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 1اًفىجزافٍه تىضٍحً...

 2هلخض تٌفٍذي...

اًتهبوبث الحك فً الحٍبة والسالهت 

 3الشخظٍت...

اًتهبن الحك فً إجزاءاث لبًىًٍت 

 7...عبدلت

االعتذاء على األشخبص 

العبهت والوؤسسبث العبهت واألهالن 

 7والخبطت...

اًتهبوبث حزٌت الزأي والتعبٍز 

 9واإلعالم والتجوع السلوً...

 11اًتهبن الحك فً التٌمل والسفز...

 الفظل)العبهت الىظٍفت هي الفظل

 11 ...(التعسفً

 الوىاطٌٍي هوتلىبث على االستٍالء

 11...لضبئً حىن بذوى

التأخٍز والووبطلت فً تٌفٍذ لزاراث 

 12الفلسطٌٍٍت...الوحبون 

 العبهت للسٍبسبث الهٍئت رطذ

 13...التشزٌعٍت والعولٍت

 فً هذا العذد...

 

 2016أيار –التقرير الشهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق االنسان والحريات 

 



 

2 
 

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

2987211 2 972+ 

 +97282845019+  فاكس: 97282824438غزة: هاتف: هكتة 

 الهٍئــت الوستملــت لحمــىق اإلًســبى

 فلسطيي -"ديواى الوظالن"

  

 لتقرير الشهري حولا
 االنتهاكات الواقعة عمى حقوق اإلنسان والحريات

 :610أيارفي  فمسطين خالل شهر 
بتتير  ةالتروايرتت رال بتت االتتتياالالر   تت الأتتتمالاتهركاتتتاتالالرتت الال2016تتتنالالمتتامالأ ا ال تت لالرتتك الالاستترت تالاتهركاتتتاتالاليا   تت 

ال صيركاالالك ئ راليقيال  صتالالك ئ التنالتجتلالتاال صيرهالتنالاهركاتاتالإلىالتا   :
 انتهاكات حقوق اإلنسان الداخمية

الشهر السابق  االنتهاك
 :610 نيسان

الشهر الحالي 
 :610 أيار

 قطاع غزة الضفة الغربية

 00 = 61 > حاتتالاليفاةالغ  الالطب م  
 60 :0 ;7 ;7 رتاييالحيلالالرمي باليسيءالالتمات  

 77 ;6 1: 61 اهركاكالالحقالف الإج اءاتالقاهيه  الس  ت 
 1 ;0 ;0 : الريق فالع ىاليت الالتحافظ

 8 9 = : اتعرياءالع ىالالرجتماتالالس ت  
 1      8 8 : رهو يالأيالالرأ   الف الرهو يالاألحتامالعيم

 1 0 0 3 اهركاكالالحقالف الالره لاليالسو 
 7    1 7 7 عيامحتامالاإلأ

 1     6 6 8الالوصلالتنالاليظ و الالمتيت  
 حاتتالف الالرك الالييالسب ه.ال>يفاةالغ  الطب م  الف الح نال صيتالالل حاال61 صيتالالك ئ ال 
 رتيىالف الالرك الالييالسب ه.الال;7رتيىالحيلالالرمي باليسيءالالتمات  الف الح نالر  تالال;7ر  تالالك ئ ال 
 ياتحرجاااليينالريف الضتاهاتالالتحاتت الالمايل رالف الالرج اءاتالقاهيه  العايل ارتيىالحيلالاهركاكالالحقالف الال1:ر  تالالك ئ ال

 رتيىالف الالرك الالييالسب ه.الال61ح نالر  تالالك ئ ال
 رتايىالف الالرك الالييالسب ه.ال:رتايىالحيلالالريق فالع ىاليت الالتحافظالف الالضو رالف تاالر  تالال;0ر  تالالك ئ ال 
 اعرياءاتالع ىالرجتماتالس ت  الياعرياءالع ىالالح  اتالالصحاف  اليالر   يالع ىالح   الال أياليالرمب  الف الح نالال=سج تالالك ئ ال

 اعرياءات.:يث تالالك ئ الف الالرك الالييالسب هال



 

3 
 

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

2987211 2 972+ 

 +97282845019+  فاكس: 97282824438غزة: هاتف: هكتة 

 الهٍئــت الوستملــت لحمــىق اإلًســبى

 فلسطيي -"ديواى الوظالن"

 
 رتايىالف الالرك الالييالسب ه.ال:رتايىالحيلالعيمالرهو يالأيالالرأ   الف الرهو يالأحتامالالتحاتمرالف الح نالسج تالال8ر  تالالك ئ ال 
 ف الالرك الالييالسب ه.واحدة  اعرياءالع ىالالتؤسساتالالمات الف الالضو اليحال التحاتال7يث تالالك ئ ال 
 أحتاتباإلعياتصاي ةالعنالالتحتت الالمست   الالم  االف الغاة 7رهو ييث تالالك ئ ال. 
 يث تالالك ئ الفصلالتيظو نالتنالالضو الالغ ب  التنالاليظ و الالمتيت  الفصً الرمسو ًاالإتاالبحج الأهكمالل سياالتنالاألر اصاليييال

ال.اإلعاق الأياليينالإبياءالاألسباب
ال

 تفاصيل االنتهاكات<
 أواًل< انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.

الحال اليقمت00يقمتالف الالضو الالغ ب  اليالحاتت=تهكاأيار.حال اليفاة  لالرك ال61 صيتالالك ئ 
يقمراالف الالضو الالحالتانحاتريفاةيقمتالف الظ يفالغاتض ر8ف القطاعالغاة.الرياعتالر كالالحاتتالع ىالالهحيالالرال :

تهكااليقمتالف القطاعالغاةرالال7حاتتاليفاةيقمتالهر ج الحيايثالالرجا اتاليال رلالال طأر;ف القطاعالغاة.الحالتانالغ ب  الي
الال8ي الالضو  الف  الالمات ر=الغ ب  .حاتت الالس ت  الاحر اطات الار اي العيم الهر ج  اليفاةيقمت الف ال طاعال:حاتت يقمت
الحاتتاليفاةالهر ج الرهو يالحتمالاإلعيامالف القطاعالغاة.7يقمتالف الالضو .7ي

ال:توضيح لحاالت الوفاة
 حاالت الوفاة في ظروف غامضة. .0

  حارالج اءالرستتكاالبر بالتايةالسات .الييف ًاالأعاتًاالتنالستانالتي ه الال:6.أ(ر)ريف تالالتياطه الال6/5/2016برا  خالال-
التسرروىال الالتيتي ة الأي  تالالتياطه  الف ي الل ك ئ  الهر ج الأل تم يتاتالالتريف ة الالحتيت الف الحالهاليصوتالبالح ج    حا

الا اع  التب ي الر بكا اليفرحتالرح   ااًل. الالتتان الإلى البحض تالالر ط  الإحال  الالمات  اليق  تالاله اب  جث لتمكيالالالحايثر
السبابالاليفاه.ألرر  حكاالياليقيفالع ىالالطبالالميل ال

التنالح الرلالالاعر  :7)أ.ن(ريف الال7/5/2016برا  خالال- تحافظ الرتالالغاةرالج اءالإصابرهالبح يقال ط  ةالبالعاتًا
الل تم يتاتالالتريف ةالل ك ئ الف يال إلىالالجث هو رالهر ج الاررمالالالها الف الاسطياه الغااالل طك اليا لالتهالالالمائ  .الييف ًا

يرمالرحي لالالجث الل طبالالحض تالالر ط الإلىالالتتاناليفرحتالرح   ًاالبالحايثر.الالتسرروىالاإلهييه س الف الب تالتت ا
الالر ع .

الالتياطنالال16/5/2016برا  خال - الت ث ينالعاتااًلال:: )م.ن(عث الع ىالجث  ال.تحافظ الجه نبالف الب ت الت اهالف الب ية
الالحايث.لىالالتتاناليفرحتالرح   االالف الإحض تالالر ط ال
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عاتًارالج اءالرم ضهالل طمنالبياسط الآل الحايةال"ست ن"الف ال 97 .ع(ع)عث الع ىالجث الالتياطنالال27/5/2016برا  خالال- 
الر ط الع ىالالجث الف الغ ف التانالقيالاسرأج تاالف الال يالعث تال قب اليالصي رالييف ًاالل تم يتاتالالتريف ةالل ك ئ الفالر تهط 

ال ال قم ال2)را ع التي ه  الرتال الال  ا ة الب ية الف  الا رتابال اه يهس( الف  البه الالحايثاليأيقوتالترربكًا الف  اليفرحتالرح   ًا ر
الالج  ت .

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

تحافظ الال   لرالج اءالإصابرهالبث ث الأع  ةالبالعاتًاالتنالب يةالبه الهم مال98 .ز(ف)ريف الالتياطنالال8/5/2016برا  خالال-
الصي .الييف ًاالل تم يتاتالالترتيف ةاللتيىالالك ئت الف تيالأصت بالالتتياطنالالتتيتي البمتيالأطت قالالهتا الع  تهالتتنالأحتيالها   الف ال

حض تالالر ط الإلىالالتتاناليفرحتالرح   ًاالف الالحتايثرالير ت  الررت  لالالجثت رال.الأقا بهالف الرجا العائ  اليقعالف الالب ية
تهتاًتاليتحتً الرجا  تًااليتتا عر نالرت تكتاالعائ ت الال20ال  هحتي رأتتلالالالأحت قحتايثالالير عتالاله اب الالمات البتالرح  ق.اليبمتيال

الال ارل.
 اه يهسرالج اءالإصابرهالبم ا الها يالف الال أس.التي ه التنالالعاماً  66 .أ(ع)ريف الالتياطنالال11/5/2016برا  خالال-

ييف ًاالل تم يتاتالالتريف ةالل ك ئ الفإنالالتياطنالأص بال  لالرجا العائ  الرمال  لهالاسر يامالاألس ح الالها   راليرماله  هال
البالحايثرالحض تالريف القبلاليصيلهالالتسرروى.اليالإلىالتسرروىالغاةالاألي يب ال الر ط الإلىالالتتاناليفرحتالرح   ًا

اليًاالتنالالترربهالبكمالبإط قالالها الع ىاليت الالرح  ق.يأيقوتالعي
الال12/5/2016برا  خالال- الهر ج الالعاماً  >;. أ( ث)ريف تالالتياطه  البج يحال ط  ة الإصابركا الج اء الغاة التي ه  تن

رم ضكاالل ض بالبآل الحايةالع ىال أسكا.الييف ًاالل تم يتاتالالتريف ةالل ك ئ الفإنالالتياطه اليص تالإلىالتسرروىالالرواءال
الت الجث  التنالبغاة الريق فالعيي اليرم الالحايثر الف  الرح   ًا اليفرحرا الالتتان الإلى اليالر ط  الالمات  الاله اب  الحض ت اتية.

الالتغيي ة.رب نالأنالاليفاةالحيثتالع ىال  و  الج  ت السطيالع ىالتهالالالرتركت نال
الال- الال17/5/2016برا  خ الالتياطن الالحطبال7:(ع. ع)ريف  الي   الق    التن الإصابرهالبالعاتًا الج اء الطيلت م تحافظ 

الل تم يتاتالالتريف ةالليىالالك ئ الف يالريف الالتياطنالالتيتي الهر ج الطمههالبست نالف الصي هال بطمهاتالبآل الحاية.الييف ًا
الحض تالالر ط الإلىالالتتاناليفرحتالرح   ًاالف الالحايثراليرمالإل اءالال بضالع ىالالجاه .ال.رجا العائ  ال  ل

جبال االج اءالا رهاقهراليقياله لالإلىالالتسرروىالت  مالأعيامالتنالستانالال4(ال. نأريف الالطولال)ال18/5/2016برا  خالال-
ج اءالرم ضهالل عرياءالع ىال يالالاتهييه س الف الب تالتت ا.الييف ًاالل تم يتاتالالتريف ةالل ك ئ الف يالريف الالطولالالتيتي 

الأيىالإلىاليفا التا الاأل  ىر البال ي غ قالفته اليا  الع ىال قبره الالر القاتتالبالضغطالب يتا الفرحتال رهالع ىالالويالر   رهر .
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البالحايث  يرمالريق فالالتركت الع ىاليت الرالراليرمالرحي لالجث الالطولالإلىالالطبالالر ع الر ط الياله اب الالمات الرح   ًا
الالرح  ق.

عاتتتًاالتتتنالب تتتاللحتتمرالجتت اءالإصتتابرهالبجتت يحال ط تت ةالهر جتت الضتت بهالال:7. س(ع)رتتيف الالتتتياطنالال26/5/2016برتتا  خالال-
يقتتعالفتت الالرتتجا بتتآتتالحتتاية.الييف تتًاالل تم يتتتاتالالترتتيف ةالل ك ئتت رالف تتيالرتتيف الالتتتياطنالالتتتيتي البمتتيالاتعرتتياءالع  تتهالفتت ال

حضتتت تالالرتتت ط الإلتتتىالال.الجتم تتت الالم ب تتت الح تتتثالرتتتيف السررتتتوىث تتتتاالإلتتتىالتإراليه تتتلالع تتتىال19/5/2016التي هتتت البرتتتا  خال
 الحايثرالير   الرحي لالالجث الإلىالالرر  لاليرمالريق فالعييالتنالالتركت نالع ىاليت الالرح  ق.باناليفرحتالرح   ًاالالتت
تحافظ الجه نالج اءالإصابرهالبميةالبالعاتًاالتنالب يةالالس   الالحا ث   ;6 )أ. ج(المواطن ريف الال26/5/2016برا  خال -

الل تم يتاتالالتريف ةالل ك ئ رالف يال تحافظ الال يسرالبع  ةالها   الرجاهالت تب الف رمواطأتجكيلينالالط قأأع  ةالها   .الييف ًا
لركييالع انالت رلالالتياطنالالهجمالعناليلكاليف ااًليال بم التياطه نالتنالعائ  الج اياتالتنالب ي  الالس   الالحا ث  رالكاأبيا  

التغيي الأنالصاب ال ط  ة.اليقيالاهرر ال ب الال رلالف الب يةالالس   الالحا ث  الياعر يالأتال الإ  الآصاب التياطنالا الالتيتي اليال
ال الليلكالف ي الب هكتاال  فال)ثأ عائ  (. قيمالغاضبينالتنالعائ  الج اياتالبإح اقالأال ارلالتنالعائ  الالجاس الالي نال يجي

الصال الأف اح.اليالعر ةالتهاالاللمائ  الالجاس ال

 . حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة.3

ج اءالإصابركمالبح يقالرالأشهر01 . أ(ن)عامان، و . أ(ر)أعوام، و 7. أ(ي)ريف الاألطوالالال6/5/2016برا  خالال-
سببالالفإنت  مالالراطئالغ بالتي ه الغاةرالييف ًاالل تم يتاتالالتريف ةالل ك ئ الالمائ  بالري يةالهر ج الح  قالهربالف التهال

عث الع ىالجثات نالاألطوالالالث ث الف اليالالح  قالإرمالالرتم اللإلضاءةال  لالاه طاعالالر ا الالتك بائ العنالالتهط  رال
اليأص بالر   كمالال ابعالتكهيحا حض تالالر ط الإلىالالتتانالال.أعيامالبج احالح ج ال8ل الروحمالياحر اقالبالتاتلرالتتا

اليفرحتالرح   ًاالف الالحايث.
ب تالتت االرتالالتي ه الغاةرالج اءالإصابركاالبج يحالت  مالالتنعامان . أ(ت)الطفمة ريف تالال14/5/2016برا  خالال-

الل تم يتاتالالتريف ةالل ك ئ  ط  ةالهر ج الس يطكاالتنالتتانالت روع.ال فإنالالطو  الالتيتي ةالس طتالتنالر ف الر  الالييف ًا
السته  الف الالطابقالالثالث.الحض تالالر ط الإلىالالتتاناليفرحتالرح   ًااللتم ف الت بساتالالحايث.

عاتًاالتنالتي ه الال   لالج اءالإصابرهالبج يحال ط  ةالهر ج الس يطالال24ال(س. أ)ريف الالتياطنالال15/5/2016برا  خالال-
الف يال اف الل ك ئ  الالتريف ة الل تم يتات الييف ًا الال   ل. التي ه  الف  الالتصاهع الأحي الف  العت ه الأثهاء الع  ه ال)تال ك( الريت   مه

الحض تالالر ط الإلىالالتتاناليفرحتالرح   ًاالف الالحايثرالتتاالر عتالاله اب الالمات البالرح  ق.
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تنالب تالحاهينالرتالالتي ه الغاةرالج اءالإصابرهالبج يحال ط  ةالالأعوام : . أ(م)ريف الالطولالال21/5/2016برا  خالال- 
ييف ًاالل تم يتاتالالتريف ةالل ك ئ الفإنالالطولالالتيتي الس طالع  هالبابال رب الث  لال.ال ههر ج الس يطالجسمالحاياليث  لالع 

األ   الالمييانالاتحر ل اليانالأثهاءاللمبهالف الساح البجيا الالت فانالالييالرم شالف هالأس رهرالبميالف يانالتهالكمالف الال
الحض تالالر ط الإلىالالتتاناليفرحتالرح   ًاالف الالحايث..الع ىالقطاعالغاة

عاتًاالتنالستانالت  مالالتغاايالج اءالإصابرهالبج يحال ط  ةالهارج الال21ال)أ. ح(ريف الالتياطنالال26/5/2016برا  خالال-
ف الإحيىالاتسر احاتالالييف ًاالل تم يتاتالالتريف ةالل ك ئ الفإنالالتياطنالالتيتي التانال متلعنالإصابرهالبصم  التك بائ  رال

الات الف الحتام الاتسرحتام الأثهاء التك بائ   الرم ضاللصم   الع ىالراطئالبح ال فلر الأس كالالياقم  البسبباليجيي سر اح 
الحض تالالر ط الإلىالالتتاناليفرحتالرح   ًاالف الالحايث..الرالو الئ  تك با

ل   لالج اءالا رهاقكاالغ قًاالبميالتحافظ الابالعاتًاالتنالب يةالبه الهم مال40ال(ن. م)ريف تالالتياطه الال26/5/2016برا  خالال-
تتتنالالتهتتال.الييف تتًاالل تم يتتتاتالالترتتيف ةالل ك ئتت الف تتيالحضتت تالالرتت ط الإلتتىالالتتتتاناليفرحتتتالالبتتال  بستت يطكاالفتت البئتت الت تتاهال

الرح   ًاالف الالحايثرالير عتالاله اب الالمات البالرح  قالف الالحايثرالير   الرر  لالالجث .ال
تحافظ الال   لالج اءالإصابرهالبج يحال ط  ةالبالاتًاالتنالب يةالرويحعال31(الس. أ)ريف الالتياطنالال30/5/2016برا  خالال-

ع ىال أسهالأثهاءالعت هالف الي ر البهاءالف الالب يةراليقياله لالإلىالالتسرروىالاألت  الف الال   لالاليهر ج الس يطالقض بالحي ي
ال.ريف التهاكرالييف ًاالل تم يتاتالالتريف ةالل ك ئ الف يالحض تالالر ط الإلىالالتتاناليفرحتالرح   ًاالف الالحايثيال
 .. اإلصابة نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح8
الر ط الياألتنالاليطه الت  مالجه نالاليته  التنالجكااالأاقرحتتالقيةالاليعهيالالساع الالثاته التساءاًلال7/5/2016برا  خالال-

ت  مالتاالأيىالالتنالأجلالرهو يالق ا القضائ راليف الر كالاألثهاءاليقعالاررباكالتس لالب نالال يةالاألته  اليعهاص التس ح التنال
اليقيعالإصاباتالب نالالتياطه ن.إلىال

 .. تنفيذ أحكام باإلعدام9
 :هويتالياا ةالاليا    الف القطاعالغاةالحتمالاإلعيامالبحقالث ث التياطه نالع ىالالهحيالالرال ال31/5/206برا  خالال-

العثتانال) الفرح التحتي التنال29*الالتياطنالتحتي الره ًا الباإلعيام الالصاي البح هالحتتًا التنالستانالتي ه ال فلر العاتًا )
البميالإياهرهالبركت الال رلالقصيًا.ال10/7/2013بيا  ال اه يهسرالبرا  خالتحتت ال

التنالتحتت ال38*الالتياطنال يسفالتحتيالأبيالرت  ال) الباإلعيامالره ًا التنالتحافظ الغاةرالالصاي البح هالحتتًا (العاتًا
 رالبميالإياهرهالبركت الال رلالقصيًا.28/5/2014بيا  الي  الالب لرالبرا  خال
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(العاتًاالتنالتي ه ال اه يهسالجهيبالقطاعالغاةرالالصاي البح هالحتتًاال43 ابال)*الالتياطنالأحتيالح ت العبيالال اي الر 
البرا  خال الاليائت الف الغاةر الالمست    البال صاصالتنالالتحتت  الال رلال15/5/2014باإلعيامال ت ًا الإياهرهالبركت  البمي ر

 قصيًا.
يف ًاالألحتامالال اهينالالحقالحص ياللهع ىالر كالاألحتامراليتيالالال ئ سي را الإلىالأههالقيالرمالرهو يالالحتماليينالتصايق ال

األساس رالاألت الالييال رتلالج  ت الهظ ًااللت الورهالأحتامالال اهينالاألساس راليقيالأصي تالالك ئ الف الح ههالب اهًاالأياهتال
ال.تيتاألحتامف هالرهو يال

الالر    المعاممة القاسية والمهينة.  –. التعذيب أثناء التوقيف : الشكوى;7ر  تالالك ئ ال  لالالور ةالالر ال غط كا
ف القطاعالغاةريقيالي يرالرتايىالف الالشكوى60وف الالضو الالغ ب  الشكوى:0ررم قالبالرمي باليسيءالالتمات  رالتهكا

الالغ ب  الع ىالالهحيالالرال : ضيالجكااالاألتنالاليقائ راليرتيىالواحدةرتايىالضيالجكااالالر ط رالرتيىال08الضو 
رتيىالضيالجكااالال:0ىالالهحيالالرال الف يالرياعتالالرتايىم قطاع غزةضيالجكااالالت اب اتالالمات .أتاالف الالواحدة

الي الل رتايىالال9الر ط ر اليف ًا الالتررت ن الرمي ب الف  الترميية الاسر يتريسائل الاليا   .يقي الاألتن الجكاا الضي رتايى
الالررمال الجاهب الإلى الالمص ر الياسر يام الياأل جلر الاأل يي البياسط  اليالض ب الالربل اليس    الاسر يتت الف ي الت يت ر

اليالرح   .

الالرمسو الياتعر الالع ىال  و  ال< اءات قانونية عادلةثانيًا< انتهاك الحق في إجر  الالحقالاتعر ال ي رتلالتيا
الس اس  اليالريق فالع ىاليت الالتحافظ ناليالم ضالع ىالال ضاءالالمست ي.

الالر    االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية. .1 الالر ال غط كا عيمالصح الالرتيىحيلال1:ر  تالالك ئ ال  لالالور ة
الرمسو ًا. رتيىالف الالضو الالغ ب  الال;6إج اءاتالالريق فرالتينالريق فالالتررت نالتانالإتاالألسبابالس اس  الأيالريق وًا

الرتيىالف القطاعالغاة.ال77ي
ال أما في مجال التوقيف عمى ذمة المحافظ، .2 الرك  الريق فال:610أيارف  ل اليت ال17ج ى تياطهًاع ى

ال.(0مرفق رقم)ه نال تنالالريق فالتياطال;تهكمالف الح نالب  الال01التحافظرأف جالعنال

ال:ثالثًا < االعتداء عمى المؤسسات العامة، واألمالك العامة والخاصة واالعتداء عمى األشخاص



 

8 
 

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

2987211 2 972+ 

 +97282845019+  فاكس: 97282824438غزة: هاتف: هكتة 

 الهٍئــت الوستملــت لحمــىق اإلًســبى

 فلسطيي -"ديواى الوظالن"

الال ي ت التنالتي ه الال   لالبالركجمالع ىالتي  العاماللجه الإعتا الال8/5/2016برا  خالال-  قامالأحيالالتياطه نالف الالب ية
الرهال   لاليركي يهاليرتس  الاجاجالت تب الر البرتس  التتربالاتسر بالالتتا ال جه الرتيىالل ر ط البت  الال جه ريقيتتالقام

ع  تاللجه الاعتا الال   لالالييامالاحرجاجاالع ىالركي ياتالتنالال30/5/2016الر البار تالالرح  قالف الالحايثراليبرا  خال
ي اص الاياالالهكمال رم ضينالل تضا  اتالتنالالتياطه نالهر ج العت كمإال جه العامالراليقالالتي  التيظو كابمضالالتياطه نالل

الراليالر الت ال ا جالهطاقالعتلالال جه .لمال رمالاتسرجاب اللط باتالالتياطه نالالت يت الل جه 

تجكيلينالع ا اتالها   البارجاهالت تب الالتحات التصطوىالعااتط الأط قاليف الساعاتالالصباحالال15/4/2016برا  خال -
.الييف ًاالل تم يتاتالالتريف ةالليىالالك ئ البكاض ا التاي  الألحاقالإلىالإيىالأتامالتهالهالف التي ه الجه نرالتاالأ  لالريقوكاال

لىالإ را الال.ج اءاتالالرح  قالجا   إلىالالتتاناليفرحتالرح   ًااللتم ف الت بساتالالحايثراليتااالتالإف يالحض تالالر ط ال
 ف التحافظ الجه ن.يالتح   نالس ىالتيالتحات الت ئ الاألالتياطهالتيتي نالالأ
قامالتجكيلينالبإط قالالها البارجاهالتهالالال اض التحتتيالأبتيال حتت ال ئت سالتحتتت الصت لال طتارالال18/5/2016برا  خالال-

أرتت اصال ستتر  ينالت تبتت الييلتتكالفتت الحتتيال الال ييف تتًاالل تم يتتتاتالالترتتيف ةاللتتيىالالك ئتت رالف تتيالأط  تتتالاله تت انالتتتنالقبتتلالث ثتت
حض تالالر ط الإلىالالتتاناليفرحتتالتهال.الالالت اجو الف التريقالالساع الالحاي  العر ةالل ً راليقيالرض  تالإحيىالالت تبار

الرح   ًاالف الالحايث.
تامالت  الر ت التك باءالالرتالالف التي ه الجه نالأاعرصمالعييالتنالالتياطه نالف التي ه الجه نالال18/5/2016برا  خال -

ىالالوي القيةالتات  الل ر ت .الحض تالع ت  الالر ت رالتتاالرمالرتس  الاجاجالالهيافيالاألالحرجينغ قالالتأي  لالاتعرصامال
تامالأي  جتالتس  ةالالالكمالالرجا   غ قالالرجا التحأال19/5/2015تنالجكااالالر ط الال اص .اليف الال يمالالرال البرا  خال

يف الالرييا الجه نالال ئ س الاحرجاجاالع ىالال بضالع ىالعييالتنالالرجا البركت الر   بالتتر تاتالر ت التك باءالالرتال
نالسببالألىالإف جالعنالالرجا البميالسحبالر ت التك باءالالرتالالالرتيىالبط بالتنالتحافظالجه ن.ال را الأيقتالتحقال

الب اهًاالالجاتحرجا الالرتال التك باء الر ت  الف ه الأصي ت الاليي الاليقت الف  الالتي ه ر الف  الل تك باء الالتسرت  الاته طاع تي
الأرا تالف هالأنالسببالاته طاعالالتسرت الل ر ا الالتك بائ التيالتراتلالر ه اصح س ائ   الالتاييال الليىالاتحر لالاإلف ًا

الاألساس الل تك باءاللر ت التك باءالالرتال.

الال- ال19/5/2016برا  خ الر ط الالأح قر الاأل  س هائبالتي   السالم الت  ي الل  ائي الالتت يت  الالر ص   الالس ا ة تجكيلين
 ةالتريقو الف الالطابقالتتافح الالت ي اتالف الر ط التحافظ ال فل.الييف ًاالل تم يتاتالالتريف ةالليىالالك ئ رالف يالتاهتالالس ا
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اليقياتالاليفاعالالتيه ال  الف التي ه ال فل.الحض تالالر ط  الالرابي ة األ ض اللتهالالالتياطنالالتيتي الالتائنالف الت  م
 .رمالإ تايالالح  قراليفرحتالالر ط الرح   ًاالف الالحايثراليأيقوتالعييالتنالالترربهالبكمالرل تتان

سرايال ض الالطيباس الع ىالتيقعالالرياصلالاتجرتاع الُهر الركي يالل ئ سالاله اب الالمات الاألال23/5/2016برا  خالال-
اللتر يه  الرح   ًاالف الالحايث.رمالهر التايةالجي يهراليقيالفرحتاليحيةالالج ائمالاإلال24/5/2016"الو سبيك"اليبرا  خال

تي ه الجه نالتاالبتحافظ التجكيلينالتهاالالرميياللمائ  الجاس الف الب يةالالس   الالحا ث  الالأح قال25/4/2016برا  خال -
الف الألىالالحاقالإيىالأ الال.تتر تاتالض ا التب  ة الأيافاي اللحتا ركمالعيي البجكااالالر ط  الاسرغاثيا العائ  الجاس الباهكم ف اي

حيالبسببربك أنالأال24/2/2016نالاتعرياءاتالبحقالعائ  الجاس الرياص تالتهيالرا  خالألىالإ را الال.يلتناليينالجييى
الع ىال  و  الثأ العائ  .التنالاليطه  تنالج اياتالف الجكااالاألأمائ  القامالب رلالالمت يالالاف ايال

ال
 رابعًا< انتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع السممي.

عاتًاالتنالتي ه الال   لرالجاءالال26ر  تالالك ئ الرتيىالتنالالتياطنالأي بالب تاتالعط  الاألط شالال3/5/2016برا  خالال-
الت اب اتالالمات الف الال   لاليبرا  خالع مال  لالعييرهالتنالقب صرالأههالتط يباللجكااالال18/4/2016ف كاالأههالبرا  خال

الاسريعاال19/4/2016 اليرم الالجكاا. اللت   الت ارالؤهيتب الالتهيث ث اليبرا  خ الالرا  خر الاسريعاال2/5/2016يلك الؤهرم
ع مالف الأحيىال.الالتياطنالالتيتي طالبإع ت اليهراطاتالط ب  الف القب صإيالرح  قالتمهاللتيةال يمالياحيالحيلالتؤرت ال

 سب  هاليحجاالجيااالسو ه.الجاتماتالقب صراليقيالرمالا  ء
عاتتًاالتتنالستتانال34جكااالاألتتنالاليقتائ الفت ال امالالالالتتياطنال التيالاغ تيلالقاستمال ط تبالالأيقفال6/5/2016برا  خالال-

الب تال  تاالييلكالع ىال  و  التهري اتالع ىالالو سبيكالحيلالاهرتائهالل تيتبالالر م اليتاالاالالتيقيفًا.
ل   ج الالجاتماتالالماط  نالعنالالااًلر ط الالتباحثالالمات الف الت تاالر ط ال فلالاعرصاتالفضتال9/5/2016برا  خالال-

بريف  الف صالعتلرالالرطالبالتمرصتينال افطاتالحتلالراليال(التياطهااًل20)المتلالف التحافظ ال فلاليالي نالُقي العييتمالبتال
العب التيقعالالرياصلالاتجرتاع ال"الو سبيك" الجاءالبيعية الاثه نالتنالالال.احرجاتاتعرصام تمرصت ناليالرح  قالالر ط 

التمكتاالع ىال  و  الاتعرصامراليرمالإ  ءالسب  كتاالف تاالبمي.
الالتري  الال9/5/2016برا  خالال- الف ال فلالالتياطنالعايلالالس ي التنالال32اسريعىالجكااالالر ط   فلرالتي ه العاتًا

ساعر نالف الت تاالييف ًاالإلفايةالالتياطنالل ك ئ الفإههالرمالاحرجااهاللتيةالي متلالتساعيالأيلالف الالر ط الالمست   البغاة.ال
حيلالهر الف ي يال طالبالف هالالحتيت البالرهح الع ىال  و  الاأليضاعالاتقرصاي  الالس ئ الف الالر ط ال فلاليالرح  قالتمه
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إلىالت  الالر ط الالمست   البتي ه الالؤهرمالاسريعاال11/5/2016راليف الال يمالالرال الرت  الاحرجااهراليبرا  خالقطاعالغاة 
ال.18/5/2016ح ثالرمالالرح  قالتمهالحيلالالو ي ياليأ   السب  هالبرا  خالرحي  هالإلىالجكااالاألتنالاليا   العاةاليرمال

جكتتااالالت تتاب اتالالماتتت الفتت التي هتت ال امالالالالتتتياطنالتوتتاحالتحتتتيالتحتتتييالقاتتتا الييلتتكالالأيقتتفال11/5/2016برتتا  خالال-
ال.17/5/2016ع ىال  و  الرمب  هالعنال أ هالع ىالصوحاتالالرياصلالاتجرتاع ال"ف سبيك"اليقيالأ   السب  هالبرا  خال

السم يالهب لالليلياعرصامالالتياطه نالالسقيةالرابمهالل تباحثالالمات الف الت تاالر ط الالمباالفضتال15/5/2016برا  خالال-
اليالعاتااًل29 الهص  ال25 ائي التن اليت تتا ال العاتًا الع ىالتي ه  الالريق ع الع ى الياجبا تتا التمكتا اليالرح  ق الياحرجااتتا غاةر

عنالالمتلالتاهاالقيالبيءاالال نعاطنالركاياتالجاتم  يالالتياطهاه حت رمكياتالبميمالالرجتعالف الساحهالالجهييالالتجكيل.ال
ض ابالتوريحالعنالالطمامالحرىالحلالقض  الإع نالعنالتامالالجهييالالتجكيلالبغاةالياإلأال27/4/2016اتعرصامالبرا  خال

الاليا   الا الال   ج ناليال الياألتن الل تباحثالالمات  الرابم  القبلالعهاص  التن الف الأتث التنالت ة اليرم ضا الف صالعتلر  جاي
الباتحرجاااليرتا قالت ص اتاليبيسر اتاللوضالاتعرصاماليتغاي ةالالتتان.الاللتضا  اتالتالركي ي

ال
العاتًاتنالتي ه ال فلال30جكااالاألتنالاليا   الالهارطالالرباب السم يال ضيانالالطي لالالاحرجاال18/5/2016برا  خالال-

الالرح  ق الرم الي  لالاحرجااه الالصحو  نالالو سط ه  نر الف اله اب  الاإلع ت العب التياقعالاليتيالعضي الحيلالهراطه تمه
الرمالإ  ءالسب  ه.بميال يت نالالرياصلالاتجرتاع راليال

عاتتًاالتتنالتي هت الب تتاللحتمرالال32ر  تالالك ئ الرتيىالتنالالتياطنالتتييحالتحتييالتحتيالحتات ةالال24/5/2016برا  خالال-
يأثهتاءالعييرتهالال23/5/2016الال   تلاليب تتاللحتماليأهتهالبرتا  خالتحتافظر جاءالف كاالأههال متتلالت استً اللوضتائ  الال تيسالفت ال

جكااالالت اب اتالالمات الف التتربالالرمالاسريعاؤهالتنالقبلتنالر ت االبميالترا ترهالف التهريىالف سط ناللإلع مالياترصالرال
الجكااالف الاسر اح الأ  حاراليتتثاللي كمالحتيال الستاع الرتمالاسترجيابهالعتنالطب مت الستو هاليترتا ترهالفت الالتهرتيىراليأفتايالأنال

ف اليع تىال  و ت الس است  رالتتتاالجت ىالرورت شالاجاءالع ىال  و  الترا ترهالف الالتهريىاليع تىال  و ت العت تهالالصتحالءهاسريعا
ت اب  الجكاااللح  ب السو هاليريث قاليرسج لالتحري اركاالياحصاءالالتب غالالتال الالر ص الالتيجييالتمهراليرمالرس  تهالط بال

ال.الال25/5/2016الت اب اتالالمات الف الب تاللحمالبرا  خال
الال- الال   لالالالأاالتال30/5/2016برا  خ الف  الاليقائ  الاألتن الجكاا التن الأغ بكم الالو سط ه  الاألتن القيى التن تجتيع 

البيسر اتالالتيجييةالع ىالأاالياال1/5/2016ال افطاتاليالبيسر اتاليالت ص اتالاليعائ  اللتؤرت الحابالالرح   راليبرا  خال
بيسر الآ  العنالأحيالالبها اتالف الط م الال  بالتنالالحايياالالثاه راليالببيسر الض مالالأاالياال2/5/2016األعتيةاليبرا  خال

الااالرهالتنالقبلالجكااال الرم التلالتا اليرمالتصاي ة الب نالاألعتيةر الت ص اتالعنالالجي اناليبيسر اتالتم    اليأااليا ايع سر
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األتنالاليقائ رالباإلضاف الالىالأههالرمالريق فالعييالتنالربابالحابالالرح   الأثهاءالق اتكمالبرم  قالالبيسر اترالتعالالم مالأههال 
ال الالتحإرم الع م التي س  الت مب الساح  الف  الالتؤرت  الع ي البتيعي الال اهين الحسب الالتيافقالإافظ الالسبت ال يم ال ري بن
ال.ال7/5/2016
ال

 خامسًا< انتهاك الحق في السفر
ههالأأفايالف كاالالغاةرتي ه العاتًاالتنالال36)س.الش(الرتيىالالتياطنالالور ةالالر ال غط كاالالر    الر  تالالك ئ ال  لالال-

راليرمالإب غهالب فضال2015اله سانرالتهيالتتربالأبيالال   الل س اح اليالسو ر يمالبط بالل حصيلالع ىالجيااالسو العب ال
 ط بهالتنالقبلالياا ةالاليا    الب امالال.ال

 .سادسًا< الفصل من الوظيفة العامة)الفصل التعسفي( وشرط السالمة األمنية
عاتًاالتنالتيه  الال   لراليالييالأفايالف كاالأههالبرا  خالال26الا(.الع)رتيىالتنالالتياطنالالأ ا ر  تالالك ئ ال  لالرك الال-

اللمالال14/4/2016 الإتالأهه الحسنالس  اليس يكر الال   لالبط بالتنالأجلالالحصيلالع ىالركاية اليا     اللتي     ر يم
تيهالالركايةراليأفايالالتياطنالأههالبحاج الالؤه حصلالع  هالبسببال فضالتلالتنالجكاايالاألتنالاليقائ اليالت اب اتالاعطا

 كايةالتنالأجلالر ي تكاالتعالط باللياا ةالاله لاليالتياص تالل بيلهالتي بالق ايةالت تبات.لكيهالالر
رمالرم  ههالل متلالال15/12/2015أفايالف كاالأههاليبرا  خالال.الأ(أ)رتيىالتنالالتياطنالالأ ا الر  تالالك ئ ال  لالرك ال-

ألر اصاليييالاإلعاق رالبيظ و التم ماليقيالجاءالرهس بهالل رم  نالع ىالبهيالاألر اصاليييالاإلعاق رالييلكاللتيههالتنالا
ر اصالعربا الأههال ماه الحال الت ض  اليل سالتنالاألاق  تالياا ةالالر ب  اليالرم  مالفص هالع ىالال29/3/2016يبرا  خال

ال%.50يييالاإلعاق التعالأنالهسب الالمجااللي هال
ال

 .ستيالء عمى ممتمكات المواطنين بدون حكم قضائيسابعًا< اال
عاتًاالتنالتي ه الال   لالال24جكااالاألتنالاليقائ الالتياطنالقرايةال ست العا فالييفشالالأيقفال12/5/2016برا  خالال-

يتيالجكااالرمييالت ت رهاللياليرهالالر الرمتلالتم ت رالالPCيرمالتصاي ةالجكااالحاسيبالتنالهيعالالرع ىال  و  الس اس  
 يحرىالرا  خالإعيايالتياالالر    اللمال رمالإعايرهاللتالتره.

عاتًاالتنالال34اليقائ الف التي ه الال   لالالتياطنالساتلالتحتيالع يال ط بالجكااالاألتنالأيقفالال3/5/2016برا  خالال-
 تيه  الال   لاليرمالتصاي ةالجكااالحاسيبالتحتيلاليجكااالجيالاليبطاقرهالالر ص  اليرمالإعايركاالف اليقتالتحق.
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بالقامالجكااالاألتنالاليقائ الف التي ه الال   لالبرور شالتحلالالتياطنالأحتيالفرلالالالعبيالالس مالس كالأ ا ف الرك الال- 
سرثهاءالاسرمايركاالبايأغ اضالأ  ىالرمالال3عاتًاالتنالتيه  الال   لراليرمالتصاي ةالتاروهالاله الالتنالهيعالج تس الاسالال47

 جكااالالكارفالاله ال.
 

 

الثامنًا< التأخير والمماطمة في تنفيذ قرارات المحاكم الفمسطينية. 
الهويت8أ ا ر  تالالك ئ ال  لالرك ال التاهتالف اليقتالتحقالجت مكاالرتايىالحيلالعيمالرهو يالق ا اتالالتحاتمر راليقي

الالرتايىالع ىالالهحيالالرال :
عاتًاالتنالال18جكااالاألتنالاليقائ الف الب تاللحمالالتياطنال   لالتصطوىال   لالتهمانالالأيقفال1/5/2016برا  خالال-

اليبرا  خال التنالر ي مالال15/5/2016تي ه الب تاللحمر الاإلف اجالعههالبتوال اليع ىالال غم ق  تالتحتت الص لالب تاللحم
ال.19/5/2016تط يب الإتالأنالالجكااالأسرت الف الريق وهاللغا  الرا  خالالتوال الال

عاتًاالع ىال  و  الاهرتائهالال34جكااالاألتنالاليقائ الالتياطنالساتلالتحتيالع يالال ط بالالأيقفال3/5/2016برا  خالال-
ع ضالع ىالالتحتت اليق  تالا  ءالسب  هالبتوال الر ص  الإتالأنالجكااالاألتنالال4/5/2016لحابالالرح   راليبرا  خال

الأنالالرأ  البيفعالالتوال التانالبسببالال8/5/2016يقائ اللمال هويالال  ا الإتالبرا  خالال بميالر ي مالالتوال الل تحتت رالع تًا
التهعالالجكااالالتياطنالتنالاترصالالبيي هاللرب  غكمالب  ا الالتحتت .ال

عاتًاالال23جكااالاألتنالاليقائ الف الال   لالالتياطنالتهرص الح ت العبيالالح  مالت ت الالأيقفال9/5/2016برا  خالال-
الال   ل الر ي مالال17/5/2016يبرا  خالالرتنالتي ه  التن اليع ىالال غم البتوال  الاإلف اجالعهه الال   ل الص ل ق  تالتحتت 

ياسرت الف الريق وهاليع ضهالع ىالاله اب الالرالتوال الالتط يب الل تحتت الإتالأنالجكااالاألتنالاليقائ اللمال هويالق ا الاإلف اج
الأف جالعهه.ال22/5/2016المات اليبرا  خال

ال35جكااالالت اب اتالالمات الف التي ه الال   لالالتياطنالبسامالتحتيالأحتيالغه تاتالأيقفالال18/4/2016برا  خالال-
ق  تالتحتت الص لالح حيلالاإلف اجالعههرالي غماليلكالال8/5/2016تحافظ الال   لاليبرا  خالفالبصي  ب يةالعاتًاالتنال

ال.5/2016لمال رمالرهو يالق ا الالتحتت الياإلف اجالعههالإتالبرا  خال/
 قرارًا صدرت خالل الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ. 07وجود أضف إلى ذلك
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 .تاسعًا< رصد الهيئة لمسياسات العامة والعممية التشريعية

 قرارات مجمس الوزراء

برمي لالق ا الب اهينالال يت الالتيه  .الير يمالالك ئ البي اس الال  ئ سالرهس باللاليا اءالق  التج سالال10/5/2016برا  خالال
ت  الل  قاب الع ىالالرر  مات.التتاالق  الالتج سالإحال التر يعالق ا الب اهينال عا  الطا الاتئر فالاألإال  ا الب اهينالف ال

سالاليا اءالاليطنراليتر يعالق ا الب اهينالبرأنالإج اءالالي اساتالالييائ  الإلىالأعضاءالتج الُأس الالركياءاليالج حىاليا ل
بياءالالت حظاتالبرأهكارالتر ايالالت رضىالال اهيه الالتهاسب.ال صايقالتج سالاليا اءالع ىالتر يعالقاهينالتتالي اسركااليا 

التمات تالاإللتر يه  راللرسك لاليرهظ مالالتمات تالاإللتر يه  البياسط ال سائلالأيالسج تالإلتر يه  التمرتية.التتاالق  ال
بياءالالتج سالإحال التر يعالهظامالرحي يالعييالأ عضاءالتجالسالالك ئاتالالتح   الإلىالأعضاءالتج سالاليا اءراللي اسرهاليا 

الالت حظاتالبرأههاللم ضهالف الج س الت ب  رالرتك يًاالإلج اءالاهر اباتالالك ئاتالالتح   الف التيعيتا.

 كتمة التغيير واإلصالح البرلمانية في قطاع غزة

الاإلص حاليالرغ   الف الالتج سالالأق الال11/05/2016برا  خال الل اهينالاإلج ائ اتالرر  م التر يعتالتر    اهينالتميل
اللم ضهالع ىالالتج سالتالق ا اهالال2001لسه الال)3( قمالالالالجاائ   بالتهاقر الالمات الالت يمالتنالال جه الال اهيه  رالرتك يًا

البال  اءاتالالتررال  الاأليلىاليالثاه  الحسبالالهظامالاليا   الل تج سالالرر  م .
ال البرا  خالصايقتالتر  الاإلص حاليالرغ   الف الالتج سالالرر  م تتا الات بماء الاإلعيامالال25/05/2016 يم ع ىالأحتام

جكاتالالتسؤيل الف القطاعالغاةالالمييلالعنالل ب اهااًلال25/5/2016البار اليالصاي ةالف الغاةراليقيالاصي تالالك ئ البرا  خال
أيالإج اءاتالاسرثهائ  الأيالتهلالأيالص ح اتالأليالجك اله ركاالرهو يالأحتامالاإلعيامالف القطاعالغاةاليعيمالار ايالأيالرياب  ال

الال اهينالاألساس اليقاهينالاإلج اءاتالالجاائ  الالو سط ه ال يينالا رصاصرالياحر امالال ياعيالال اهيه  الالر ال هصالع  كا
 الأياهتالالك ئال31/5عيامالبحقالث ث التياطه نال يماليريف  الضتاهاتالالتحاتت الالمايل الل تركت ن.اليع بالرهو يالع يب الاإل

رهو يالياا ةالاليا    الألحتامالإعيامالالتياطه نالالث ث الف الت تاالإص حاليرأت لالغاةال"التر ب "راليجييتالتيقوكاالالتما ضال
اللكيهالالم يب ال اص الف الظلالغ ابالتصايق الال ئ سالع  كارالف تاال  قىالإلىالاإلعيامال ا جالهطاقالال اهين.
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 انتهى
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 ( 0مرفق رقم) 
 توقيفهم عمى ذمة المحافظ<قائمة بأسماء األشخاص الذين تم 

 ت االسم تاريخ التوقيف مكان التوقيف الجهة الموقوف عمى ذمتها مالحظات
الأف جالعهه التحافظالتحافظ الال   لال الر ط الال  م  ال6/4/2016 الأحتيالرات الح بالالبيا  نال ال1
الأف جالعهه التحافظالتحافظ الال   لال ت تاالإص حال

اليرأت لالالظات   
ال13/5/2016

السات الع سىالالتره الال
ال2

الأف جالعهه التحافظالتحافظ الال   لال ت تاالإص حال
اليرأت لالالظات   

ال13/5/2016
الساتتالع سىالالتره 

ال3

الأف جالعهه التحافظالتحافظ الال   لال ت تاالإص حال
اليرأت لالالظات   

ال13/5/2016
الجتم الع سىالالتره 

ال4

ال التحافظالهاب س اليقائ الهاب س ال11/4/2016 الصب يالتحتييالصب يالييقان ال5
العههالأف ج الهاب ستحافظال اليقائ الهاب س ال13/4/2016 العا االهاي الص حالع يه  ال6
العههالأف ج التحافظالجه ن اليقائ الجه ن ال13/4/2016 العبيالالالغسانالعثتانالال ط ب ال7

ال التحافظالهاب س اليقائ الهاب س ال1/3/2016 الأحتيالطالبالعبيالالت  مالحجالحتي ال8
العههالأف ج التحافظالجه ن اليقائ الجه ن ال24/4/2016 اليس مالتحتيالسم يالا يي ال9
العههالأف ج التحافظالجه ن اليقائ الجه ن ال26/4/2016 الصايقالجتالالعبيالال القالع سى ال10

ال التحافظالهاب س اليقائ الهاب س ال5/3/2016 الترامالتحتيالفيايالبرتا  ال11
العههالأف ج التحافظالجه ن الت اب اتالجه ن ال26/4/2016 ال الياليل يالتكييالعت  ال12
العههالأف ج التحافظالجه ن الت اب اتالجه ن ال28/5/2016 العت تحتيالتكييالعيايال ال13

ال التحافظالجه ن اليقائ الجه ن ال22/5/2016 تحتييالعبيالالالعبيالال حتنال
القص ايي

ال14

ال التحافظالطيلت م الت اب اتال امالال ال26/4/2016 ال ائيالتحتيالس ت الضت  ي ال15
ال التحافظال امالال ت تاالاص حال

اليرأت لال امالال
ال16/5/2016 الب سانالسات الس  ماليبي  ال16

ال التحافظال امالال المات القسمالالتباحثال
ال امالال

ال14/5/2016 الأت نال ت سالتحتييالتسالت  ال17

 


