفه ومركبته في منطق  العبياي  بعا أن تنصب حاجز لألجازة األمني  هناك من أجل منع 

حجز بطاقته وأوراق مركبته من الساع  التاسع  صباحا  وحتى  المعلمين من الوصول الى رام هللا حيث تم

الساع  الثاتني  عشرة، وبعاها تم تحويله الى مايري  شرط  بيت لحم حيث اتنتظر هناك حتى الساع  الثاتني  

  .رصا  الايئ  توقيف عاد من المعلمين، على للفي  مشاركتام في االعتصامو بعا الظار.

حول إضتتتراب المعلمين وتوقيف  17/2/2016وقا أصتتتار  الايئ  في هذا الصتتتاد بياتنا  صتتتحافيا  بتاريخ 

حيث رأ  الايئ  أن حجز حري  المعلمين على للفي  وقفتام هو مستتتتتتاس بحري  العمل النقابي، عاد منام، 

  تنستتتجم مع توجااالذي كفله القاتنون األستتتاستتتي والمواثيق الاولي  التي اتنضتتتمت لاا دول  فلستتتطين، وال 

رستتتتتتتال  وطالبت الايئ  رئيس الوزراء بموجب  الحكوم  في تطوير قطاع التعليم وتعزيز مكاتن  المعلم.

ه، بضتتترورة فتح حوار لمناقشتتت  كاف  مطالب المعلمين المشتتتروع ، والوصتتتول إلى تنتائ  رستتتمي  وجات ل

 .ير عن الرأيلوقف تعطيل المسيرة التعليمي ، مع ضمان حري  العمل النقابي والتعب

وفي ذا  السياق، طالبت الايئ  اتحاد المعلمين بضرورة مراجع  لوائحه وأتنظمته الااللي ، وفق إطار زمني 

واضح ومعلن، بما يكفل إجراء اتنتخابا  داللي  دوري  تكون مفتوح  لكاف  المنتسبين إلى الوظيف ، وبما 

  من أجل الناوض بواقع العمل النقابي لشريح  مام  وحيوي يحقق تمثيال  قاتنوتنيا  وتنقابيا  سليما  لالتحاد، وذلك

 في المجتمع الفلسطيني.
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ً خامس    نتهاكات حاية الاأي والتعبيا واإلعالم والتجمع السلمي: اا

عاما  من ماين   21 فيشتت قصتتعب لميس في ماالصتتح جااز األمن الوقائي استتتاعى 1/2/2016بتاريخ  -

شتتتتتتتكوى تقام باا  وقا أفاد المواطن في 3/2/2016الخليل، وذلك من أجل مقابلته في مقر الجااز بتاريخ 

 في مع العلم أتنه يعمل صحفي حر.اه جاء على للفي  عمله الصحءللايئ  أن استاعا

ن ر مبقرا النجاح الوطني المحاضتتتر في جامع  الاكتور عبا الستتتتار قاستتتم  تم احتجاز 2/2/2016تاريخ ب

حول والي  الرئيس أبو مازن. ووفقا  للمعلوما  المتوفرة  في  اصتتتتتحالنياب  العام  على للفي  تصتتتتتريحا  

 .7/2/2016عنه بتاريخ  أفرجصالح وتأهيل تنابلس، إتم احتجاز الاكتور قاسم في مركز لاى الايئ ، فقا 

من ماين  رام هللا، ووفقا  للمعلوما   مرتن حما ماايأالمواطن   جااز الشرط أوقف 15/2/2016بتاريخ  -

من قبل جااز الشرط  في مايري  شرط  ضواحي القاس  ئ  فقا جرى توقيف المواطنالمتوفرة لاى الاي

فراد الشتترط  تتعلق بالموازتن  العام  وحصتت  األمن مناا، وقا ى للفي  تنشتتره تعليقا  على صتتورة ألعل

 تالل الايئ . بعا 16/2/2016أفرج عنه بتاريخ 

 24بقرار من النياب  العام  لماة  الجايايايهاب علي في اجرى توقيف الصتتتتتتتح 15/2/2016بتاريخ  -
ستتتاع ، ووفقا  للمعلوما  المتوفرة لاى الايئ ، فقا كان التوقيف على للفي  شتتتكوى جزائي  ضتتتاه تنتيج  

يون، والتلفزالعام  لإلذاع  ايئ  الفي على أحا العقود التي ابرمت مع أحا العامال  في اتعليقه الصتتتتتتتح

 وبنفس اليوم عرض على قاضي صلح محكم  رام هللا الذي قرر الالء سبيل بالكفال .

إلحياء ذكرى اتنطالق  الجبا  الايمقراطي   مستتتتتيرة ستتتتتلمي  26/2/2016م الجمع  الموافق يواتنطلقت  - -

لى منطق  قصتتر الحمراء إرة يستتيم جثامين الشتتاااء وتنصتترة لألستترى، وعنا وصتتول الموللمطالب  بتستتل

 جااز الشتتتتتتترط  منعام من التقام،بوجود حاجز أمني من القوا  الخاصتتتتتتت  التابع  ل المتظاهرون تفاجأ

وحين  ،ةالبير المقام  على أراضي المواطنين فيبيت ايل ستوطن  لرى باتجاه مأ اتخذ  المسيرة طريقا  

قام بستتتبب وجود حاجز بشتتتري من قبل التلرى من أنعت مرة وصتتتولاا دوار المستتتتحضتتترا  الطبي  مُ 

 الزي الماتني ولم تسجل أي اعتااءا  بالضرب واتنتات المسيرة بذلك.وفراد الشرط  بالزي الرسمي أ

 ً  المواطنين دون حكم قضائي وثائقاالستيالا على : سادسا

أفاد فياا أتنه في العام عاما  من ماين  الخليل بشكوى للايئ   21 (ق .م)تقام المواطن  2/2/2016بتاريخ  -

وقيع وأتنه أجبر على الت ،دوالر أمريكي منه 700مبلغ خابرا  العام  في الخليل جااز المصادر  2015
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زة علما  أن مصار المبلغ كان من لاله المقيم في األردن وأتنه لم يتم قطاع غعلى أن مصار هذا المبلغ هو 

 ضبط المبلغ ضمن محضر حسب األصول.

عاما  بشكوى أفاد فياا أن جااز األمن الوقائي قام  22 .أ(ش )ا المواطن تقام وال 10/2/2016بتاريخ  -

تم  9/2/2016، وهاتف تنقال، وبتاريخ PCبتوقيف تنجله ومصادرة جااز حاسوب  8/2/2016بتاريخ 

 .14/2/2016مصادرة ذاكرة وقا أفراج عنه بتاريخ 

 أوقفأن جااز األمن الوقائي عاما  بشكوى أفاد فياا  49 .أ(ه )تنجل المواطن تقام  17/2/2016بتاريخ  -

 على للفي  اضراب المعلمين وصادروا جااز حاسوب محمول وهاتف تنقال. 17/2/2016والاه 

 أوقفأن جااز األمن الوقائي عاما  بشكوى أفاد فياا  47 (ع. إ)تقام شقيق المواطن  17/2/2016يخ بتار -

  .PCعلى للفي  اضراب المعلمين وصادروا جااز حاسوب  17/2/2016شقيقه بتاريخ 

عاما  من ماين  الخليل بشكوى للايئ  أفاد فياا أتنه بتاريخ  62 أ( .ع)ام المواطن تق 22/2/2016بتاريخ  -

من  عاما   13أفرج عنه بعا  21/7/2015قام بشراء عقار تجاري في ماين  الخليل وبتاريخ  21/8/2002

أرسل حاادا  من أجل اصالح باب العقار إال أتنه  2/9/2015االعتقال لاى االحتالل االسرائيلي وبتاريخ 

الحااد ويصادرون معااته بحج  أن العقار "مال دول "  لوقفمن جااز األمن الوقائي  تفاجأ بحضور أفراد

 ه كل ما يثبت أتنه صاحب العقار.لاييه جااز األمن الوقائي، وعلما  أتنه ال يوجا ما يالل على ما ياع
د فياا أتنه عاما  من ماين  الخليل بشكوى للايئ  أفا 28 (ج.م )تقام المواطن يزن  22/2/2016بتاريخ  -

دوالر أمريكي وقا أفاد أتنه  3500مبلغ  صادرواوجااز المخابرا  العام  أوقفه  13/2/2016بتاريخ 

 كمخصصا  عن فترة اعتقاله لاى االحتالل اإلسرائيلي. 2015من العام  8حصل على المبلغ في شار 

عاما  من ماين  الخليل بشكوى أفاد فياا أتنه بتاريخ  50 (ع. م)تقام المواطن  25/2/2016بتاريخ 

 2  المساء بتفتيش منزله ومصادرة هواتف تنقال  عاد قام جااز المخابرا  العام  في ساعا 24/2/2016
وراما   3وجااز حاسوب محمول وجاازي تابليت وأقراص مامج  وذاكرة عاد  PCوجااز حاسوب 

 .أوراق ا  وكتب
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 ً  انتهاك الحق في السفا :سابعا

 ا  شخصي ا  ويعمل مرافق عاما  من غزة 42 . أ(إ)كوى المواطن ش الماضيايئ  لالل شار شباط تلقت ال -

و الخير لتجايا جواز سفره عبر مكتب أب 2014حزيران  نذتنه تقام بطلب مألوزير اإلسكان، أفاد فياا 

. لمخابرا  العام  برام هللاتم إبالغه برفض طلبه لسبب أمني من قبل جااز او  للسياح  والسفر بغزة

 أي رد حتى تاريخه. ، ولم تتلقحول موضوع الشكوى وزير الااللي  في رام هللا الايئ  لاطبت

محافظ  الوسطى، أفاد ب من النصيرا  عاما   30 (أ. خ)ن تلقت الايئ  لالل شار شباط شكوى المواط -

تم إبالغه  ،2015منذ تموز ، كتب أبو شمال  للسفريا فياا اتنه تقام بطلب للحصول على جواز سفر عبر م

 مع الجاا الشكوى الايئ   تتابعبرام هللا.   لمخابرابرفض طلبه من قبل جاازي األمن الوقائي وا

 المختص . 

ً ثامن  : التأخيا والمماطلة في تنفيذ قاارات المحاكم الفلسطينية. ا

. تم تنفيذها في شكاوى حول عام تنفيذ قرارا  المحاكم 3 الفترة التي يغطياا التقريرالايئ  لالل  تتلق

 قرارا  صار  لالل الفترة الماضي  لم يتم تنفيذها حتى اآلن.  15إضاف  إلى ذلك هناك  وقت الحق.

 ً ياسات العامة والعملية في مجال الس نسانلالنتهاكات الواقعة على حقون اإل : رصد الهيئةتاسعا

 التشايعية

 والثقافية واالرجتماعية االقتصادية بالحقوق المتعلقة والتشايعات السياسات: المحور األول

 الضمان بقاتنون قرار مشروع على 17/2/2016 بتاريخ المنعقاة جلسته في الوزراء مجلس مصادق  (1

 .لاراسته الوزراء مجلس اعضاء الى وإحالته االجتماعي الضمان منظوم  مكوتنا  كأحا االجتماعي

 جتماعي ،اال والحماي  للتشغيل الفلسطيني للصناوق المالي النظام مشروع علىالوزراء  مجلس مصادق  (2

 .لاراسته الوزراء مجلس أعضاء إلى وإحالته

 ،2/2/2016 بتاريخ المنعقاة جلسته في الوزراء مجلس احال  الايئ  تابعت: التعليم في الحق حول (3

 مشروعو العالي، التعليم لمؤسسا  والنوعي  والجودة لالعتماد الوطني  الايئ  بشأن بقاتنون قرار مشروع

  .لاراستاما الوزراء مجلس أعضاء إلى والتعليم التربي  بقاتنون قرار

 والمدنية السياسية بالحقوق المتعلقة والتشايعات السياسات: المحور الثاني
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. كاتنت الايئ  قا 4/2/2016ون بشأن حماي  االحااث بتاريخ توقيع رئيس دول  فلسطين على قرار بقاتن( 1 

الذي اتنطلق في أغلب تنصوصه من المصلح  الفضلى للطفل،  شاركت في إعااد مسودا  هذا القاتنون،

والسيما بوضع إجراءا  محاكم  لاص  باألطفال، واستحااث تنظام الوساط  الذي يناي قضي  الحاث قبل 

 وصوله للمحكم ، فضال  عن تخصيص قضاء أحااث وتنياب  عام  وشرط  لاص  بفئ  األطفال الجاتنحين.
 الوطني  المكتب  قاتنون مشروع بإحال  ،9/2/2016 بتاريخ المنعقاة هجلست في الوزراء مجلس قرار( 2

 .لاراستاماالوزراء  مجلس أعضاء إلى للطفل الوطني المجلس تنظام ومشروع الفلسطيني ،

 حماي  بقاتنون قرار مشروع على ،17/2/2016 بتاريخ المنعقاة جلسته في الوزراء مجلس مصادق ( 2

 .امالاراست الوزراء مجلس أعضاء إلى وإحالتاما ،الصيادل  تنقاب  بقاتنون قرار ومشروع العنف، من األسرة

ضد  شكال التمييزلة حول اتفاقية القضاا على رجميع أالدو تقايا بمسودة الخاصة الوطنية المشاورات( 3

 خبتاري: استمرارا لجاود التعاون بيناا وبين وزارا  الاول  المختلف ، أدار  الايئ  "سيداو"الماأة 

 لس ج في جلس  المشاورا  الوطني  لمراجع  مسودة تقرير الاول  بشأن اتفاقي  "سيااو"،   3/2/2016

لالستماع الى مالحظا  مؤسسا   الفلسطيني  الخارجي  وزارة عقاتاا التي األولى الوطني  المشاورا 

 اإلتنسان، قلحقو السامي المفوض مكتب النقاش في شاركالمجتمع الماتني المختلف  حول مسودة التقرير. وقا 

 وطاقم ني ،الفلسطي للمرأة العام االتحاد وبمشارك  المرأة، وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحاة األمم وهيئ 

 من الماتني المجتمع مؤسسا  عن وممثلين الفلسطيني ، اإلتنسان حقوق منظما  ومجلس المرأة، شؤون

 .المختلف  الوزارا  في االجتماعي النوع ووحاا  غزة وقطاع الغربي ، والضف  القاس

: في إطار عملي  التعاون المستمر بيناا وبين وزارة الخارجي  بشأن إعااد تقارير الاول  مذكاة تفاهم( 4

 ف  الذكر،المشاورا  آتن جلس  بااي  في الايئ  المتعلق  باالتفاقيا  التي اتنضمت لاا دول  فلسطين، وقعت

زير و المالكي رياض الاكتورمع وزارة الخارجي  ممثل  ب شاهين فارسين الاكتورة العام بالمفوض ممثل 

 الحقوق جالم في الفلسطيني المجتمع توعي  عملي  في الطرفين بين التعاون حول تفاهم مذكرة الخارجي ،

لجاا  اتوفير التاريبا  الالزم  للمعنيين في و الاولي ، لالتفاقيا  االتنضمام على المترتب  والواجبا 

المختص  لتطوير الفام باالتفاقيا ، وإشراك الايئ  في عملي  إعااد تقارير الاول ، والتشاور معاا باذا 

  الخصوص.

جااز الشرط  لتقريره  استعراض ،8/2/2016 بتاريخ الايئ  رصا  :2015تقايا رجهاز الشاطة ( 5

 ، مبينا مستوى الجريم ، وبعض االحصائيا  المتعلق  بالجريم . 2015السنوي للعام 


