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 1انفوجرافيك توضيحي...

 2ملخص تنفيذي...

انتهاكات الحق في الحياة والسالمة 

 4الشخصية...

انتهاك الحق في إجراءات قانونية 

 7...عادلة

االعتداء على األشخاص والمؤسسات 

 7واألمالك العامة والخاصة...العامة 

انتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم 

 89والتجمع السلمي...

 بدون المواطنين ممتلكات االستيالءعلى

 8...قضائي حكم

التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات 

 9المحاكم الفلسطينية...

 10...شكاوى حول االنتخابات

 والعملية العامة للسياسات الهيئة رصد

 13...لتشريعيةا

 في هذا العدد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 آب –التقرير الشهري حول االنتهاكات الواقعة على حقوق االنسان والحريات 
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االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحرياتالتقرير الشهري حول   

2016 آبفي  فلسطين خالل شهر   

 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم االنتهاكات التي رصدتها 2016من العام  آباستمرت االنتهاكات الداخلية خالل شهر 

:ا رصدته من انتهاكات إلى ما يليالهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل م  

 

 تموز السابقالشهر  االنتهاك

2016 
  الحاليالشهر 

2016 آب  
ةالضفة الغربي قطاع  

 غزة

 9 12 21 21 حاالت الوفاة غير الطبيعية

 23 25 48 36 شكاوي حول التعذيب وسوء المعاملة

جراءات قانونية سليمةاانتهاك الحق في   36 39 24 15 

مة المحافظالتوقيف على ذ  10 2 2 0 

االعتداء على المؤسسات العامة، واألمالك العامة 

 والخاصة واالعتداء على األشخاص
3 4 4 0 

0  14 14 6 عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ األحكام  

الحكم باإلعدام   0 1 0 1 
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  في الشهر الذي سبقه. كماوفاة غير طبيعية  ةحال 21رصدت الهيئة 

  شكوى في الشهر الذي سبقه.  36شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة في حين تلقت  48تلقت الهيئة 

  جراءات قانونية عادلة واالحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في اشكوى حول انتهاك الحق في  39تلقت الهيئة
 شكوى في الشهر الذي سبقه.  36حين تلقت الهيئة 

  شكاوى في الشهر الذي سبقه. 10ف على ذمة المحافظ في الضفة، فيما تلقت حول التوقي شكوتينتلقت الهيئة 

  شكاوى في الشهر الذي سبقه. 6 تلقتشكوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم، في حين  14تلقت الهيئة 

  في الشهر الذي سبقه. كمااعتداء على المؤسسات العامة في الضفة  حاالت 4وثقت الهيئة 

  باإلعدام في غزة واحدة حكم حالةوثقت الهيئة. 
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 تفاصيل االنتهاكات
الحق في الحياة والسالمة الشخصيةأوالً: انتهاكات   

حاالت في قطاع غزة. توزعت تلك الحاالت  9في الضفة الغربية و ةحال 12 منها .آبخالل شهر  حالة وفاة 21رصدت الهيئة 

حاالت  6 في قطاع غزة. تحاال 4وفي الضفة الغربية  واحدة ةحال .قعت في ظروف غامضةحاالت وفاة و 5على النحو التالي: 

وفاة وقعت  تحاال 4في قطاع غزة.  4وفي الضفة الغربية،  اوقعت حالتنان. وفاة وقعت نتيجة حوادث الشجارات والقتل الخطأ

وقعت في  وفاة تحاال 6. في قطاع غزةواحدة الة ح، والضفة الغربيةفي  منها 3 .نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة

نتيجة فوضى السالح.   الضفة الغربية  

 توضيح لحاالت الوفاة

ظروف غامضةفي . حاالت الوفاة 1  

ً عام 29 )ش. ح(توفيت المواطنة  7/8/2016بتاريخ  - محافظة القدس، جراء اختناقها شنقاً. ووفقاً ب من سكان بلدة القبيبة ا

حت تحقيقاً في حضرت الشرطة إلى المكان وفت. في منزل والدهاعلى جثة المواطنة معلقة بوضع الشنق  ُعثر ة فقدلمعلومات الهيئ

.على ذمة التحقيق يوتم توقيف الجان ،للتشريح للوقوف على أسباب الوفاة وتبين وجود خلفية جنائية جثةالتم تحويل الحادث، و  
ً  16 ح( )ك. طفلةال عثر على جثة 9/8/2016بتاريخ  - ل غرفة لتربية الحمام بفناء منز في من مدينة بيت الهيا شمال غزة عاما

حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. . ، وقد التف حبل حول رقبتهاالعائلة  

ً  23 المواطن )ش. ح( عثر على جثة 9/8/2016بتاريخ  - في الطابق من حي الشجاعية بمدينة غزة داخل غرفته الواقعة  عاما

حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث. . وقد التف حبل حول رقبته الثاني من منزل العائلة،  

ً  41 ج. م()المواطن  عثر على جثة 28/8/2016بتاريخ  - وقد ، فناء منزلهغرفة ب بقطاع غزة داخل من مدينة دير البلح عاما

الحادث.مكان وفتحت تحقيقاً بطة إلى الحضرت الشر .التف حبل حول رقبته  

ً  20 ي. د()المواطن  عثر على جثة 29/8/2016بتاريخ  - منزل العائلة ب داخل غرفته من بلدة القرارة بمحافظة خانيونس عاما

.حقيقاً في الحادثحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت ت. وقد التف حبل حول رقبته  

القتل الخطأ وأات العائلية . حاالت الوفاة على خلفية الشجارات أو الخالف2  
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ً  31) ن. أ( توفي المواطن  12/8/2016بتاريخ  -  من مدنية الخليل، جراء إصابته بجروح خطيرة ناتجة عن تعرضه لعدة عاما

. حضرت الشرطة إلى المكان 9/8/2016ضربات على أنحاء متفرقة من جسده، وذلك في شجار عائلي وقع في المدينة بتاريخ 

 ً في الحادث. وفتحت تحقيقا  

ً  20)س. أ( توفي المواطن  13/8/2016بتاريخ  حادة  من سكان حي النصر بمدينة رفح جراء إصابته بعدة طعنات بآلة عاما

رطة إلى المكان حضرت الشلجثة لمستشفى أبو يوسف النجار برفح. ا تم نقل، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد عائليخالل شجار 

من المشتبه بهم على ذمة التحقيق. اً عددقفت تحقيقاً في الحادث وأووفتحت   

ً  29)ه. غ( توفيت المواطنة  22/8/2016بتاريخ  - غزة، جراء إصابتها بعيار ناري في من سكان مخيم الشاطئ بمدينة  عاما

حادث اً في الحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقئلة. الرأس أطلقه عليها شقيقها خالل شجار وقع بينهما في منزل العا

 وأوقفت المشتبه به.

جباليا، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر خالل شجار من مخيم عاماً  25)م. ن( توفي المواطن  27/8/2016بتاريخ  -

لمكان وفتحت الشرطة إلى ا قلت الجثة للمستشفى االندونيسي شمال قطاع غزة. حضرتعائلي، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد ن

.تحقيقاً في الحادث  

ً  52)ر. ص( توفي المواطن  28/8/2016بتاريخ  - ن مختلفة مجراء إصابته بعدة أعيرة نارية في أنحاء  من مدينة الخليل عاما

كان وفتحت حضرت الشرطة إلى الملمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. جسمه، وذلك في شجار عائلي وقع في حي أم الدالية با

 تحقيقاً في الحادث.

ً  21)أ. ع( توفي المواطن  31/8/2016بتاريخ  - الل خانيونس، جراء إصابته بشظايا قنبلة يدوية القيت عليه خ من مدينة عاما

الشرطة  يونس.إلى مستشفى ناصر بخان ، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد نقلت الجثةعائلي وقع في منطقة الشيخ ناصرشجار 

مشتبه بهم.اً من العدد تحقيقاً في الحادث وأوقفت للمكان وفتحت  

م اتخاذ احتياطات السالمة العامة. حاالت الوفاة بسبب عد3  

ناء بإصابة قديمة تعرض لها أث محافظة الخليل، متأثراً من بلدة السموع بعاماً  35)ح. ع( توفي المواطن  19/8/2016بتاريخ  -

حروق من ب تهجار محول كهرباء أدى إلصابهرباء التابع لمجلس قروي الريحية بمحافظة الخليل، وذلك بعد انفعمله في قسم الك

ً تحقيق الدرجة الثالثة. الشرطة فتحت في الحادث. ا  
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ه عن جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوط من مدينة الخليل الطفل )ي. أ( عاماً ونصف العام توفي 20/8/2016بتاريخ  -

في الحادث.حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً  دينة.سطح منزل ذويه في الم  

عن  من مدينة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه الطفل )أ. أ( عاماً ونصف العامتوفي  22/8/2016بتاريخ  -

 سطح منزل ذويه في المدينة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

يخ متأثرة بإصابتها بجروح خطيرة بتار ن بمدينة رفحمن حي تل السلطا أعوام 4)ر. ع( توفيت الطفلة  26/8/2016بتاريخ  -

حت تحقيقاً حضرت الشرطة إلى المكان وفتالث. الواقع في الدور الث ة سقوطها من على شرفة منزل والعائلة، نتيج24/8/2016

 في الحادث.

. الوفاة نتيجة فوضى السالح4  

ً  30 (نع. )توفي المواطن  9/8/2016بتاريخ  - جراء إصابته بعيار ناري في البطن، ووفقاً لمعلومات  بلسمن مدينة نا عاما

خترقت اصابته برصاصة ا لىإما أدى  ،طالق نار من قبل آخرين على مدخل مخيم بالطةالمذكور إلالمواطن تعرض الهيئة فقد 

ً في لى تفجير إ وبالتاليالبطن  ت الشرطة إلى حضر .ل في جهاز االستخبارات العسكريةيعم المواطن المذكور بأن القلب، علما

.محقهتم القاء القبض على الجناة ويخضعون للمحاكمة التخاذ المقتضى القانوني ب المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث،  

ً  25) م. ط( و نابلسمن محافظة عاماً  34ش. ش( ) انالعسكري توفي 18/8/2016بتاريخ  - من محافظة الخليل، جراء  عاما

جموعة من بين األجهزة األمنية الفلسطينية وم داراشباك مسلح جسميهما أثناء مختلفة من أنحاء إصابتهما بأعيرة نارية في 

الساعة  عند 18/8/2016يوم الخميس الموافق وقع  . ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقدالمسلحين داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس

شر من طالق نار مباإل تعرض أفراد األجهزة األمنية ألجهزة األمنية،أفراد من ااشتباك بين عدد من األشخاص و، الرابعة عصراً 

آخرين بجراح مختلفة. 4وإصابة  ما أدى الى وفاة المذكورين أعالهقبل المجموعة المسلحة   

ً  23خالد األغبر  توفي المواطنان 19/8/2016بتاريخ  - عاما ً  24وفارس حالوة   ما وكالهما من مدينة نابلس، جراء إصابته عاما

د وقع ات الهيئة فقووفقاً لمعلومبأعيرة نارية في أنحاء متفرقة من جسميهما في اشتباك مسلح وقع في البلدة القديمة في نابلس، 

عدة جدت فقد ولتقرير الطبي النهائي األمنية في اليوم السابق، وحسب اعلى خلفية وفاة عنصرين من األجهزة  االشتباك

اختصاص  لى النيابة العسكرية كونها جهةإتم تحويل الملف . جسد أطلقت من مسافة قريبةرقة من الفرصاصات في أنحاء مت

  الستكمال اجراءات التحقيق.
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ً  50أحمد عز حالوة توفي المواطن  21/8/2016بتاريخ  - جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة تعرضه  من مدينة نابلس عاما

 ً منية من المذكور من قبل األجهزة األالمواطن تم اعتقال فقد  ،لمعلومات الهيئة للضرب باستخدام األرجل واآلالت الحادة، ووفقا

صر قامت مجموعة من عنا هناكولدى وصوله  ،لى سجن الجنيدإنقله منطقة نابلس الجديدة، ومن ثم بمكان تواجده في منزل 

الى وفاته على الفور، وأن التحقيق ما زال ما أدى المذكور أعاله باأليدي واألرجل  بضرب 101األمن الوطني التابعة للكتيبة 

ً  مستمراً    .ابع لجهاز الشرطةبأن المذكور أعاله هو عسكري ت من قبل النيابة العسكرية، علما

 

 

الحكم باإلعدام .5  

ً  25 م. خ()المواطن  ماً باإلعدام شنقاٌ حتى الموت بحقأصدرت محكمة بداية غزة حك 17/8/2016بتاريخ  - من مدينة  عاما

غزة. ، وقد صدر الحكم وفقاً لنصوص قانون العقوبات الفلسطيني الساري المفعول في قطاعقتلإلدانته بتهمة ال زةغ  

 

تتعلق بالتعذيب  شكوى 48 تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقريرالمعاملة القاسية والمهينة.  –. التعذيب أثناء التوقيف 6

في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على  شكوى 24و الضفة الغربيةفي  شكوى 25وسوء المعاملة، منها 

ضد جهاز المخابرات العامة. أما  اوىشك 3 ،ضد جهاز األمن الوقائي وىشكا 6وى ضد جهاز الشرطة، شك 16النحو التالي: 

ضد جهاز األمن الداخلي.  يانوشكوشكوى ضد جهاز الشرطة،  21فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي  قطاع غزةفي   

 

ة والتوقيف على ويشمل هذا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية سياسيجراءات قانونية عادلة اثانياً: انتهاك الحق في 

 ذمة المحافظين والعرض على القضاء العسكري.

في الضفة شكوى  24  منهاشكوى  39التقريرتلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها  االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية.

أما في  عسفياً.جراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفاً تاحول عدم صحة  تركزت  الغربية

.االنتهاكذات حول  شكوى 15قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خالل ذات الشهر   
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جرى توقيف مواِطَنيِن في الضفة الغربية على ذمة  2016آب ل شهر فخال أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، 
لدى جهاز األمن الوقائي في مدينة أريحا، وخالل فترة توقيفه لم ُيعرض  22/7/2016موقوف منذ  )م. أ(المحافظ، وهما: 

لدى جهاز  30/7/2016موقوف منذ  أ(أ.)وعلى الجهات القضائية المختصة علمًا انه تم توقيفه على ذمة محافظ نابلس. 
األمن الوقائي مدينة أريحا، وخالل فترة توقيفه لم ُيعرض على الجهات القضائية المختصة علمًا أنه موقوف على ذمة محافظ 

 قلقيلية.

  : االعتداء على المؤسسات العامة، واألمالك العامة والخاصة واالعتداء على األشخاص ثالثا  

لي افي عزجاجة حارقة باتجاه سيارة المواطن الصح لثالثة والنصف فجراً ألقى مجهولوناوعند الساعة  2/8/2016بتاريخ  -

ما  ،فرارمام منزله في مدينة جنين، والذ الفاعل بال، أثناء وجودها أيعمل في صحيفة القدس ومصور وكالة رويترزالسمودي، 

باحث قوة من الدفاع المدني والم الهيئة، فقد حضرت وفقاً لمعلومات.  والسيارة والحاق خسائر مادية بها ادى الحتراق مقدمة

ً وفتح تحقيق بالحادث ومازالت اجراءات التحقيق جارية.  ا  

ً . مجهولين قبل من النار إلطالق نابلس، مدينة في الكائن( ح.و) المحامي منزل تعرض 23/8/2016 بتاريخ - -  التي ادةلإلف ووفقا

 مازن بوأ الرئيس سيادة فيه خاطب الفيسبوك على الشخصية صفحته على فيديو 23/8/2016 بتاريخ نشر فإنه للهيئة، بها تقدم

 عواقب نهع ينتج سوف وضع هذا مثل ألن الدم شالل لوقف نابلس من القوات بسحب يقوم أن" ألحد تجريح ودون قانونية بلغة

 منطقة في نيسك كونه حالوة، العز أبو على اءاالعتد لحظة الكثيف النار إطالق سمع أن بعد الفيديو هذا نشر قد وكان ،"كارثية

هوائي متر ٣٠٠ من أكثر فيها المسافة تبعد ال الجنيد من قريبة . 

 الفضائية، القدس اةقن على لقاء في سيظهر أنه صفحته على نشر المذكور، للفيديو والمشاهدين المتابعين تزايد وبعد أنه أفاد كما

 لمقر يالوقائ األمن من قوة حضرت دقائق، بخمس المقابلة موعد وقبل انه أفادو نابلس، في الوضع تفاصيل على للوقوف

 على تحدث ام إذا باعتقاله أمر بوجود وأخبروه الفضائية، مقر من فخرج لمقابلتهم، الخروج منه وطلبوا نابلس في الفضائية

 لوقائيا األمن مدير قبل من مقدم اعتقال مرأ وجود على عالوة الرئيس، احترام عدم على نابلس أهل بتحريض يقوم ألنه الهواء

عليه القبض إلقاء يتم ولم اللقاء، بإجراء يقوم لن انه أبلغهم ذلك إثر على المحامين، لنقابة . 

 حوالي في ذلك وكان والده منزل إلى وعائلته ذهب التلفزيوني اللقاء في مشاركته وعدم منزله إلى عودته وبعد أنه وأضاف

 في ذلك وكان النار، إلطالق تعرض منزله أن يخبره جيرانه أحد من اتصاالً  تلقى قصيرة لبرهة ذلك وبعد ًء،مسا ١٠:٤٥ الساعة

 اوقام ملثمين غير شبان منها ونزل المنزل باب ووقفت سكودا نوع من  اللون سوداء سيارة حضرت حيث ١١:٠٥ الساعة

 تصويربال وقاوموا المنزل إلى حضروا الذين بالحادثة وقائيوال الشرطة أبلغ ذلك خلفية وعلى المنزل، على النار بإطالق

ً  والتوثيق، ً  يحركوا لم المذكورة األجهزة فإن لإلفادة ووفقا  من قريب فيه يسكن الذي المكان أن من الرغم على ذلك، بعد ساكنا

نزلالم على النار إطالق سماع إثر قوة أي تتحرك ولم هناك، من النار إطالق سماع ويمكن الجنيد . 
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ً  50( أ. م) المواطن تعرض 29/8/2016 بتاريخ -  عملهل تأديته أثناء المبرح للضرب نابلس بمحافظة البلد بالطة سكان من عاما

ً  للمنازل، المياه عدادات قراءة في ً  العاشرة الساعة عند الحادثة حصلت وقد. نابلس بلدية في موظفا  الجديد عسكر ممخي في صباحا

 أن بعد تفضل له وقال العلوي الطابق من المواطن شقيق عليه وأطل العداد لقراءة ليدخل المواطنين أحد منزل باب طرق عندما

 المنزل لتدخ كيف وجهه في وصرخ المنزل صاحب المدعو خرج العداد أمام وقوفه وأثناء. البلدية موظف بأنه نفسه على عرفه

..ويده فهكت في كسرين إلى أدى مما بقوة بضربه وبدأ استئذان، دون   

يوبية في مدينة الخليل ما لمعلمين بواسطة سكين في مدرسة االعلى أحد ا أحد أولياء األمور اعتدى 30/8/2016بتاريخ  -
بضرب نجل المعتدي، العتداء هو اتهام المعلم ه، ووفقًا لمعلومات الهيئة فإن سبب اى إصابة المعلم بجرح بسيط في يدلإأدى 

لمعتدي التربية والتعليم سوف تقوم باإلجراءات الالزمة لتقديم شكوى ضد الشخص اوزارة الخليل أن  وقد أفاد مدير تربية وسط
 .التخاذ اإلجراءات الالزمة

التعبير واإلعالم والتجمع السلميرابعاً: انتهاكات حرية الرأي و  

سالم رأة، كان ينظم في صالة مطعم المنعت شرطة مباحث السياحة في غزة عقد اجتماع لالتحاد العام للم 10/8/2016بتاريخ  -

شخص، وذلك في إطار  100 تحاد العام للمرأة، وبحضور نحوأبو حصيرة على شاطئ بحر غزة، برئاسة آمال حمد أمين سر اال

السياحة اً من مباحث التحضيرات لالنتخابات المحلية، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد تلقت إدارة القاعة اتصاالً هاتفي

د اللقاء، طلبت منهم فيه إخالء القاعة خالل نصف ساعة بادعاء أن إدارة المطعم لم تبلغ مباحث السياحة أو وزارة الداخلية بعق

 وأن االتحاد العام لم يحصل على ترخيص بعقد اللقاء، وتفرق المجتمعون دون إكمال الفعالية. 

عاماً من مدينة الخليل، ووفقاً إلفادة  26. ش( )أالمواطن  في مدينة الخليل ات العامةجهاز المخابر أوقف 18/7/2016بتاريخ  -

خاص في الفيسبوك.قام بتوقيفه على خلفية تعبيره عن رأيه على حسابه ال الجهازالمواطن في الشكوى التي تقدم بها للهيئة، فإن   

ً  عند 22/8/2016بتاريخ  - رطة الحراسات باالعتداء على عدد من النشطاء فراد شأقامت مجموعة من  الساعة الثامنة صباحا

لت عليها وبحسب المعلومات التي حص رام هللا.بمدينة مم المتحدة مام مقر األأبالل كايد األسير عتصامهم التضامني مع اثناء أ

لى إ تدأشات لى مشادات كالمية ومدافعات جسدية ومناوإال بين الشرطة والمتظاهرين تطور فقد جرى في البداية جد ،الهيئة

 اخلي سبيلهمأ .في مقر شرطة الحراساترجل والشبح للضرب باأليدي واأل ان من المتظاهرين تعرضا خالل توقيفهمياحتجاز اثن

.ابعد ساعات من احتجازهم  

 خامساً: االستيالء على ممتلكات المواطنين بدون حكم قضائي
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عاماً من بلدة سعير، وصادروا جهاز محمول  27م. ط( )ن لمنزل المواط حضر أفراد من شرطة سعير 23/6/2016بتاريخ  -

من مراجعة  الرغميتم استعادته حتى لحظة كتابة هذا التقرير بمن نوع جالكسي من أجل فحصه وإعادته بعد عدة أيام، إال أنه لم 

 مركز شرطة سعير وكذلك جهاز المباحث العامة والذي يضبط الهاتف لديه من أجل الفحص.

عاماً من مدينة دورا بمحافظة الخليل وصادر مبلغ  45 م. ع()منزل المواطن  فتش جهاز األمن الوقائي 25/7/2016بتاريخ  -

ً  2500 من المال قدره لف دينار وجهاز حاسوب أ 40شيكات بقيمة  7و ديناراً أردنيا PC وذاكرة وحقيبتين تحتويان على أوراق  

. 8/2016ة ما تم مصادرته حتى نهاية شهر لم يتم اعاد، ومذكرات زوجته. شخصية  

 

  تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينيةسادساً: التأخير والمماطلة في 

دون تنفيذ  7منها في حين بقي  7نفذ شكوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم،  14 الفترة التي يغطيها التقريرتلقت الهيئة خالل 

على النحو التالي:هي و  

صدر قرار عن  9/8/2016من الوقائي في رام هللا بتاريخ لدى جهاز األ 25/7/2016جرى توقيفه بتاريخ  م. س()المواطن  -

ن.هاز لم ينفذ القرار حتى اآلن الجأإال  ،محكمة صلح رام هللا بإخالء سبيله بكفالة مالية  
صدر قرار عن  3/8/2016تاريخ بوريحا أمن الوقائي في لدى جهاز األ 21/7/2016جرى توقيفه بتاريخ  ش. ع()المواطن  -

ن.ن الجهاز لم ينفذ القرار حتى اآلأإال  ،ريحا بإخالء سبيله بكفالة ماليةأمحكمة صلح   
قررت  6/6/2016عاماً، وبتاريخ  23( )م. أالمواطن لعامة في مدينة الخليل قام جهاز المخابرات اأوقف  21/4/2016بتاريخ  -

م الجهاز  لدينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة، إال أن  100نقدية قيمتها محكمة صلح دورا إخالء سبيله بكفالة 

 ينفذ القرار لغاية اآلن. 

قررت  25/7/2016عاماً، وبتاريخ  26أ. ش( )المواطن  لمخابرات العامة في الخليلجهاز ا أوقف 18/7/2016بتاريخ  -

وبتاريخ  جراءات تقديم الكفالة،يتمكن من االتصال بذويه من أجل ا لم، ويةمحكمة صلح الخليل اخالء سبيله بكفالة شخص

ذ قرار المحكمة جهاز لم ينفالعرض مرة أخرى على محكمة صلح الخليل والتي قررت إخالء سبيله، إال أن  31/7/2016

ساعة وبتاريخ  48يد توقيفه قررت تمدعلى النيابة العامة التي  1/8/2016واستمر في توقيفه، وتم عرضه مرة أخرى بتاريخ 

ذ القرار ماطل في تنفي الجهازإال أن  ،عرض من جديد على محكمة صلح الخليل والتي قررت براءته واخالء سبيله 3/8/2016

حيث تم اإلفراج عنه. 29/8/2016لغاية تاريخ   

قررت محكمة  4/8/2016وبتاريخ  عاماً، 19خ. ص( )المواطن  لمخابرات العامة في الخليلجهاز ا أوقف 1/8/2016بتاريخ  -

.4/8/2016فرج عنه بتاريخ وقد أُ  ،صلح دورا اخالء سبيله بكفالة  
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الخليل على خلفية مدينة عاماً من  24ص. ع( )المواطن  لمخابرات العامة في الخليلجهاز ا أوقف 18/8/2016بتاريخ  -

فالة ء سبيله بالكفالة، وعلى الرغم من تقديم الكعرض على محكمة صلح الخليل وقررت اخال 25/8/2016وبتاريخ  ،سياسية

. 8/2016لم ينفذ قرار المحكمة حتى نهاية شهر  الجهازالمطلوبة للمحكمة إال أن   

عاماً من مرتبات حرس الرئيس الذي  13م. ن( )قررت محكمة العدل العليا بطالن قرار فصل المواطن  25/2/2016بتاريخ  -

هيئة التنظيم واإلدارة وكذلك  اطب المواطن من خالل محاميهدون ابداء األسباب، وقد خ 1/4/0162تم فصله بتاريخ  كان قد

ر أن القرار لم رئيس الوزراء ومكتب النائب العام ولكن دون جدوى، وقد قامت الهيئة بمخاطبة الجهات المختصة لتنفيذ القرار غي

 ينفذ لغاية اآلن.

ور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ. قرار صدرت خالل الشه 11أضف إلى ذلك هناك   

 سابعاً: شكاوى حول االنتخابات

دد من ي تم تلقيها من عنتخابات المحلية وقد تضمنت هذه الشكاوى التتتعلق باال 2016خالل شهر آب  شكوى 11تلقت الهيئة 

لى كل عاشترطت خابات المركزية لجنة االنت حصول على براءة الذمة، كونفي ال همالصعوبات التي واجهت المرشحين  حول

حلي أن على براءة ذمة من الهيئة المحلية التي ينوي الترشح عنها حسب القانون، واشترطت وزارة الحكم الم الحصولمرشح 

لى أن يكون المنزل الذي يسكنه باإلضافة إ 1/8/2016هيئة المحلية حتى تاريخ يكون المرشح بريء الذمة من أي مستحقات لل

ً د شكلت هذه الشروط نوعمرخص، وق حاجة المنازل مبنية قديماً وهي بمن الصعوبات لدى بعض المرشحين، وخاصة أن معظم  ا

ي ال تمنح هذه لى تراخيص من لجنة البناء والتنظيم في وزارة الحكم المحلي وبعض الهيئات المحلية مثل المجالس القروية التإ

الحصول  جراءاتوزير الحكم المحلي من أجل توحيد ا قداً. وقد خاطبت الهيئةحكم المحلي الدفع نالتراخيص، واشترط وزير ال

كم المحلي الح ، وقد تم معالجة الشكاوى بالتعاون ما بينعلى براءة الذمة والتعامل مع جميع المناطق والمرشحين بشكل متساو  

.المركزية نتخاباتولجنة اال  

كذلك لألجهزة األمنية من خالل الضغط على المرشحين بعدم الترشح، و ت الهيئة من خالل افادات المواطنين تدخالً لكما سج

قوائم، هم في بعض الترشيح أنفسالهاتفية واستخدام العشائر بعدف الضغط على بعض المرشحين من أجل عدم التهديد باالتصاالت 

برز هذه التدخالت:ومن أ  

بعد تسجيله قائمة انتخابية تحمل عاماً  29 ()م. عتوقيف المواطن ب 29/8/2016قيام جهاز األمن الوقائي في بيت لحم بتاريخ  -

ائمة حركة فتح لالنسحاب لصالح قوحسب افادة شقيقه فإن توقيف الجهاز له جاء بهدف الضغط عليه  ،اسم الشهيد الرمز أبو عمار

 الرسمية.

العمل على تشكيل قائمة لخوض انتخابات بلدية  26/7/2016الخليل أنه بدأ بتاريخ مدينة عاماً من  33( )ح. تأفاد المواطن  -

( أكثر من أ )ع. ج( و) ص.وأن جهاز األمن الوقائي قام بتهديد المرشح عن القائمة  ،الخليل عن حزب الجبهة العربية الفلسطينية

تصال الهاتفي لثنيهم عن الترشح لالنتخابات، وأنه نتيجة لذلك فشل في تشكيل القائمة.ة االمرة بواسط  
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وقائي إ. ر( والمرشح في انتخابات مجمع قرى الكوم وبيت مقدوم والمورق في شكواه أن أحد أفراد جهاز األمن ال)فاد المواطن أ -

نسحاب.المرشحين في قائمته وطلب منه اال قام باالتصال بأحد  

وا ( تعرض)ع. أشحين من ضمنهم الخليل والمرشح عن قائمة أبناء البلد أنه ومجموعة من المرمدينة ( من )ع. عأفاد المواطن  -

لب منه االنسحاب وأن بعض المرشحين المحتملين انسحب بالفعل.وطُ  ،للتهديد من قبل األجهزة األمنية  

نافسة وائم المتتسجيل الق( لاليوم األخيرمدينة الخليل )مقر لجنة االنتخابات المركزية في  زار باحث الهيئة 25/8/2016بتاريخ  -

 اللجنة مقرفي ساحة  العامة من الوقائي والمخابرات حظ وجود أفراد من األجهزة األمنية يتبعون لجهازي األفي االنتخابات، ال

 وبعضهم تواجد على الشارع الرئيس بزيهم المدني. 

لجنة  محافظة الخليل لدىفي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن مفوض الخليل والمدينة ( من )ف. هالمواطن أفاد  -

 بلباس مدني بتوقيف العامة من الوطني والمخابراتفراد من الشرطة واألأقام  25/8/2016بتاريخ وانه ، نتخابات المركزيةاال

وذلك دون  ،يثناء دخوله لتسجيل قائمة التحالف الديمقراطأزية في الخليل من ساحة مقر لجنة االنتخابات المرك( )ن. عالمواطن 

28/8/2016ة االختصاص بحقه، وقد أفرج عنه بتاريخ إبراز مذكرة توقيف صادرة من جه وقد علمت الهيئة بأنه كان مطلوباً  

 للنيابة العامة على خلفية وجود شكوى بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد.

 هاأفراد ض عدد  منبيت أمر من التسجيل بسبب تعراالنتخابات في بلدة  هامن المنوي خوض لكفاءات التي كانلم تستطع قائمة ا -

لخوض ، ولم تستطع التسجيل منها 8عضاء من أصل أ 4، نتيجة لذلك انسحب التصاالت من عدة جهات ومنها األجهزة األمنية

 االنتخابات، وذلك وفقاً إلفادة أحد أعضاء القائمة المذكورة.

يق معه بعد استدعائه والتحق لمخابرات العامة في الخليجهاز ال تم توقيفه من قبل 9/8/2016وبتاريخ ( أنه )ي. قأفاد المواطن  -

.10/8/2016حول االنتخابات المحلية في دورا، وأفرج عنه بتاريخ   

أنشطة مع  أيعدم ممارسة  الوقائي وأبلغه من قبل جهاز األمن 7/2016تم استدعاءه في نهاية شهر ( أنه )أ. أأفاد المواطن  -

 ً وكان  8/2016قبل جهاز المخابرات العامة في منتصف شهر  منأيضاً ه االنتخابات، كما تم استدعاء حركة حماس وخصوصا

 محور الحديث معه عن دعم قوائم وتشكيل قوائم لالنتخابات. 

عاماً من سكان حي الزيتون بغزة، مفوض اللجنة االجتماعية بحركة فتح،  36 ()ح. ختوجه المواطن  3/8/2016بتاريخ  -

ساعات حول طبيعة عمله التنظيمي  3جرى التحقيق معه لمدة  .ستدعاء للتحقيقلمقابلة جهاز األمن الداخلي بغزة، بناء على ا

سبيله. تح في منطقة الزيتون، ثم أُخليومشاكل انتخابات حركة ف  

في، احي الشجاعية بغزة، وهو عضو حركة فتح وكاتب صح عاماً من 46 )س. ق(توجه المواطن  3/8/2016بتاريخ  -

ساعات حول طبيعة  3جرى التحقيق معه لمدة  ألمل(، بناء على استدعاء للتحقيق.ة )فندق المقابلة جهاز األمن الداخلي بغز
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جابية لب منه عدم التشهير بحركة حماس للحفاظ على األجواء االيطُ  ن كتاباته في الفترة األخيرة،عمله التنظيمي، وع

 لالنتخابات، ثم أخلي سبيله.

حي الزيتون بغزة، وهو قيادي بحركة فتح، لمقابلة جهاز األمن  اماً منع 34ح( ز.) توجه المواطن 3/8/2016بتاريخ  -

مي وعن تنظيحول طبيعة عمله الالساعة ونصف  بغزة، بناء على استدعاء للتحقيق. جرى التحقيق معه نحو ساعتينالداخلي 

لب منه عدم إثارة الفوضى خالل فترة االنتخابات، ثم أخلي سبيله.طُ  السيارة التي يستقلها،  

غزة، عضو بحركة فتح، لمقابلة جهاز  عاماً من حي الشيخ رضوان بمدينة 30 )أ.ع(توجه المواطن  9/8/2016بتاريخ  -

ساعة الجرى التحقيق معه لمدة ساعة ونصف  من أحد أفراد األمن الداخلي. األمن الداخلي في غزة، بناء على اتصال هاتفي

تم إخالء كة، رشحيها لالنتخابات البلدية، حرالنتخابية لحركة فتح وأسماء محول طبيعة عمله التنظيمي وعن تمويل الحملة ا

 سبيله.

خانيونس، وهو مفوض حركة فتح لدى لجنة عاماً من بني سهيال بمدينة  44 ب()ر.تلقى الدكتور  29/8/2016بتاريخ  -

صباحاً من شخص اسمه محمد زكي  011:3االنتخابات المركزية عن المنطقة الشرقية، اتصاالً هاتفياً في حوالي الساعة 

الساعة  الدرديسي، وهو قيادي في كتائب القسام طلب منه فيه أن يهدأ وهدده بتكسير قدميه، ثم أنهى المكالمة، وفي حوالي

سيارته  من ظهر نفس اليوم وبينما كان الدكتور المذكور يغادر مقر لجنة االنتخابات المركزية بخانيونس، اعترضت 1:20

من السيارة وأدخلوه  أشخاص ملثمين يرتدون مالبس سوداء، أخرجوه 4، ترجل منها بدون لوحاتاللون دنية رمادية سيارة م

ل سير في سيارتهم، بعد أن شرعوا بضربه واالعتداء عليه بأعقاب المسدسات واأليدي، ثم توجهوا به لمكان مجهول، وخال

باطن القدمين  انزلوه على األرض وشرعوا بضربه على ن مجهول، ثمب والتهديد، قبل أن تتوقف في مكاالسيارة تعرض للضر

قد مرت سيارة أبو محمد قاموا على أثره بتركه في المكان وانصرفوا. و يُدعى)فلكة( قبل أن يتلقى الملثمون اتصاالً من شخص 

كسر بسيط في ء الجسم ووتبين بعد الفحص وجود رضوض في أنحا ،ه للمستشفى األوروبي بخانيونستنقلمدنية من المكان 

 الساق اليسرى. وقد تقدم بشكوى حول ما جرى معه لدى لجنة االنتخابات المركزية.

خزاعة شرق خانيونس، وهو مرشح عن قائمة "التحرر والبناء"  عاماً من 31 (. ق)أتلقى المهندس  29/8/2016بتاريخ  -

صل أن طلب منه المت ل من رقم جوال خاص )غير ظاهر(،ه النقاالتابعة لحركة فتح عن بلدة خزاعة اتصاالً هاتفياً على هاتف

( "والذي اعتدي عليه في وقت سابق".)ر. بينسحب من االنتخابات وإال سيالقي مصير الدكتور   
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ة خانيونس، وهو مرشح عن قائمة التحرر والبناء التابعة لحركعاماً من خزاعة ب 41 ()و. أتلقى الدكتور 29/8/2016بتاريخ  -

ن اسمه طلب منه المتصل الذي ذكر أ (،عن بلدة خزاعة اتصاالً هاتفياً على هاتفه النقال من رقم جوال خاص )غير ظاهرفتح 

( "والذي تم االعتداء عليه في وقت سابق".)ر. بوسام أن ينسحب من االنتخابات وإال سيالقي مصير الدكتور   

خانيونس، وهي مرشحة عن قائمة التحرر والبناء ب بني سهيال عاماً من 59 (ش)أ. تلقت المحامية  29/8/2016بتاريخ  -

المتصل بأنها  اتهمها ل من رقم جوال خاص )غير ظاهر(،التابعة لحركة فتح عن بلدة بني سهيال اتصاالً هاتفياً على هاتفها النقا

ي نفس الوقت النار عليها، وفتقوم بإقناع مرشحين على قوائم مستقلين باالنسحاب لصالح قائمة حركة فتح، وهددها بإطالق 

قال له المتصل )أنت مرتك مش مربية وإحنا حنربيها(. بنفس الطريقة ( اتصاال و)ح. شتلقى زوجها   

خانيونس، وهو عضو لجنة اإلشراف على ب عاماً من سكان خزاعة 46 (ج. ن)تلقى المواطن  29/8/2016بتاريخ  -

ل خاص )غير من رقم جوا ركة فتح في خزاعة اتصاالً هاتفياً على هاتفه النقالاالنتخابات لقائمة التحرر والبناء التابعة لح

بتكسير ساقيه ويديه قبل أن ينهي المكالمة. ظاهر( هدده المتصل  

مة عاماً من بلدة وادي السلقا شرق دير البلح، وهو منسق الحملة اإلعالمية لقائ 35 (. أي)تلقى المواطن  30/8/2016بتاريخ  -

طلب منه  ظاهر( ياً على هاتفه النقال من رقم خاص )غيراتصاالً هاتف ،التابعة لحركة فتح عن بلدة وادي السلقا بناءالتحرر وال

وهدده بإطالق النار على ساقيه وقطع لسانه. ،المتصل أن يهدأ  

فتح في المنطقة  خانيونس، وهو أمين سر حركةب عاماً من بلدة بني سهيال 44 (ع)إ.  تلقى المواطن 30/8/2016بتاريخ  -

تهديده على الشرقية اتصاالً هاتفياً على هاتفه النقال من شخص يدعى محمد زكي الدرديسي وهو من كتائب القسام، والذي قام ب

شكوى للشرطة حول فحوى االتصال. نتخابات المحلية. وقد قدمخلفية اال  

 

ريعيةسات العامة والعملية التشيني في مجال السيانسان الفلسطلالنتهاكات الواقعة على حقون اإل تاسعاً: رصد الهيئة  

 قرارات مجلس الوزراء
صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى بالقراءة األولى، كما قرر  2016/ 9/8بتاريخ 

وبات واتخاذ لعقوذلك بتشديد االمجلس المصادقة على تعديل قانون الزراعة وتنسيبه إلى سيادة الرئيس إلصداره حسب األصول، 

المجلس إحالة  جراءات الرادعة لمكافحة إدخال المنتجات النباتية والحيوانية المهربة والفاسدة إلى السوق الفلسطيني. كما قرراال

ي في تعليم العالمشروع قانون التنظيم النقابي ومشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن صندوق إقراض طلبة مؤسسات ال
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ائية، فلسطين ومشروع الئحة مدة اإلعارة واإلجازات الدراسية بدون مرتب ومدة البعثة الرسمية واإلجازات العادية االستثن

ى أعضاء ومشروع نظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية ومشروع النظام اإلداري المعدل لموظفي هيئة التقاعد الفلسطينية إل

ء المالحظات بشأنها، تمهيداً التخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.مجلس الوزراء لدراستها، وإبدا  

إحالة مشروع تعديل قرار بقانون حماية المستهلك إلى  23/8/2016في جلسته التي عقدت بتاريخ مجلس الوزراء كما قرر 

بلة.أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء المالحظات بشأنه، تمهيداً إلقراره بجلسة مق  
بشأن قانون الكهرباء  2009( لسنة 13على تعديل القرار بقانون رقم ) 30/8/2016 المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخوصادق 

راء لسيادة الرئيس إلصداره وفق األصول بهدف تطوير قطاع الطاقة. وعلى مشروع قرار بقانون بشأن إج العام وإحالته

يم وضبط جودة صحي في فلسطين، ولتوفير أدوية آمنة وفعالة لالستخدام البشري، وتنظالدراسات الدوائية، لتطوير القطاع ال

يادة الدواء المصنع محلياً، وتفعيل دور وزارة الصحة الرقابي، وترخيص مراكز إجراء الدراسات الدوائية، والمساهمة في ز

لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية إلى اإليرادات العامة. كما  قرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي واإلداري 

لة.أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء المالحظات بشأنه، تمهيداً التخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقب  

 

 

 

 المجلس التشريعي في غزة ) كتلة التغيير واالصالح(

، 2016سنة سودة األولى من مشروع قانون الصلح الجزائي لناقشت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي بغزة الم

.2016وصدر عن الكتلة مشروع قانون اللجنة االدارية الحكومية لسنة   

 

 انتهى
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