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

 1ملخص تنفيذي...

انتهاكات الحق في الحياة 

 2والسالمة الشخصية...

انتهاك الحق في إجراءات 

 6...قانونية عادلة

االعتداء على األشخاص 

والمؤسسات العامة واألمالك 

 7العامة والخاصة...

انتهاكات حرية الرأي والتعبير 

 8واإلعالم والتجمع السلمي...

انتهاك الحق في التنقل 

  10والسفر...

االستيالء على أموال المواطنين 

 11دون حكم قضائي...

التأخير والمماطلة في تنفيذ 

قرارات المحاكم 

 11الفلسطينية...

االنتهاكات الواقعة على حقوق 

اإلنسان في مجال التشريعات 

 14العامة...والسياسات 

من العام  كاتنون األولشتتتار لالل  تنتااكا  الااللي االاستتتتمر   في هذا العدد...

أهم االتنتاتتاكتتا  التي هتت ا التقرير يبرز  ،بوتيرة متفتتاوتتت  2015

من  من مجمل ما رصتتتتات الاي   للصتتتت  قا ، ورصتتتتاتاا الاي  

 يلي: اتنتااكا  إلى ما

 انتهاكات حقوق اإلنسان الداخلية

   حال  في  14حاال  وفاة غير طبيعي  في حين رصا   8رصا  الاي

في حاال   6الشار ال ي سبق . توزع  حاال  الوفاة على النحو التالي: 

في قطاع غزة. وهي تنتيج  لظروف غامض  أو  حالتانالضف  الغربي ، 

لعام اتخاذ احتياطا  السالم  العام  أو لشجارا  عائلي  أو تنتيج  لفوضى 

 السالح.

   59شكوى حول التع يب وسوء المعامل  في حين تلق   33تلق  الاي 

 13 شكوى في الشار ال ي سبق . توزع  الشكاوى على النحو التالي:

 شكوى في قطاع غزة. 20شكوى في الضف  الغربي  

   شكوى حول اتنتااك الحق في إجراءا  قاتنوتني  عادل   55تلق  الاي

 76واالحتجاز دون توفر ضماتنا  المحاكم  العادل ، في حين تلق  الاي   

 5 :توزع  الشكاوى على النحو التالي شكوى في الشار ال ي سبق .

 شكوى في قطاع غزة. 50شكاوى في الضف  الغربي  

   7شكاوى حول التوقيف على ذم  المحافظ، فيما سجل   5تلق  الاي 

 شكاوى في الشار ال ي سبق .

   تم فياا إحال  أشخاص ماتنيين على القضاء  حالة واحدةوثق  الاي

 العسكري.
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   اعتااءا  على تجمعا  سلمي  واعتااء على الحريا  الصحافي  والتقييا على حري   7سجل  الاي

 .حالتينالتعبير والرأي في حين وثق  الاي   في الشار ال ي سبق  

   10حاكم في حين سجل  مشكاوى حول عام تنفي  أو التألير في تنفي  أحكام ال 9سجل  الاي 

 شكاوى في الشار ال ي سبق .

   حاال  في الشار  3في حين سجل   ،حاال  تتعلق باتنتااك الحق في التنقل والسفر 4سجل  الاي

 ال ي سبق .

في الضف  الغربي . واحدفي قطاع غزة و ثناناأحكام باإلعاام،  ثالثةي   صاور سجل  الا 

 

 تفاصيل االنتهاكات:

 الحق في الحياة والسالمة الشخصيةأوالً: انتهاكات 

في قطاع  تانحالو الضف  الغربي في   حاال 6 امنا .كانون األول لالل شار وفاة  حاال 8 رصا  الاي  

في الضف   وقع  جميعاا ف غامض في ظرو ةوفا  حاال 3 على النحو التالي:تلك الحاال  . توزع  غزة

 وفاة التاح. الضف  الغربي في  جميعاا، وقع  تنتيج  حوادث الشجارا  والقتل الخطأ وفاة اتحال .الغربي 

ال  ح .في قطاع غزةاأللرى و الضف  الغربي  في مناما حالة ،احتياطا  السالم  العام  تنتيج  عام اتخاذ

  .في قطاع غزة تنتيج  فوضى السالح واحدةوفاة 

توضيح لحاالت الوفاة: 

 ظروف غامضة في حاالت الوفاة. 1

من ماين  عاماً  30بسام سليمان منصور المحتسب تم العثور على جث  المواطن  7/12/2015بتاريخ  -

خ من  تاري اً مفقود كان ، علماً أن المواطنماين الدالل برك  مياه في أحا المصاتنع الماجورة وسط   الخليل،

 االشرط  والنياب  العام  إلى المكان وفتحتر  ضحمن تنوبا  دول  وفقاان للوعي، وهو يعاتني  5/7/2015

 بو ديس.أح الجث  في معاا الطب العالي في تحقيقاً في الحادث، تم تشري

ً  46مصطفى عبد الجبار علي الخطيب عثر على جث  المواطن  26/12/2015بتاريخ  - ، ووفقاً عاما

 في عمارة قيا االتنشاء في منطق  الطيرة بماين  رام هللا ى الجث لمتوفرة لاى الاي  ، فقا عثر علللمعلوما  ا

 .ظروف غامض ، حضر  الشرط  إلى المكان وفتح  تحقيقاً في الحادث في
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ً عام 23الء ذياب محمود براش يبلغ ععثر على جث  المواطن  28/12/2015بتاريخ  -  من مخيم األمعري ا

في  سيارت   فيالمواطن  جث وفرة لاى الاي   فقا عثر على ، ووفقاً للمعلوما  المتوالبيرة رام هللابمحافظ  

 .حضر  الشرط  إلى المكان وفتح  تحقيقاً في الحادثظروف غامض ، 

 . حاالت الوفاة على خلفية الشجارات أو الخالفات العائلية والقتل الخطأ:2

، وكاتن  عاماً من سكان مدينة الخليل 35 (د. د ) المواطنةتم العثور على جث   23/12/2015بتاريخ  -

ً  الجث  متحلل  بالكامل، ولم يبق مناا ن أحا م سوى العظم، وقا تم اكتشاف الجث ، بعا تلقي الشرط  بالغا

سنوا ، وقا قام  الشرط  والمباحث بالتحريا  حتى تم الحصول  مواطنين عن فقاان والات  من  عشرال

،  ينوقام بافن جثتاا في ح تن  قام بقتلاا على للفي  ما يسمى )شرف العائل (،أعلى اعتراف من شقيقاا ب

 .صاحبتااللتأكا من هوي    DNAلمعاا الطب العالي في أبو ديس لعمل فحص ال  عظامالتم تنقل  وبعا ذلك

تنابلس، بمحافظ   سنة من مخيم العين 35أشرف محمد البيعة توفي المواطن  27/12/2015بتاريخ  -

لاي   المتوفرة لاى اجراء إصابت  بعاة أعيرة تناري  أثناء شجار عائلي وقع في الماين ، ووفقاً للمعلوما  

فإن المواطن الم كور من مخيم العين ويسكن في حي رفيايا بماين  تنابلس، وكان يتواجا أثناء الشجار وتبادل 

ن سبع  أشخاص تيإطالق النيران بين عائلتي حمام  وحالوة في البلاة القايم  في تنابلس. فقا أصيب من العائل

ض المشكل  من قبل الشرط . ولكناا عاد  وتجاد  في صباح اليوم حادث  القتل، وتم ف تي سلق في الليل  ال

إلى  حضر  الشرط  بسبب االشتباك المسلح الكثيف. الم كور( وتوفي على أثرها المواطن 27/12التالي )

تكمال سال ب  بام على ذم  القضي المكان وفتح  تحقيقاً في الحادث، وتم إلقاء القبض على عاد من المشت

 .التحقيق

 . تخاذ احتياطات السالمة العامةادم حاالت الوفاة بسبب ع .3

ً  53خليل أبو غربية توفي المواطن  2/12/2015بتاريخ  - جراء إصابت  بحروق  من ماين  غزة عاما

ً للمعلوما  المتوفرة لاى الاي   فإن الم كور يعمل في  ثر إتعب   أسطواتنا  غاز الطاي، وشاياة. ووفقا

ى إصابت  بحروق تماس كاربائي أدى إلى حاوث حريق في المكان، ما أدى إلتسرب للغاز، وحاوث 

فتح  حضر  الشرط  إلى المكان و .تم تنقل  إلى مستشفى الشفاء بالماين  حيث أعلن عن وفات  هناكشاياة، 

 الحادث. فيتحقيقاً 
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من ماين   العام عامان ونصف يبلغ من العمر محمد هشام الخطيبتوفي الطفل  8/12/2015بتاريخ  -

ضر  ح منزل جاه بالماين  بسبب اشتعال صوب  غاز،راق جراء التناق  بعا احت بي  لحمبمحافظ   الاوح 

 الشرط  إلى المكان وفتح  تحقيقاً في الحادث. 

 نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح: واحدة وفاة ة حال. 4

ً  16جمال هاني أبو شمالة توفي المواطن  19/12/2015بتاريخ  - لاتنيوتنس، جراء إصابت  ماين  من  عاما

ً للمعلوما  المتوفرة لاى الاي   فإن المواطن الم كور أصيب لالل قيام   بعيار تناري في الرأس. ووفقا

كالشينكوف" يعود لشقيق  ال ي يعمل في جااز الشرط ، وذلك في منزل العائل ، رشاش "بتنظيف سالح 

يقاً حضر  الشرط  إلى المكان وفتح  تحق ن ، حيث أعلن عن وفات .بالمايوقا تم تنقل  إلى مستشفى تناصر 

 في الحادث.

 :اصابات نتيجة فوضى وسوء استخدام السالح. 5

في تنظيم حرك  السير في  محمد حجة للضرب أثناء أدائه واجبهتعرض الشرطي  23/12/2015بتاريخ  -

للنظر في  ينماين  تنابلس. ووفقاً للمعلوما  المتوفرة لاى الاي   فقا أقام الشرطي على إيقاف أحا المواطن

حا المواطنين وهو لمشادة في لحظ  مرور أالحايث تطور  فاار تنقاش بيناما  ،رلصت  وأوراق سيارت 

وعناها أطلق أحا المارة رصاص  أصاب   ،ةلماروتجمع ا تالل في النقاش وحاث عراكمحامي، ال ي 

شظاياها الشرطي، ال ي تنُقل على الفور للمستشفى. وقا حضر  قوة من الشرط  إلى المكان وفتح  تحقيقاً 

على ذم  القضاء العسكري لحين استكمال مجريا   ماعرضامطلق النار في لحادث، وتم توقيف المحامي و

 التحقيق.

 الحكم باإلعدام .6

 50حكماً باإلعاام بحق المواطن )ف.ع(    المحكم  العسكري  الاائم  بغزةأصار 15/12/2015بتاريخ  -

، بعا إداتنت  بتام  التخابر مع جاا  (إسرائيل )فيفار من وج  العاال   محافظ  شمال غزة،بعاماً من جباليا 

 كماً قابالً لالست ناف بقوة القاتنون.، ح1979معادي  لالفاً ألحكام قاتنون العقوبا  الفلسطيني الثوري للعام 

عاماً  26( ج. م أصار  محكم  بااي  دير البلح حكماً باإلعاام بحق المواطن ) 20/12/2015بتاريخ  -

من مخيم البريج في محافظ  الوسطى، بعا إداتنت  بتام  القتل مع سبق اإلصرار والترصا، لالفاً ألحكام 

 ، حكماً قابالً لالست ناف بقوة القاتنون. 1936قاتنون العقوبا  الفلسطيني للعام 
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عاماً من  27( م. دجنايا  أريحا حكماً باإلعاام بحق المواطن )أصار  محكم   29/12/2015بتاريخ  -

فاً لبينا  التي قامتاا النياب  العام ، بتام  القتل العما لاللاستناداً  تنابلس، بمحافظ  سكان من سكان بلاة دوما

ً 1960الصادر عام  16من قاتنون العقوبا  رقم  328ألحكام المادة   قابالً لالست ناف بحكم القاتنون. ، حكما

بياتناً صحفياً عقب صاور تلك القرارا  عن محاكم قطاع  30/12/2015أصار  الاي   بتاريخ  كاتن  قاو

من جسام   غزة ومحكم  أريحا، أشار  في  إلى قلقاا من العودة إلى إصاار قرارا  اإلعاام، غير مقلل 

الجرائم، وكرر  مطالبتاا بعام المصادق  على أحكام اإلعاام، واإلسراع في سّن تشريعا  جنائي  تأل  

 بعين االعتبار تشايا العقوب  في حال استباال عقوب  اإلعاام بعقوبا  سالب  للحري .

 انفجارات داخلية: -. اإلصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السالح7

عاماً من النصيرا  في المحافظ  الوسطى، بعيار  20 (ع.ر)أصيب  المواطن   26/12/2015بتاريخ  -

ً للمعلوما  التي توفر  لاى الاي   فإن المواطن  قا أصيب  تنتيج   اا بسالح عبثتناري في البطن. ووفقا

ى صاتنطلق  الرصاص  لتصيباا في البطن، وقا تم تنقلاا إلى مستشفى شاااء األق رشاش "كالشينكوف"

 حضر  الشرط  إلى المكان وفتح  تحقيقاً لمعرف  مالبسا  الحادث.باير البلح لتلقي العالج. 

 . المعاملة القاسية والمهينة –. التعذيب أثناء التوقيف 8

 
 شكوى 13 مناا ،تتعلق بالتع يب وسوء المعامل  شكوى  33 لالل الفترة التي يغطياا التقريرتلق  الاي   

 على النحو التالي:الشكاوى في الضف  الغربي   ورد وقا  ،في قطاع غزة وىشك 20و الغربي في الضف  

 .ضا جااز االستخبارا  واحدةوى شك ضا جااز األمن الوقائي، اوىشك 3، ضا جااز الشرط وى اشك 9



 

6 
 

، 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"

  

 

ضا  ويانشكو ،ضا جااز الشرط شكوى  20 على النحو التالي: الشكاوى وزع فقا ت غزة قطاعفي أما 

وسائل متعادة في تع يب المشتكين وفقاً للشكاوى المقام ، فقا استخام   وقا استخام  .جااز األمن الااللي

وسيل  الشبح والضرب بواسط  األياي واألرجل، واستخاام العصي، إلى جاتنب الشتم والتحقير والحرمان 

  .وتعري  الموقوف من ثياب  من النوم

  إجراءات قانونية عادلةك الحق في انتها ثانياً:

العرض و والتوقيف على ذم  المحافظين ويشمل ه ا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال على للفي  سياسي 

 .على القضاء العسكري

 

 حتجاز التعسفي وألسباب سياسيةاال

إجراءا  حول عام صح   تركز  وىاشك 5 في الضف  الغربي  الفترة التي يغطياا التقريرتلق  الاي   لالل 

الاي     تلققا ففي قطاع غزة أما  التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسي  أو توقيفاً تعسفياً.

 حول االتنتااك الم كور. شكوى 50 لالل ذا  الشار
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على مواطنين  5 جرى توقيف 2015 كانون األولفخالل شار  ،في مجال التوقيف على ذمة المحافظأما 

 يوه إعااد ه ا التقرير لحظ  رهن االعتقال حتى واحد شخصبقي ومنام  4ذم  المحافظ، تم اإلفراج عن 

 : على النحو التالي

بي  لحم، أفاد فياا قيام جااز المخابرا  ماين  من  (ج.م)تلق  الاي   شكوى المواطن  7/12/2015بتاريخ  -

 .26/12/2015عن  بتاريخ  أُفرج، ومحافظالعلى ذم   22/12/2015العام  في بي  لحم بتوقيف  بتاريخ 

جااز بي  لحم، أفاد فياا قيام ماين  من  (ز.خ)تلق  الاي   شكوى الموطن  13/12/2015بتاريخ  -

عن  بتاريخ  وأُفرجلى ذم  محافظ بي  لحم ع 7/11/2015اريخ بتوقيف  بت الماين  المخابرا  العام  في

26/12/2015. 

ماين  عاماً من  21البالغ من العمر  ( ع.ي)الموطن من والا تلق  الاي   شكوى  13/12/2015بتاريخ  -

 على ذم  محافظ جنين وتم 3/12/2015الخليل أفاد فياا قيام جااز األمن الوقائي في جنين بتوقيف  بتاريخ 

 .13/12/2015االفراج عن  بتاريخ 

 9/12/2015جاء فياا أتن  تم توقيف  بتاريخ  (ج.ي)شكوى المواطن  12/2015تلق  الاي   لالل شار  -

لاى جااز األمن الوقائي في ماين  جنين على ذم  محافظ جنين، ولم يفرج عن  حتى تاريخ إعااد ه ا 

 التقرير.

 19/11/2015جاء فياا أتن  تم توقيف  بتاريخ  (ن.ع)شكوى المواطن  12/2015تلق  الاي   لالل شار  -

لاى جااز األمن الوقائي في تنابلس على ذم  محافظ تنابلس، ولم يتم اإلفراج عن  سوى بتاريخ 

29/12/2015. 

المواطن   كوىشفقا وثق  الاي   لالل الفترة التي يغطياا التقرير  أما التوقيف على ذم  القضاء العسكري:

 لاى جااز 2015تشرين أول  20من سكان محافظ  طوباس، أفاد  المواطن  أتناا أوقف  من   (ع .ن)
طوباس، وحولت لدى اللجنة األمنية المشتركة في جهاز األمن الوقائي في اريحا، وأفادت في األمن الوقائي 

 المواطنة أنها مدنيه موقوفة على ذمه القضاء العسكري.

 ً  العامة، واألمالك العامة والخاصة لمؤسسات: االعتداء على اثالثا
تم االعتااء على مركب  المحامي  فلسطين عبا تاي  صالح وهي من سكان قري   11/12/2015بتاريخ  -

دار  صالح وهي المستشارة القاتنوتني  للمجلس القروي هناك، ووفقاً للمعلوما  المتوفرة لاى الاي   أتن  وفي 
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ى سماع صو  استيقظ  عل 2015-12-11ف بعا منتصف ليل  يوم الجمع  حوالي الساع  الواحاة والنص

حضر  الشرط  إلى المكان وفتح  ، الشخصي  أمام منزلاا كاتن  النيران تشتعل في سيارتااالجيران و

 تحقيقاً في الحادث. 

ر الواقع على مركز لاما  الجماو مجموع  من الشبان مجاولي الاوي اعتا   20/12/2015بتاريخ  -

ق ولم يتم افتتاح  بعا، حيث قام الشبان بحر ماين  الخليل، وال ي تم تجايزه مؤلراً لفي المنطق  الجنوبي  

اطارا  على باب المركز ما تنتج عن ذلك احتراق الباب بالكامل، وتضرر  المكيفا  الااللي  وشبك  

تح  حضر  الشرط  إلى المكان وف كز.محتويا  المرولم يسجل فقاان ل الكارباء واالتصاال  بشكل كبير،

   تحقيقاً في الحادث.

 ً  نتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع السلمي: ارابعا

 

شار كاتنون األول للاي  ، أتن  ولالل قطاع غزة ب حرك  فتح في المحافظ  الوسطىأفاد تنائب أمين سر  -

ال ي يغطي  ه ا التقرير، قام بإبالغ الجاا  المختص  بوزارة الااللي  بني  الحرك  إقام  مارجان وفعاليا  

، وعلي  قاموا 2016ألرى على صعيا األقاليم في ذكرى اتنطالق  الحرك  ال ي يصادف األول من يناير 

، وتم توزيع الاعوا  ل لك. وبتاريخ بالتحضير للمارجان في ملعب الارة في المحافظ  الوسطى

تم االتصال علي  من قبل جااز األمن الااللي، وإبالغ  بقرار منع إقام  المارجان في  28/12/2015

المكان المحاد وتبايل  بمكان مغلق، وفي اليوم التالي، تم إبالغ  مجاداً بالحضور إلى مقر الجااز في دير 

ل جااز األمن الااللي في رده على استفسار الاي   حول ؤوحسب مسالتأكيا علي  بما سبق. و البلح وتم
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الموضوع أفاد بان المنع المشروط كان يقتصر على المكان المشار إلي  ألسباب أمني ، وأتن  ليس لايام ماتنع 

 من إقام  الفعاليا  األلرى في كل أتنحاء القطاع.

عاماً من الخليل، أفاد  21عوض ( ع.ي)شقيق المواطن  من اي   شكوىتلق  ال 13/12/2015بتاريخ  -

فياا قيام جااز األمن الوقائي في جنين، بتوقيف شقيق  على ذم  محافظ جنين على للفي  تعبيره عن أرائ  

 .13/12/2015ومنشورات  على موقع الفيس بوك وأفرج عن  بتاريخ 

قيام جااز الخليل حول ماين  عاماً من  36 .ب(ن)المواطن من تلق  الاي   شكوى  22/12/2015بتاريخ  -

بتوقيف  على للفي  تعبيره عن أرائ  ومنشورات  على موقع  14/12/2015األمن الوقائي في الخليل بتاريخ 

 .30/12/2015الفيس بوك، وأفرج عن  بتاريخ 

من ماين  الخليل، حول قيام أفراد من جااز  .ش(م)تلق  الاي   شكوى المواطن  23/12/2015بتاريخ  -

لباري  اإل في شبك  قاس لتن  يعمفي علماً بأاخابرا  العام  في الخليل، بتوقيف  على للفي  عمل  الصحالم

 .23/12/2015وأفرج عن  بتاريخ 

وعنا المالل الشمالي لماين  البيرة، تعرض  مسيرة كاتن  متجا  إلى تنقط  التماس  25/12/2015بتاريخ  -

متابعا  ووفقاً ل .العسكري للقمع على يا عاد من أفراد حرس الرئاس يل افي الماين  بالقرب من حاجز بي  

فوجئ المشاركون عنا تحركام من تنقط  التجمع )أمام الكلي  العصري (، بوجود حاجز بشري الاي   فقا 

شكل  أفراد من جااز حرس الرئاس  بالزي الرسمي، وطلب أحا الضباط من المشاركين عام التقام باتجاه 

يل )بسبب وجود وفا(. عناها وقع  مشادا  كالمي  بين بعض المتظاهرين وبعض أفراد قوا  حاجز بي  ا

حرس الرئاس  ال ين حاولوا مصادرة الرايا  بالقوة من أياي المشاركين. وحاول عاد من الشبان المشاركين 

ئاس  بالزي في المسيرة اجتياز الحاجز البشري من لالل شوارع فرعي . عناها تالل أفراد من أمن الر

 الماتني بأعااد كبيرة وطاردوا المشاركين واعتاوا عليام بالضرب مستخامين الاراوا  وبشكل عنيف. 

وقا استخام عناصر أمن الرئاس  القوة بشكل مفرط ومخالف لمعايير استخاام القوة واألسلح  الناري  

عاد من المشاركين تنقل  تنتيج  االعتااء أصيبواعتا  على بعض المتظاهرين بالضرب بالاراوا ، و

أربع  منام إلى طوارئ مستشفى رام هللا الحكومي، غادروا المستشفى بعا تلقي العالج. كما تم لالل تفريق 

تلك المسيرة االعتااء على عاد من الصحفيين والماوتنين ال ين سجلوا االعتااءا  بواسط  جواالتام 

 وكاميراتام. 

ً أكا  على أن الحق في التجمع السلمي قا كفل   27/12/2015وقا أصار  الاي   بتاريخ  ً صحفيا بياتنا

، والمواثيق الاولي  ذا  العالق  1998لسن   12القاتنون األساسي الفلسطيني وقاتنون االجتماعا  العام  رقم 
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بحقوق اإلتنسان، ال سيما العاا الاولي الخاص بالحقوق السياسي  والماتني  وعلي  فإن الاي   ترى ضرورة 

  حري الجاا  الرسمي  االلتزام بالقواتنين والمحافظ  على الحريا  العام  وعام تقيياها وضمانقيام 

األمني  لما تنص  علي  التشريعا  الوطني   التجمعا  السلمي . وتطالب بضرورة امتثال أفراد األجازة 

امام ياتام عنا استخاوالمعايير الاولي  من احترام لإلجراءا  القاتنوتني ، وعام التعسف في استخاام صالح

حقيق بضرورة تشكيل لجن  ت الهيئةوااللتزام بماوتنا  السلوك والتعليما  الصادرة لام. كما طالب   للقوة،

 محاياة للنظر في تجاوزا  أفراد جااز أمن الرئاس  وتقايم المخالفين للمساءل  وتنشر تنتائج التحقيق. 

من الخليل أفاد فياا بقيام جااز المخابرا   .ز(ل)شكوى المواطن تلق  الاي    31/12/2015بتاريخ  -

دون عرض  على الجاا  القضائي  المختص ، على للفي   28/12/2015العام  في الخليل بتوقيف  بتاريخ 

اتنتمائ  السياسي لحزب التحرير وحري  الرأي والتعبير، وعلى للفي  لطب  الجمع  التي تحاث فياا عن 

 .29/12/2015تاريخ الرئاس ، وتم االفراج عن  ب

من حول قيام جااز األ الخليلماين  من  .ج(م)ى المواطن الاكتور تلق  الاي   شكو 31/12/2015تاريخ ب -

، على للفي  اتنتمائ  السياسي لحزب التحرير وحري  الرأي 29/12/2015بتوقيف  بتاريخ  ماين الالوقائي في 

ً أتن  تناطقاً  30/12/2015فراج عن  بتاريخ والتعبير دون عرض  على أي جا  قضائي ، وقا تم اال علما

 اعالمياً باسم حزب التحرير.

 ً   : انتهاك الحق في التنقل والسفرخامسا

من ماين  بي  جاال، جاء فياا قيام جااز  .ج(م)تلق  الاي   شكوى من المواطن  7/12/2015بتاريخ  -

بمنع  من السفر، وطلب من  مقابل  الجااز في  30/11/2015المخابرا  العام  في ماين  أريحا بتاريخ 

 5على تعاا مالي بقيم   توقيع ل  بالسفر، رغم  وتم  المقابل  دون السماح 1/12/2015بي  لحم بتاريخ 

 الف دينار.آ

في محافظ  عاماً من ماين  الزهراء  43 .ث(م)شكوى من المواطن   12/2015شار تلق  الاي   لالل  -

ن الالج ين التابع  لمنظم  التحرير الفلسطيني ، أفاد  فياا أتن  بتاريخ ؤوغزة، تعمل في دائرة ش

قام أفراد جااز األمن الااللي المتواجاين على الجاتنب الفلسطيني من معبر بي  حاتنون  2/12/2015

اول لن الالج ين باعوة من جامع  اؤوسفر لحضور مؤتمر المشرفين على شبمنعاا من المغادرة لل "إيرز"

قرار من السلط  العليا في األمن الااللي بمنعاا من السفر، دون إبااء أي  أسباب. العربي ، وتم إبالغاا ب

لم تتلق أي رد حتى لحظ  وعلي  قام  الاي   بمخاطب  ماير عام جااز األمن الااللي بغزة حول الشكوى و

 إعااد ه ا التقرير.
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عاماً من ماين  غزة، عميا كلي  الطب  50 .ن(ف)شكوى من المواطن  12/2015تلق  الاي   لالل شار  -

حتى تاريخ ، تقام بعاة طلبا  إلى وزارة الااللي  برام  2009في الجامع  اإلسالمي ، أفاد فياا أتن  من  العام 

سفره، إال أن الرد دائماً يكون برفض الطلب من قبل المخابرا  العام  بالضف   هللا بغرض تجايا جواز

الغربي  دون إبااء أي  أسباب، وأضاف أتن  بحاج  ماس  لجواز السفر للسفر كعميا للطب لتلبي  دعوا  من 

 حول هللا جامعا  في العالم للمشارك  في مؤتمرا  دولي . وعلي  قام  الاي   بمخاطب  وزير الااللي  برام

 الشكوى ولم تتلق أي رد حتى لحظ  إعااد ه ا التقرير.

عاماً من غزة. أفاد فياا أتن  بتاريخ  65 .ع(ع)المواطن من شكوى  12/2015تلق  الاي   لالل شار  -

وأثناء توجا  إلى معبر بي  حاتنون "إيرز" بغرض السفر إلى القاس للصالة، بعا حصول   16/12/2015

من المغادرة، وتم  أفراد شرط  المعبر، منع  ن الماتني  بغزةشؤوهي   ال عن طريقعلى تصريح ب لك 

 إبالغ  أتن  ممنوع من السفر بقرار من جااز األمن الااللي، وباون أي أمر عن جا  قضائي . 

 ً  واطنين دون حكم قضائيى أموال الماالستيالء عل: سادسا

عاماً من الخليل حول  36البالغ من العمر  .ب(ن)ن تلق  الاي   شكوى من المواط 22/12/2015بتاريخ  -

بتوقيف  على للفي  تعبيره عن أرائ  ومنشورات   14/12/2015قيام جااز األمن الوقائي في الخليل بتاريخ 

على موقع الفيس بوك، وقاموا بتفتيش منزل  الكائن في دورا بعا ابراز م كرة التفتيش حيث قاموا بمصادرة 

(. ورغم اإلفراج عن ، إال أن الجااز لم يتم PCوجااز حاسوب آلر من تنوع ) جااز حاسوب محمول

 تسليم  تلك المصادرا .

 ً   تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية: التأخير والمماطلة في سابعا

، أضف   جميعاا، تنف حول عام تنفي  قرارا  المحاكمشكاوى  (5) 12/2015الهيئة خالل شهر  تتلق

 .الي ومناا القرارا  الت في األشار السابق  لم يتم تنفي ها حتى اآلن  صار ا قرارمن ال عادإلى ذلك هناك 
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عاماً من ماين  الخليل  26 .ع(م)قرر  محكم  صلح الخليل اإلفراج عن المواطن  11/10/2015بتاريخ  -

سياسي ، وعلى  ، على للفي 7/10/2015بعا توقيف  من قبل جااز المخابرا  العام  بتاريخ  بكفال  عالي ،

 الرغم من تقايم الكفال  المطلوب  للمحكم ، إال أن جااز المخابرا  العام  لم ينف  قرار المحكم  لغاي  اآلن.

عاماً من ماين  الخليل  25 .ش(م)قرر  محكم  صلح الخليل اإلفراج عن المواطن  11/10/2015بتاريخ  -

على للفي  سياسي   7/10/2015را  العام  بتاريخ بكفال  عالي  وذلك بعا توقيف  من قبل جااز المخاب

وعلى الرغم من تقايم الكفال  المطلوب  للمحكم  إال أن جااز المخابرا  العام  لم ينف  قرار المحكم  لغاي  

 اآلن.

عاماً من ماين  دورا  24 )ع.ع(قرر  محكم  صلح الخليل اإلفراج عن المواطن  11/10/2015بتاريخ  -

على للفي  سياسي ،  7/10/2015ذلك بعا توقيف  من قبل جااز المخابرا  العام  بتاريخ بكفال  عالي  و

وعلى الرغم من تقايم الكفال  المطلوب  للمحكم ، إال أن جااز المخابرا  العام  لم ينف  قرار المحكم  لغاي  

 اآلن.

ماين  الخليل  عاماً من 25 .ع(ط)قرر  محكم  صلح الخليل اإلفراج عن المواطن  11/10/2015بتاريخ  -

، على للفي  سياسي ، وعلى 7/10/2015بعا توقيف  من قبل جااز المخابرا  العام  بتاريخ  بكفال  عالي ،

 الرغم من تقايم الكفال  المطلوب  للمحكم ، إال أن جااز المخابرا  العام  لم ينف  قرار المحكم  لغاي  اآلن.

ماين  الخليل  عاماً من 23 .ش(ا)قرر  محكم  صلح الخليل اإلفراج عن المواطن  11/10/2015بتاريخ  -

على للفي  سياسي ،  7/10/2015بعا توقيف  من قبل جااز المخابرا  العام  في الخليل بتاريخ  بكفال  عالي ،
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العام  لم ينف  قرار المحكم  لغاي  الرغم من تقايم الكفال  المطلوب  للمحكم ، إال أن جااز المخابرا  بو

 اآلن.

ماين  الخليل  عاماً من 31 .ك(ع)قرر  محكم  صلح الخليل اإلفراج عن المواطن  11/10/2015بتاريخ  -

على للفي  سياسي ،  7/10/2015بعا توقيف  من قبل جااز المخابرا  العام  في الخليل بتاريخ بكفال  عالي  

 لمطلوب  للمحكم  إال أن جااز المخابرا  العام  لم ينف  قرار المحكم  لغاي  اآلن.الرغم من تقايم الكفال  ابو

عاماً من ماين   46 .ش(ن)قرر  محكم  العال العليا بطالن قرار فصل المواطن   13/3/2013بتاريخ  -

الخليل من عمل  مايراً لمايري  التربي  والتعليم في الخليل، وعلى الرغم من مراجع  المواطن وزارة التربي  

بكتاب رسمي لوزير التربي  من أجل احترام قرار المحكم  إال  20/4/2014والتعليم العالي وتقام  بتاريخ 

متابع  ه ه الشكوى للعمل على حلاا وتنفي   11/2015لالل شار  الاي   أعاد الوزارة لم تنف  القرار، وأن 

 قرار المحكم .

بالسفر عاماً قرار من محكم  بااي  بي  لحم يسمح لاا  47 .ج(ا)حصل  المواطن   21/10/2015بتاريخ  -

  الرغم من إعالم عطوفبو ،11/6/2013بعا منعاا من السفر من قبل النائب العام بتاريخ ، لارج البالد

النائب العام بقرار المحكم  إال أتن  لم يتم تنفي  القرار ولم يسمح للمواطن  بالسفر بحج  منعاا من قبل النائب 

 العام.

بعا توقيف  من قبل  .ك(ج)قرر  النياب  العام  في الخليل االفراج عن المواطن  23/12/2015بتاريخ  -

 27/12/2015وبتاريخ  ،جاازالم يتم تنفي ه من قبل ول 21/12/2015جااز األمن الوقائي في الخليل بتاريخ 

را  از المخابجال المواطن م تسليملم ينف  بل ت  لكن  ،عن باإلفراجيقضي  عن النياب  العام  صار قرار ثان  

عن  دون كفال   باإلفراجوصار قرار ثالث عن محكم  صلح الخليل يقضي  ،27/12/2015العام  بتاريخ 

ال أن الجااز لم يلتزم بالقرار ولم ينف ه إجااز المخابرا  بنسخ  عن القرار ال عالي  وال تنقاي  وتم تزويا 

 لغاي  االن.

  ثامناً: حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

، 9/12/2015حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاق  وتتلخص في أتن  وبتاريخ  واحدةتم تسجيل شكوى 

تناقلت  وسائل اإلعالم حول قيام أسرة المواطن قاسم محمود موسى الزعارير البالغ من  وعلى ضوء ما

ً من بلاة السموع باحتجازه أل 35العمر  عاقت  العقلي  في ظروف صعب ، عاماً بسبب إ 25كثر من عاما

 إعاق  تبين أن المواطن يعاتني منر لإلطالع على ظروف إحتجازه، ألسرة المواطن الم كو الاي   توجا 

  سبب اي ائ  لنفس  ولغيره إضاف  إلى أن األسرة لاياا شقيقيج عصبي شايا ويصعب التعامل مع  عقلي  وتا
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ً من إعاق  عقلي . وقا علم  الاي   أتن  بتاريخ  تنقل المواطن الم كور إلى  6/12/2015تعاتني هي أيضا

رفض  استقبال  بحج  أتن  يعاتني من إال أن الجمعي   ،جمعي  اإلحسان الخيري  من لالل الشرط  الماتني 

مرض الحمى المالطي ، وبعا الكشف علي  من قبل مستشفى عالي  الحكومي بطلب من النياب  العام  تبين 

 ،وإعادت  إلى تنفس الغرف  ااي المستشفى تم إلراج  منعام حمل  لا ا المرض. وتنظراً لعام إمكاتني  بقائ  ف

وبعا التواصل مع مستشفى  9/12/2015  ايجاد أي حل ل ، وبتاريخ وفي تنفس الظروف السابق  لعام أمكاتني

ا تالل الاي   تم ، لكن وبعبعام القارة على إستقبال في البااي  مستشفى األمراض العقلي  في بي  لحم أفاد ال

 ،تعتبر الاي   أن عام توفير مكان مالئم لرعاي  مثل ه ه الحاال  ومعالجتااو استقبال المواطن الم كور.

ً على األهل واألسرة، األمر ال ي يؤدي إلى وضع مثل ه ه الحاال  في أماكن غير مالئم ،  يشكل عب ا

أتن  تم تنقل  وتمس بكرامتام وحقوقام وتزيا من معاتناتام، ومعاتنا  أسرهم وذويام، وقا علم  الاي  

 مراض العقلي  في بي  لحم.لى مستشفى األإالمواطن 

ي نسان الفلسطيني فلالنتهاكات الواقعة على حقون اإل اً: رصد الهيئةتاسع

  التشريعيةياسات العامة والعملية مجال الس

رصا  الاي   السياسا  والتشريعا  المتعلق  بحقوق اإلتنسان الصادرة عن دول  فلسطين لالل الفترة التي 

 يغطياا التقرير، وهي على النحو التالي:

 أوالً: قرارات الحكومة والقوانين

رصا  الاي   قيام مجلس الوزراء في جلست  المنعقاة  حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية(1

، باستعراض جمل  من مشاريع القرارا  بقاتنون متعلق  بالحقوق االقتصادي  01/12/2015بتاريخ 

 استعرض المجلس مشروع قرار بقاتنونواالجتماعي  والثقافي ، والحقوق السياسي  والماتني ، حيث 

أن الضابط  الجمركي  ال ي جاء بناء على توصيا  اللجن  الفني  لاراس  ماام ومرجعيا  بش

الضابط  الجمركي ، ومشروع قرار بقاتنون صناوق اإلتنجاز والتميز، ومشروع تنظام لاص 

بمؤسس  إدارة وتنمي  أموال اليتامى إلى أعضاء مجلس الوزراء لاراستاا وإبااء المالحظا  بشأتناا 

ومشروع تنظام مخصصا  أسر الشاااء والجرحى. وقا  تخاذ المقتضى القاتنوتني المناسب.تمايااً ال

، على مشروع قرار بقاتنون 15/12/2015كاتنون اول بتاريخ  15صادق المجلس في جلست  بتاريخ 

المجلس األعلى لإلعالم، كما قرر المجلس إحال  ثالث  مشاريع قرار بقاتنون وهي مشروع صناوق 

ز، ومشروع قرار بقاتنون بشأن الضابط  الجمركي ، ومشروع قرار بقاتنون الخام  اإلتنجاز والتمي

 الماتني  إلى أعضاء مجلس الوزراء لاراستاا
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رصا  الاي   قيام مجلس الوزراء في جلست  المنعقاة بتاريخ  :حول الحق في الصحة(2

 ، باستعراض مشروع قرار بقاتنون المعاا الوطني للصح  العام . 01/12/2015

رصا  الاي   تقايم وزير المالي  شكري بشارة مقترح مشروع قاتنون الموازتن  : الموازنة العامة(3

، حيث من المتوقع أن تكون 22/12/2015، لالل اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 2016لسن  

مليار دوالر للنفقا   3.9مليار دوالر، مناا  4.25مبلغ  قيم  الموازتن  المقترح  وفقا لعرض بشارة

مليون دوالر بمعال  382مليون دوالر للنفقا  التطويري ، وتبلغ الفجوة التمويلي   350لجاري ، وا

مليون دوالر، مما سيضطر الحكوم  إلى اتخاذ إجراءا  تقشفي  لتغطي  الفجوة التمويلي   32شاري 

في  ةمن لالل لفض النفقا  الشاري  بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلي ، وستكون تنسب  الزياد

، 2015مقارتن  بعام  %2إجمالي النفقا  وصافي اإلقراض محاودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 

، ومن تناحي  2015مقارتن  بعام  %2.9ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب واألجور تنسب  

  مليار شيكل، أي زيادة بنسب 11.63اإليرادا ، يبلغ إجمالي اإليرادا  المتوقع تحقيق  حوالي 

مليار شيكل،  11.2، ومن المتوقع أن يصل صافي اإليرادا  مبلغ 2015مقارتن  بأداء العام  2.8%

 %4.3بزيادة تنسبتاا 

رصا  الاي   قيام مجلس الوزراء بجلست  المنعقاة بتاريخ  :إحالة مشاريع قوانين للدراسة(4

ماد والجودة والنوعي  ، بإحال  مشروع قرار بقاتنون بشأن الاي   الوطني  لالعت08/12/2015

لمؤسسا  التعليم العالي، ومشروع قرار بقاتنون المجلس األعلى لإلعالم إلى أعضاء مجلس 

الوزراء لاراستاما وتقايم المالحظا  بشأتناما تمايااً التخاذ المقتضى القاتنوتني المناسب 

 بالخصوص في جلس  مقبل . 

صاور قرار  09/12/2015   بتاريخ رصا  الاي: إصدار والمصادقة على قرارات بقوانين(5

  .صناوق النفق  بقاتنون بخصوص زيادة موارد

إن صاور القرار بقاتنون بخصوص زيادة موارد صناوق النفق ، يعتبر القرار بقاتنون مام لاعم 

وحماي  وتعزيز الف ا  المامش  مثل النساء واألطفال وكبار السن، وتنبع أهميت  أيضا من لالل 

اوق ال ي أهمل لالل السنوا  الماضي  ويعاتني عجزاً مالياً، وعلي  مطلوب ضرورة تفعيل الصن

من الحكوم  العمل على توفير الموارد المالي  الخاص  وتخصيص موازتن  للصناوق، باإلضاف  لما 

رض وزيادة وليس من لالل ف يتم جبايت  وتحايا آليا  جاياة لتنفي  قرارا  المحاكم المتعلق  بالنفق 

  ي  على المواطنين.رسوم إضاف
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بالزام المزارعين  حكوم الصاور قرار عن وزارة المالي  ، 28/12/2015بتاريخ  الهيئةورصا  

من ضريب  دلل على المزارعين، حيث رفض المزارعون  % 12 بافع االسترداد الضريبي بقيم 

 دفع االسترداد الضريبي. 

، على مشروع قرار بقاتنون بشأن الضابط  الجمركي ، 29/12/2015بتاريخ  وصادق المجلس

قرر المجلس إحال  مشروع قاتنون الضمان ، ووالتنسيب ب  للسيا الرئيس إلصااره حسب األصول

االجتماعي إلى السادة أعضاء مجلس الوزراء لاراست  وإبااء المالحظا  بشأتن  تمايااً التخاذ 

 .المقتضى القاتنوتني

، قيام الوزارة 27/12/2015 بتاريخالاي   قيام وزارة السياح  واآلثار في قطاع غزة  رصا 

بإبالغ أصحاب المطاعم والمنشآ  السياحي  في القطاع بضرورة تفعيل دفع الرسوم المستحق  

وضعاا القاتنوتني بافع رسوم الترليص التي توقف  ، وضرورة تسوي  1/1/2016وذلك في عليام، 

دوالر أمريكي بحسب المطعم المرلص. وقا  1000 -600اً، والتي تتراوح ما بين سنويعن دفعاا 

  منجاير ذكره إتن   ح ر  الوزارة ان من يتخلف عن دفع الرسوم يصل  إلطاراً من النياب  العام .

 ااب يمر التي االقتصادي  األوضاع بسبب الترليص رسوم من معفي  المطاعم كاتن  2007 العام

 .غزة قطاع

 ً  األعلى اإلفتاء بمجلس خاص رئاسي مرسوم: ثانيا

" ازنم أبو" عباس محمود الرئيس أصار: األعلى اإلفتاء لمجلس جاياة دورة بتشكيل رئاسي مرسوم(1

 ً   .فلسطين في األعلى اإلفتاء لمجلس الجايا التشكيل باعتماد يقضي مرسوما

 .وتنفيذها المحاكم قرارات واحترام التقاضي في الحق حول: ثالثا

ً  ناما علي المستشار السيا تعيين في  تبطل العليا العال محكم  عن الصادر القرار الاي   رصا   رئيسا

 من وإبطال  المرسوم حول لاص لقاء الاي   تنظم  وقا. 07/12/2015 بتاريخ االعلى القضاء لمجلس

 في  ا اك صحافيا بياتنا اللقاء حضر  ألرى حقوقي  منظما  مع اللقاء لتام في وأصار . العليا المحكم 

  :يلي ما على الم كور اللقاء في المشاركون اجمع كما. القضاء قرارا  احترام ضرورة على

 ع ووض األعلى، القضاء مجلس رئيس تعيين بإلغاء العليا العال محكم  عن الصادر القرار احترام( 1

ً  قراراً  باعتباره التنفي ، موضع ً  قضائيا ً  أصبح تناائيا   .للحقيق  عنواتنا

ً  القضائي ، الوظائف شغل في القاتنوتني  والمعايير بالشروط التقيا (2   الجميع على اتنونالق سيادة لمباأ احتراما

 .القضاء الستقالل وتعزيزاً  السلطا  بين الفصل لمباأ وصياتن 
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