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 2هلخض تٌفٍزي...

اًتهبكبث الحك فً الحٍبة 

 3والسالهت الشخظٍت...

اًتهبن الحك فً إجشاءاث 

 6...لبًىًٍت عبدلت

االعتذاء على األشخبص 

والوؤسسبث العبهت واألهالن 

 7العبهت والخبطت...

حشٌت الشأي والتعبٍش اًتهبكبث 

 8واإلعالم والتجوع السلوً...

اًتهبن الحك فً التٌمل 

  9والسفش...

الفظل هي الىظٍفت العبهت 

 10)الفظل التعسفً..... 

حمىق األشخبص روي 

 11اإلعبلت....

التأخٍش والووبطلت فً تٌفٍز 

لشاساث الوحبكن 

 12الفلسطٌٍٍت...

االًتهبكبث الىالعت على حمىق 

هجبل التششٌعبث  اإلًسبى فً

 13والسٍبسبث العبهت...

 فً هزا العذد...
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ثة٘رٍشح ٍزابٗرةخ، ٌرجةشص ٕةزا اىزقشٌةش  ٕةٌ  2016اسزَشد االّزٖبمبد اىذاخيٍةخ خة ه رةٖش ٍّسةبُ ٍةِ اى ةبً 

 اىزً سطذرٖب اىٍٖئخ، ٗقذ خيظذ اىٍٖئخ ٍِ ٍجَو ٍب سطذرٔ ٍِ اّزٖبمبد إىى ٍب ٌيً:االّزٖبمبد 

 

 اًتهبكبث حمىق اإلًسبى الذاخلٍت

الشهش السببك  االًتهبن

 6102آراس 
الشهش الحبلً 

 6102ًٍسبى 
 لطبع غضة الضفت الغشبٍت

 5 3 4 9 حبالد اى٘فبح غٍش اىطجٍ ٍخ

 01 63 33 44 رنبٗي ح٘ه اىز زٌت ٗس٘ء اىَ بٍيخ

 03 3 61 88 اّزٖبك اىحق فً إجشاءاد قبٍّّ٘خ سيٍَخ

 0 2 2 6 اىز٘قٍف عيى رٍخ اىَحبفع

 6 1 2 5 االعزذاء عيى اىزجَ بد اىسيٍَخ

      3 3 2 3 عذً رْاٍز  ٗ اىزأخٍش فً رْاٍز األحنبً

 3 0 3 3 اّزٖبك اىحق فً اىزْقو ٗاىساش

    3  3 0 عذاًحنبً اإل 

االعزذاء عيى اىحق ثزشنٍو اىجَ ٍبد 

 اىخٍشٌخ
0 0 0 0    

    0 1 1 0 اىاظو ٍِ اى٘ظٍاخ اى ٍٍَ٘خ

  حاالت في الشير الذي سبقو. 5حاالت وفاة غير طبيعية في حيف رصدت  4رصدت الييئة 
  شكوى في الشير الذي سبقو.  11شكوى حوؿ التعذيب وسوء المعاممة في حيف تمقت  33تمقت الييئة 
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  شكوى حوؿ انتياؾ الحؽ في إجراءات قانونية عادلة واالحتجاز دوف توفر ضمانات المحاكمة العادلة،  61تمقت الييئة

 شكوى في الشير الذي سبقو.  44في حيف تمقت الييئة 
  شكاوى في الشير الذي سبقو. 2شكاوى حوؿ التوقيؼ عمى ذمة المحافظ في الضفة، فيما تمقت  2تمقت الييئة 
  اعتداءات عمى تجمعات سممية واعتداء عمى الحريات الصحافية والتقييد عمى حرية الرأي والتعبير في  2سجمت الييئة

 اعتداءات. 5حيف وثقت الييئة في الشير الذي سبقو 
  شكاوى في الشير الذي  3شكاوى حوؿ عدـ تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكاـ المحاكـ، في حيف سجمت  2تمقت الييئة

 بقو.س
  في الشير الذي سبقو.واحدة  عمى المؤسسات العامة في الضفة وحالة واحدةوثقت الييئة حالة اعتداء 
  صادرة عف المحكمة العسكرية العميا في غزة، وتأييدىا لحكميف باإلعداـ صدرا  باإلعداـ أحكاـ 3وثقت الييئة صدور

 عف  المحكمة العسكرية الدائمة بغزة في وقت سابؽ.
 مواطنيف عمى ذمة الجياز دوف عرضيـ عمى الجيات  3يئة توقيؼ جياز المخابرات العامة في الضفة الغربية وثقت الي

 القضائية المختصة.
  مف السفر مف قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانوف "أيرز" مف قبؿ جياز  مواطنيف 3وثقت الييئة منع

 األمف الداخمي في غزة.
  موظفيف مف الضفة الغربية مف الوظيفة العمومية فصاًل تعسفيًا إما بحجة أنيـ ليسوا مف األشخاص  1وثقت الييئة فصؿ

ذوي اإلعاقة أو دوف إبداء األسباب، إضافة إلى اشتراط وزارة التربية والتعميـ العالي حصوؿ المتقدميف لوظيفة في الوزارة 
 دة عدـ محكومية.أو تجديد طمب التوظيؼ، الحصوؿ عمى شيادة خمو سوابؽ وشيا

 

 تفاصيل االنتهاكات6 

 أواًل6 انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية

 . حاالت الوفاة في ظروف غامضة.0

عامًا مف مدينة خانيونس، وعمييا آثار  37عثر عمى جثة المواطف ) ـ. ـ(  18/4/2016بتاريخ  -
عدة ضربات عمى الرأس مف الخمؼ بواسطة آلة حادة "كريؾ" أدت إلى وفاتو. ووفقًا لمعمومات الييئة، 
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الشرطة  فقد عثر عمى جثة المواطف مدفونة في فناء منزؿ قيد اإلنشاء غرب مدينة خانيونس. حضرت 
والنيابة العامة وتـ استخراج الجثة  وفتح تحقيؽ في الحادث. عممًا أنو تـ إبالغ الشرطة عف اختفاء 

 وفقداف االتصاؿ بو.  4/2016/ 11المواطف بتاريخ 

عامًا مف بمدة يطا بمحافظة الخميؿ، ووفقًا لمعمومات  42توفي المواطف )أ. د(  22/4/2016بتاريخ  -
ى الجثة في بئر مياه في خربة البويب شرؽ البمدة. حضرت الشرطة إلى المكاف الييئة فقد عثر عم

وفتحت تحقيقًا وتـ تشريح الجثة، ولـ يتبيف وجود شبو جنائية تسممت عائمتو الجثماف، والتحقيؽ مستمر 
 لمعرفة مالبسات سقوط المواطف في البئر.

دنية الخميؿ، ووفقًا لمعمومات الييئة، عامًا مف م 29توفيت المواطنة )ف. أ(  25/4/2016بتاريخ  -
فقد تـ العثور عمى جثة المواطنة المذكورة في بئر ماء بالقرب مف منزؿ العائمة. حضرت الشرطة 
والنيابة العامة إلى المكاف وتـ فتح تحقيؽ في الحادث، تحويؿ الجثة لمتشريح، ولـ يتبيف وجود أية شبو 

 سقوطيا ووفاتيا. جنائية، التحقيؽ مستمر لمعرفة مالبسات

 . حاالت الوفاة عمى خمفية الشجارات أو الخالفات العائمية أو القتل الخطأ6

عامًا مف سكاف حي الشجاعية بمدينة غزة، ووفقًا  18توفي المواطف) ـ. أ(  9/4/2016بتاريخ  -
عمى إثرىا لمعمومات الييئة فإف والد المواطف اعتدى عمى ابنو بالضرب باستخداـ "عصا خشبية"، نقؿ 

نقؿ لمجمع الشفاء الطبي، حيث أعمف عف وفاتو. حضرت الشرطة إلى المكاف وفتحت تحقيقًا في 
  الحادث.

عامًا مف سكاف مدينة غزة، جراء إصابتو بعيار  34توفي المواطف )ح. د(  21/4/2016بتاريخ  -
ع بيف أفراد مف عائمتي ناري في الصدر، ووفقًا لمعمومات الييئة، فقد حدثت اإلصابة أثناء شجار وق

دغمش وأبو مديف حوؿ شارع خاص بيف أرض لمعائمتيف في مدينة الزىراء، وتـ نقؿ المواطف إلى 
 مستشفى اليالؿ األحمر في غزة حيث توفي. حضرت الشرطة إلى المكاف وفتحت تحقيقًا في الحادث. 
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 . حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة3 

عامًا مف سكاف مخيـ البريج بالمحافظة الوسطى، ووفقًا  23توفي المواطف )ي. أ(  6/4/2016 بتاريخ -
لمعمومات الييئة، فإف المواطف أصيب بصعقة كيربائية أثناء عممو في تجييز دعامات خشبية في عمارة 

ة إلى قيد اإلنشاء، تقع في مدخؿ مدينة النصيرات، وقريبة مف أسالؾ الضغط العالي. حضرت الشرط
 المكاف وفتحت تحقيقًا في الحادث.

عامًا مف بمدة ترقوميا بمحافظة الخميؿ، نتيجة  24توفي المواطف )ي. ؾ(  20/4/2016بتاريخ  -
تعرضو لصعقة كيربائية خالؿ عممو في مزرعة دواجف. حضرت الشرطة إلى المكاف وفتحت تحقيقًا في 

 الحادث.

 ام السالح . حاالت الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخد1

عامًا مف سكاف مدينة غزة، ووفقًا  19توفي المواطف عبد الحميد )ع. ؾ(  15/4/2016بتاريخ  -
لمعمومات الييئة، فقد قاـ مسمحاف مف كتائب المجاىديف بإطالؽ عياريف نارييف باتجاه األرض لتحذير 

إلى إصابة أحد العياريف مواطنيف دخموا موقع تدريب تابع ليـ، يقع شماؿ غرب مدينة رفح، ما أدى  3
النارييف حجرًا صخريًا، ثـ ارتد وأصاب المواطف في وجيو، ما أدى إلى وفاتو بعد وقت قصير مف 

 إصابتو. حضرت الشرطة إلى المكاف وفتحت تحقيقًا في الحادث.

 . الحكم باإلعدام56

ؾ( يبمغ مف  أصدرت محكمة بداية غزة حكمًا باإلعداـ بحؽ المواطف )ـ. 12/4/2016بتاريخ  -
عامًا مف سكاف بيت حانوف، بتيمة القتؿ قصدًا مع سبؽ اإلصرار إضافة لمسمب وحمؿ أداة  42العمر 

 1936لمعاـ  74مؤذية والخطؼ بقصد القتؿ وحيازة مخدرات، خالفًا ألحكاـ قانوف العقوبات رقـ 
 الساري في قطاع غزة، حكمًا قاباًل لالستئناؼ.
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أحكاـ إعداـ بحؽ كؿ مف المواطف  3المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، أصدرت  18/4/2016بتاريخ  - 
عامًا، مف سكاف  41عامًا، مف سكاف رفح الشرقية، والمواطف )و. أ(  52) ع. ؽ( يبمغ مف العمر 

عامًا، سكاف النصيرات، بعد إدانتيـ بتيمة التخابر مع  31مدينة غزة، والمواطف ) ـ. د( يبمغ مف العمر 
الساري في قطاع غزة،   1979ة، خالفًا ألحكاـ قانوف العقوبات الثوري الفمسطيني لمعاـ جيات معادي

 حكمًا قاباًل لالستئناؼ بقوة القانوف. 

أصدرت المحكمة العسكرية العميا بغزة، حكمًا يقضي بتأييد حكـ اإلعداـ بحؽ  18/4/2016بتاريخ  -
عامًا مف سكاف مدينة غزة. وكانت  38أ( عامًا مف سكاف غزة، والمواطف )ف،  31كؿ مف )أ. ش( 

المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، قد أصدرت حكمًا باإلعداـ شنقًا بحؽ المواطف أحمد شريتح بتاريخ 
، بعد إدانتو بتيمة القتؿ والتخابر مع جيات معادية، خالفًا ألحكاـ قانوف العقوبات الثوري 6/8/2015

 24/8/2015داـ رميًا بالرصاص بحؽ المواطف )ف. أ( بتاريخ ، وحكمًا باإلع1979الفمسطيني لمعاـ 
دانتو بتيمة التخابر، خالفًا ألحكاـ قانوف العقوبات الثوري لمعاـ   . 1979بتيمة التدخؿ بالقتؿ وا 

 تمقت الييئة خالؿ الفترة التي يغطييا التقريرالمعاممة القاسية والمهينة.  –. التعذيب أثناء التوقيف 2
شكوى في قطاع غزة،  01و شكوى في الضفة الغربية 63ؽ بالتعذيب وسوء المعاممة، شكوى تتعم 33

شكاوى  3شكاوى بحؽ جياز الشرطة،  05وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية عمى النحو التالي: 
فقد وردت  قطاع غزةبحؽ جياز المخابرات العامة. أما في  واحدةبحؽ جياز األمف الوقائي، وشكوى 

اوى بحؽ جياز الشرطة. ووفقًا لمشكاوى المقدمة فقد استخدمت وسائؿ متعددة في تعذيب جميع الشك
 المشتكيف، كالشبح والضرب بواسطة األيدي واألرجؿ، واستخداـ العصي، إلى جانب الشتـ والتحقير. 

ى ويشمؿ ىذا الحؽ االعتقاؿ التعسفي واالعتقاؿ عمثانيًا6 انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة 
 خمفية سياسية والتوقيؼ عمى ذمة المحافظيف.
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في  شكوى 61تمقت الييئة خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير  االحتجاز التعسفي ألسباب سياسية. 
حوؿ عدـ صحة إجراءات التوقيؼ، كوف توقيؼ المشتكيف كاف إما  شكاوى تركزت 3 الضفة الغربية

 شكوى في قطاع غزة.  03شكاوى في الضفة الغربية و 3 ألسباب سياسية أو توقيفًا تعسفيًا.

مواطنيف عمى ذمة  2تـ توقيؼ  6102نيسان فخالؿ شير  أما في مجال التوقيف عمى ذمة المحافظ،
 المحافظ، وما زالوا رىف التوقيؼ حتى تاريخ إعداد ىذا التقرير وىـ:

اىجٖخ اىَ٘ق٘ف  ٍ حظبد

 عيى رٍزٖب
ربسٌخ  ٍنبُ اىز٘قٍف

 اىز٘قٍف
 اىشقٌ االسٌ

طذس قشاس ٍِ اىٍْبثخ 

ثبإلفشاج عْٔ ٗىٌ ٌْاز 

 اىقشاس

ٍشمض رشطخ  ٍحبفع ّبثيس

 ّبثيس
 1 عَش فبسٗق رحبدح 31/3/2016

طذس قشاس ٍِ اىٍْبثخ 

ثبإلفشاج عْٔ ٗىٌ ٌْاز 

 اىقشاس

ٍشمض رشطخ  ٍحبفع ّبثيس

 ّبثيس
 2 ّضاس فبسٗق رحبدح 31/3/2016

 3 ج اش ساغت ثذس 14/4/2016 ٍخبثشاد ط٘ىنشً ٍحبفع ّبثيس 

االٍِ اى٘قبئً/ ساً  ٍحبفع ط٘ىنشً 

 هللا
 4 ٍٖذي ٍحا٘ طقبطقخ 11/4/2016

االٍِ اى٘قبئً/ ساً  ٍحبفع ط٘ىنشً 

 هللا
 5 سبٍش حسِ اىس ذ 11/4/2016

 6 عطب خيٍو ج ٌطخ 13/4/2016 رشطخ اسٌحب ٍحبفع  سٌحب 

 

 

حبالد ر٘قٍف عيى رٍخ اىَخبثشاد اى بٍخ فً  سٌحب ًٕٗ عيى اىْح٘  3إضبفخ إىى رىل ٗثقذ اىٍٖئخ 

 اىزبىً: 
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اىجٖخ اىَ٘ق٘ف  ٍ حظبد

 عيى رٍزٖب
ربسٌخ  ٍنبُ اىز٘قٍف

 اىز٘قٍف
 اىشقٌ االسٌ

ىٌ ٌ شع عيى اىجٖبد 

 اىقضبئٍخ اىَخزظخ

عيى رٍخ 

 اىَخبثشاد اى بٍخ

اىَخبثشاد اى بٍخ/ 

  سٌحب
 1 ٍحَذ حبٍذ إثشإٌٍ 19/3/2016

ىٌ ٌ شع عيى اىجٖبد 

 اىقضبئٍخ اىَخزظخ

عيى رٍخ 

 اىَخبثشاد اى بٍخ

اىَخبثشاد اى بٍخ/ 

  سٌحب
 2  حَذ ٍحَذ ٗربح 19/4/2016

ىٌ ٌ شع عيى اىجٖبد 

 اىقضبئٍخ اىَخزظخ

عيى رٍخ 

 اىَخبثشاد اى بٍخ

اىَخبثشاد اى بٍخ/ 

 اسٌحب
 3 ٌ٘سف َّش ٗربح 19/4/2016

  ثالثًا6 االعتداء عمى المؤسسات، واألمالك العامة والخاصة 

أطمؽ مجيولوف أربعة عشرة رصاصة باتجاه سيارة المواطف جماؿ رشدي فالح  6/4/2016بتاريخ  -
عامًا، منسؽ حراؾ المعمميف في قمقيمية، وكاف المواطف جماؿ في منزلو عندما سمع إطالؽ  40القدومي 

لفرار. حضرت النار عمى سيارتو المركونة أماـ منزلو. أطمؽ النار مجيولوف عمى دراجة نارية والذوا با
 الشرطة واألجيزة األمنية إلى المكاف وفتحت تحقيقًا في الحادث. 

 رابعًا6 انتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع السممي.

منعػػت قػػوة تابعػػة لجيػػاز المباحػػث العامػػة فػػي غػػزة إقامػػة المػػؤتمر التأسيسػػي األوؿ  9/4/2016بتػػاريخ  -
عضو المجنة التحضيرية لممؤتمر سػييؿ جبػر، أنػو تمقػى اتصػااًل بتػاريخ )وطنيوف إلنياء االنقساـ(. أفاد 

مػف المباحػػث العامػػة يفيػػد بمنػػع عقػػد المػػؤتمر، عممػػًا أنػػو حصػػؿ عمػػى الموافقػػة المسػػبقة مػػف  7/4/2016
تواجد أفراد مف المباحػث العامػة أمػاـ قاعػة المػؤتمر بجمعيػة اليػالؿ  9/4/2016جياز الشرطة. بتاريخ 

  ني بتؿ اليوى، ومنعوا األعضاء مف دخوؿ القاعة وعقد المؤتمر.األحمر الفمسطي

عامػًا مػف بمػدة إذنػا  27أوقؼ جياز األمف الوقػائي فػي الخميػؿ المػواطف )ظ. ط(  13/4/2016بتاريخ  -
ُعػرض عمػى  17/4/2016بمحافظة الخميؿ، وذلؾ عمى خمفية تعبيره عف رأيو في خطبة الجمعة. بتاريخ 
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أيػػػػػاـ بتيمػػػػػة إثػػػػػارة النعػػػػػرات الطائفيػػػػػة. أفػػػػػرج عنػػػػػو بتػػػػػاريخ  4ر تمديػػػػػد توقيفػػػػػو محكمػػػػػة صػػػػػمح دورا وتقػػػػػر  
وقد أفاد والده في شػكوى تقػدـ بيػا لمييئػة، أف نجمػو تػـ توقيفػو عمػى خمفيػة تعبيػره عػف رأيػو،  21/4/2016

 وعمى خمفية سياسية، كونو مف مناصري حزب التحرير.

في الخميؿ عمى المواطنة )ف. أ( مف مدينة اعتدى جياز المخابرات العامة  14/4/2016بتاريخ  -
الخميؿ خالؿ وقفة احتجاجية أماـ مقر جياز المخابرات، لممطالبة بإعادة كاميرا تعود البنتيا كاف جياز 

، وقد اعتدت منتسبات جياز المخابرات 8/3/2016المخابرات العامة قد صادرىا مف المنزؿ بتاريخ 
تيا بالضرب والركؿ والصفع مف أجؿ فض االعتصاـ، كما تـ في الخميؿ عمييا وعمى شقيقتيا وكريم

 مصادرة جياز جواؿ يعود لشقيقتيا وتـ إعادتو في وقت الحؽ.

منعت األجيزة األمنية في مدينة دورا لجنة حراؾ المعمميف في جنوب الخميػؿ مػف  14/4/2016بتاريخ  -
كانت بالتعاوف مع شػبكة المنظمػات األىميػة فػي تنظيـ ورشة عمؿ بعنواف التوعية النقابية لممعمميف، والتي 

قاعة الكوكب الذىبي في دورا بمحافظة الخميؿ، والتي كاف مف المقرر بدء فعالياتيا الساعة الواحدة ظيرًا، 
إال أف األجيزة األمنية )جياز الشرطة، جياز األمف الوقائي، وجياز المخابرات العامػة( منعػت المشػاركيف 

محاولة مف المعمميف لعقد المقاء توجيوا لمدرسة الػرواد لتعمػيـ السػياقة، إال أنيػـ منعػوا مف عقد المقاء. وفي 
 مف ذلؾ مف خالؿ الطمب مف مدير المدرسة، إخالء مدرستو مف المعمميف.

عامًا سكاف  21أوقؼ جياز األمف الداخمي في خانيونس المواطف )أ. أ( 23/4/2016بتاريخ  -
طف، أف توقيفو جاء عمى خمفية إنشاء صفحة عمى موقع التواصؿ خانيونس، وأفادت عائمة الموا

 االجتماعي الفيس بوؾ باسـ "مش فوضى" يياجـ فييا حركة حماس والحكومة في غزة. 

منعت األجيزة األمنية فػي طػولكـر مجموعػة مػف المعممػيف مػف عقػد لقػاء لمعممػي  26/4/2016بتاريخ  -
، ووفقًا  لمعمومات الييئػة، فقػد حضػرت األجيػزة األمنيػة لممكػاف وابمغػتيـ محافظة طولكـر في منتزه طولكـر

بضػرورة الحصػوؿ عمػػى أذف مسػبؽ مػػف المحػافظ قبػػؿ عقػد أي اجتمػاع. ووفقػػًا إلفػادة أحػػد المعممػيف لمييئػػة 
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فإف مدير مكتب المحافظ أبمغيـ بأف المحافظ ال يسمح بعقد االجتماع بدوف قرار مف اتحاد المعمميف، وأف  
 المخوؿ بدعوة المعمميف لالجتماع.ميف ىو فقط اتحاد المعم

 خامسًا6 انتهاك الحق في السفر

عامًا مف  52منع جياز الشرطة الفمسطينية المواطف فايز زايد محمود الرجبي  3/4/2016بتاريخ  -
مدنية الخميؿ مف السفر عبر معبر الكرامة، وطمب منو مراجعة جياز المخابرات العامة في الخميؿ، 

اجعتو الجياز تـ حجز جواز سفره وبطاقتو الشخصية وذلؾ مف أجؿ منعو مف السفر، وقد أفاد ولدى مر 
المواطف في شكوى تقدـ بيا لمييئة أنو حاصؿ عمى قرار مف النائب العاـ يسمح لو بالسفر خارج البالد، 

الييئة لـ النائب العاـ حوؿ منع المواطف مف السفر، غير أف  25/4/2016وقد خاطبت الييئة بتاريخ 
 تتمؽ ردًا حتى تاريخ إعداد ىذا التقرير.

عامًا، ود. عبد الرحمف عبد  64كؿ مف د. فتحي عبد النبي الوحيدي   منع 5/4/2016بتاريخ  -
عامًا مف قطاع غزة، "أعضاء المحكمة الدستورية"، مف السفر عبر معبر بيت  60المجيد أبو النصر 

توري أما رئيس دولة فمسطيف، وكذلؾ منعيما أيضًا مف حمؼ حانوف "ايرز" مف أجؿ حمؼ اليميف الدس
اليميف عبر الفيديو كونفرس  في مقر مجمس الوزراء، وأفاد د. فتحي الوحيدي أنو تمقى اتصااًل ىاتفيًا 

ذا  4/4/2016بتاريخ  مف قيادي في حركة حماس، أخبره أنو ممنوع مف السفر عبر معبر ايرز، وا 
ع  ادتو لمقطاع.حاوؿ السفر سيتـ منعو وا 

عامًا مف  46شكوى مف عائمة المواطنة مروة فخري المصري  4/2016تمقت الييئة خالؿ شير  -
سكاف محافظة خانيونس، عضو قيادة المرأة بحركة فتح، وعضو مجمس إدارة أتحاد المرأة الفمسطينية، 

المذكورة مف السفر عبر قاـ أفراد جياز األمف الداخمي بمنع المواطنة  20/4/2016مفادىا أنو بتاريخ 
معبر بيت حانوف "ايرز" لحضور االجتماع العاـ لالتحاد العاـ لممرأة، وتـ إبالغيا بالتوجو لمقر األمف 
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الداخمي إللغاء منع السفر، وعند توجييا تـ احتجازىا والتحقيؽ معيا بتيمة اإلخالؿ باألمف العاـ، وتـ  
 . بكفالة مالية 26/4/2016اإلفراج عنيا بتاريخ 

 )الفصل التعسفي( وشرط السالمة األمنية في التعيين سادسًا6 الفصل من الوظيفة العامة

التحؽ بدورة  20/2/2010عامًا مف الخميؿ أنو بتاريخ  26أفاد المواطف محمد ناصر العممة  -
 وبعد انتياء الدورة 10/4/2010يومًا في مقر الشرطة الخاصة في الخميؿ، وبتاريخ  50عسكرية لمدة 

انتقؿ لمعمؿ في مركز شرطة  25/2/2011أنتقؿ لمعمؿ في شرطة البمدة القديمة براتب شيري، وبتاريخ 
انتقؿ لمعمؿ  15/1/2015انتقؿ لمعمؿ في مركز شرطة نوبا، وبتاريخ  5/8/2011حمحوؿ، وبتاريخ 

بمسمى مرة أخرى في شرطة البمدة القديمة، وبقرار مف محافظ الخميؿ تـ تحويمو إلى موظؼ مدني 
صدر قرار مف محافظ الخميؿ بوقؼ صرؼ راتبو بعد فصمو دوف  29/2/2016مفتش بمدية، وبتاريخ 

 إبداء األسباب، وقد تـ تبميغو القرار شفويًا.

تـ تعيينيا  17/9/2015عامًا مف يطا أنو وبتاريخ  30أفادت المواطنة سائدة محمد أبو صبحة  -
 17/11/2015%، وبتاريخ 5نسبة توظيؼ ذوي اإلعاقة بوظيفة معممة في مديرية تربية يطا عمى 

صدر قرار مف وزير التربية والتعميـ العالي يفيد  4/4/2016حصمت عمى كتاب التنسيب، وبتاريخ 
% ىي حالة مرضية 32بفصميا ألنيا ليست مف األشخاص ذوي اإلعاقة، وأف نسبة العجز البالغة 

 وليس إعاقة.

 9/12/2015عامًا مف مدينة بيت لحـ، أنو وبتاريخ  30صبيح  أفاد المواطف رأفت موسى محمد -
تقرر تعيينو بوظيفة معمـ في مديرية التربية والتعميـ في محافظة بيت لحـ عمى بند األشخاص ذوي 

تقرر إلغاء تنسيبو، بحجة أنو يعاني مف حالة مرضية وليس إعاقة والتي  4/4/2016اإلعاقة، وبتاريخ 
 %.75نسبة قدرىا األطباء آنذاؾ ب
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عامًا، أفاد فييا أنو  36شكوى مف المواطف أحمد محمود أبو عواد  17/4/2016تمقت الييئة بتاريخ  - 
تـ تنسيبو لمتعييف والعمؿ مرشدًا تربويًا في تربية جنوب الخميؿ عمى نسبة  3/12/2012وبتاريخ 

تفاجأ بقرار  10/2/2016%، وبتاريخ 50%، نسبة العجز لديو 5التوظيؼ لألشخاص ذوي واإلعاقة 
ديواف الموظفيف العاـ بعدـ قبوؿ تنسيبو لموظيفة بعد أربعة سنوات مف الخدمة، وخاطب المواطف وحدة 

وحصؿ عمى رد مف الدائرة القانونية يفيد  15/2/2016الشكاوى في وزارة التربية والتعميـ العالي بتاريخ 
لغاء تنسيبو بتذرع أف الكمى ليس عجزًا، وذلؾ أنو "ال يحؽ لديواف الموظفيف العاـ فصمو مف الوظيفة و  ا 

ألنو لـ يرفض منذ البداية مف القائمة التي ورد فييا اسمو عمى بند اإلعاقة، وكذلؾ أمضى مدة التجربة 
 دوف الغاء تنسيبو، وخاصة أف المجنة الطبية العميا أوصت بصالحيتو لمعمؿ والتثبيت. 

ر صبري صيدـ وزير التربية والتعميـ العالي وذلؾ بعد خاطبت الييئة الدكتو  14/4/2016بتاريخ  -
توثيقيا طمب الوزارة ممف يرغبوف بالتقدـ لوظيفة في الوزارة أو مف يرغب في تجديد طمبو الحصوؿ عمى 

شيكؿ إضافة إلى حصولو عمى "شيادة عدـ  40"شيادة خمو مف السوابؽ" مف وزارة الداخمية ودفع مبمغ 
شيكؿ، وقد اعتبرت الييئة ذلؾ مخالفًا لقانوف الخدمة المدنية في  15ودفع  محكومية" مف وزارة العدؿ

والتي تشترط الحصوؿ عمى شيادة عدـ محكومية لمف يرغب في بالتقدـ بطمب  4الفقرة  24المادة 
وظيفة عامة فقط، وأف وضع ىذا الشرط يشكؿ عودة لمعمؿ بشرط السالمة األمينة الذي تـ إلغاؤه مف 

وأف فرض رسـو  25/4/2012ومجمس الوزراء بتاريخ  4/6/2012عدؿ العميا بتاريخ قبؿ محكمة ال
عمى المواطنيف دوف نص قانوني يشكؿ مخافة لمقانوف األساسي ويثقؿ عمى كاىؿ المواطنيف ماليًا. وقد 
دة نتج عف تحرؾ الييئة أف تـ تأجيؿ العمؿ بيذا الشرط، وأف الييئة ترى أف التأجيؿ مفاده إمكانية العو 

تمقت الييئة ردًا مف الوزارة يفيد بأف طمب خمو السوابؽ مف  3/5/2016عف ىذا الشرط. وبتاريخ 
( مف الموائح 18المتقدميف لموظائؼ التعميمية في وزارة التربية والتعميـ العالي جاء استنادًا لممادة )

توظيؼ كما أنو تـ تأجؿ المنظمة لقانوف الخدمة المدنية وىي المستندات المطموب إرفاقيا مع طمب ال
 طمب ىذه الوثيقة لحيف التعييف، وذلؾ لمتخفيؼ عمى المتقدميف بطمبات التوظيؼ.
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 سابعًا6 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

قياـ ادعاء شكاوى حوؿ حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في العمؿ، وذلؾ عمى خميفة  3تمقت الييئة  -
سائدة محمد أبو صبحة، ورأفت موسى صبيح، وأحمد  وزارة التربية والتعميـ العالي بفصؿ كؿ مف:

محمود أبو عواد، وىـ مف األشخاص ذوي اإلعاقة حسب االتحاد العاـ لألشخاص ذوي اإلعاقة، إال أف 
وزارة التربية والتعميـ اعتبرت نسبة العجز التي يعانوف منيا حالة مرضية وليست إعاقة. وقد خاطبت 

 تؤكد رأي الوزارة الوارد في شكاوى المواطنيف.الييئة الوزارة وحصمت عمى ردود 

 ثامنًا6 التأخير والمماطمة في تنفيذ قرارات المحاكم الفمسطينية

شكاوى حوؿ عدـ تنفيذ أو التأخر في تنفيذ قرارات  2تمقت الييئة خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير 
 المحاكـ، والشكاوى عمى النحو التالي: 

لدى جياز األمف الوقائي في  9/2/2016ميف كنعاف، جرى توقيفو بتاريخ . شكوى المواطف محمد أ1
، إال أف 13/3/2016مدينة راـ اهلل، عرض عمى محكمة صمح راـ اهلل التي قررت االفراج عنو بتاريخ 

صدر قرار آخر عف محكمة صمح راـ اهلل  23/3/2016جياز األمف الوقائي لـ ينفذ القرار، وبتاريخ 
 . 1/5/2016لـ ينفذ القرار، وبقي محتجزًا حتى أخمي سبيمو بتاريخ إال أف الجياز 

لدى جياز األمف الوقائي في  6/2/2016. شكوى المواطف إسالـ مجاىد معدي، جرى توقيفو بتاريخ 2
إال  29/3/2016مدينة راـ اهلل، ثـ عرض عمى محكمة صمح راـ اهلل التي قررت االفراج عنو بتاريخ 

قائي لـ ينفذ القرار، مع العمـ أنو أحد طمبة جامعة بيرزيت، وبقي الحاؿ عمى ما ىو أف  جياز األمف الو 
 . 1/5/2016عميو حتى أفرج عنو بتاريخ 

لدى جياز األمف الوقائي في مدينة  9/3/2016. المواطف سعيد عمي اسعيد جرى توقيفو بتاريخ 3
ية شير نيساف قرارًا يقضي بإخالء بيتونيا. تـ عرضو عمى محكمة صمح راـ اهلل التي أصدرت في بدا

 سبيمو بالكفالة، إال أف جياز األمف الوقائي لـ ينفذ القرار حتى تاريخ إعداد ىذا التقرير. 
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عامًا مف  33تمقت الييئة شكوى مف المواطف محمود عبد الناصر الحايؾ  17/4/2016. بتاريخ 4 
سكاف مدينة غزة، ويعمؿ مدير دائرة النفقات في المجمس األعمى لمقضاء، جاء في شكواه عدـ قياـ 

 12/10/2015ديواف الموظفيف العاـ في غزة بتنفيذ قرار محكمة العدؿ العميا بغزة والصادر بتاريخ 
والقاضي بإلزاـ ديواف الموظفيف العاـ بتثبيتو بوظيفة مدير دائرة النفقات واإلدارة المالية وبأثر رجعي، 

 غير أنو وحتى تاريخ إعداد ىذا التقرير يرفض الديواف تنفيذ قرار محكمة العدؿ العميا. 

مف سكاف مدينة  عاماً  32تمقت الييئة شكوى مف الموطف جميؿ أحمد خميؿ  18/4/2016. بتاريخ 5
غزة، ويعمؿ مدير المخازف في المجمس األعمى لمقضاء، جاء في شكواه عدـ قياـ ديواف الموظفيف العاـ 

والقاضي بترقيتو لوظيفة  12/10/2015في غزة بتنفيذ قرار محكمة العدؿ العميا بغزة والصادر بتاريخ 
إعداد ىذا التقرير يرفض الديواف تنفيذ مدير دائرة شؤوف الموظفيف وبأثر رجعي، غير أنو وحتى تاريخ 

 قرار محكمة العدؿ العميا.

عامًا مف سكاف  42تمقت الييئة شكوى مف الموطف نعيـ كامؿ أبو عمشة  18/4/2016. بتاريخ 6 
مدينة غزة، ويعمؿ مدير قسـ المشتريات في المجمس األعمى لمقضاء، جاء في شكواه عدـ قياـ ديواف 

والقاضي  12/10/2015بتنفيذ قرار محكمة العدؿ العميا بغزة والصادر بتاريخ  الموظفيف العاـ في غزة
بإلزاـ ديواف الموظفيف العاـ بترقية المواطف المذكور لوظيفة مدير دائرة األمانات "اإلدارة المالية" وبأثر 

إضافة يا. رجعي، غير أنو وحتى تاريخ إعداد ىذا التقرير يرفض الديواف تنفيذ قرار محكمة العدؿ العم
 قرارًا صدرت خالل السنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.  05إلى 

 تاسعًا6 االنتهاكات الواقعة عمى حقون اإلنسان في مجال السياسات العامة والعممية التشريعية

 القرارات الرئاسية

صدر قرار رئاسي بتشكيؿ أوؿ محكمة دستورية ُعميا، وحاؿ صدور ىذا القرار  2016نيساف  3بتاريخ 
، وبادر االئتالؼ  تداعت الييئة والمؤسسات الحقوقية إلى عقد اجتماع في مقر الييئة في ذات اليـو
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ي مقر الييئة األىمي لمرقابة عمى التشريعات والذي تعتبر الييئة حاضنة لو، إلى عقد مؤتمر صحفي ف 
وتـ توجيو رسالة إلى الرئيس بأف يأتي تشكيؿ المحكمة الدستورية العميا خطوة  12/4/2016بتاريخ 

عادة توحيد  الحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثمة بإجراء االنتخابات العامة )الرئاسية والتشريعية( وا 
 محاصصة سياسية.  القضاء الفمسطيني وأال يأتي تشكيؿ المحكمة مبنيًا عمى

 لشاساث هجلس الىصساء

طبدق ٍجيس اى٘صساء عيى ٍششٗع قشاس ثقبُّ٘ اىَ ٖذ اى٘طًْ اىايسطًٍْ ىيظحخ اى بٍخ، ٗاىزْسٍت ثٔ 

ىيسٍذ اىشئٍس إلطذاسٓ ٗفق األط٘ه، ٗرىل ثٖذف رقذٌٌ ر٘طٍبد ىظبّ ً اىقشاس ٗرٗي اى  قخ ح٘ه 

ٍ ذه ىقبُّ٘ األح٘اه اىَذٍّخ  2016بىخ اىقشاس ثقبُّ٘ سرجو رحسٍِ اىظحخ اى بٍخ. مَب قشس اىَجيس إح

 ، إىى  عضبء ٍجيس اى٘صساء ىذساسزٔ ٗإثذاء اىَ حظبد ثشأّٔ.1999( ىسْخ 2سقٌ )

مَب قشس اىَجيس إحبىخ مو ٍِ ٍششٗع ّظبً اىز يٌٍ اإلىنزشًّٗ، ٍٗششٗع ّظبً ٗقاٍخ اىز يٌٍ اى بىً، 

إىى  يحخ اىْبسٌخ ٗاىزخبئشٗع ّظبً سسً٘ رشخٍض األسٍٗششٗع قشاس ثقبُّ٘ اىز يٌٍ اى بىً، ٍٗشش

 عضبء ٍجيس اى٘صساء ىذساسزٖب ٗإثذاء اىَ حظبد ثشأّٖب رٍَٖذاً الرخبر اىَقزضى اىقبًّّ٘ اىَْبست فً 

 جيسخ ٍقجيخ.

 لشاساث وصاسٌت

ٌٗأرً ٕزا خبطجذ ٗصاسح اى َو سيطخ اىْقذ ٍطبىجخ ثزجٍَذ  سطذح اى ذٌذ ٍِ ّقبثبد اى َبه اىايسطٍٍْخ. 

 اىقشاس فً سجٍو اىضغظ عيى ٕزٓ اىْقبثبد ٍِ  جو رظٌ٘ت  ٗضبعٖب ٗإجشاء االّزخبثبد.

 الوجلس التششٌعً فً غضة ) كتلت التغٍٍش واالطالح(

عقذ اىَجيس اىزششٌ ً فً غضح )مزيخ اىزغٍٍش ٗاالط ح( جيسخ ّبقش خ ىٖب رقشٌش  27/4/2016ثزبسٌخ 

 اىَشسً٘ اىظبدس عِ اىشئٍس ثزشنٍو اىَحنَخ اىذسز٘سٌخ اى يٍب.اىيجْخ اىقبٍّّ٘خ ثشأُ اّ ذاً 

 

 اًتهى
 


