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االعتداء على األشخاص والمؤسسات 
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 6...التشريعية والعملية

 في هذا العدد...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير الشهري حول

 2017كانون أول  –والحرياتواقعة على حقوق االنسان التقرير الشهري حول االنتهاكات ال
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 االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والحريات

2017من العام  كانون أولشهر في فلسطين خالل   

بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم االنتهاكات  2017من العام  كانون أول شهراستمرت االنتهاكات الداخلية خالل 

 التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

تشرين  االنتهاك

2017ثاني  

 كانون أول

2017 

الضفة 

 الغربية

قطاع 

 غزة

 5 1 6 10 حاالت الوفاة غير الطبيعية

 12 18 30 27 شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة

 7 15 22 26 انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة

 0 0 0 7 التوقيف على ذمة المحافظ

 0 0 0 11 عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ األحكام

 0 0 0 2 انتهاكات حرية الرأي والتعبير واإلعالم التجمع السلمي

 1 0 1 2 االعتداء على األشخاص والممتلكات العامة والخاصة

 0 0 0 1 انتهاك الحق في التنقل

 0 0 0 3 االستيالء على أموال المواطنين دون حكم قضائي

 

 

 

▪  

 حاالت في الشهر الذي سبقه. 10حاالت وفاة غير طبيعية في حين رصدت  6رصدت الهيئة  ▪
 شكوى في الشهر الذي سبقه. 27شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة في حين تلقت  30تلقت الهيئة  ▪

شكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة واالحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في  22تلقت الهيئة  ▪

 شكوى في الشهر الذي سبقه. 26حين تلقت الهيئة 

 في الشهر الذي سبقه. شكاوى 7حول التوقيف على ذمة المحافظ في الضفة، فيما تلقت  أي شكوىالهيئة  لم تتلق ▪

 في الشهر الذي سبقه. شكوى 11 تلقت في حين حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم، أي شكوىالهيئة  تتلقلم  ▪

في حين تلقت   ،حول االعتداء على حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتجمع السلمي لهذا الشهر أي شكوىالهيئة  لم تتلق ▪

 .في الشهر الذي سبقه شكويان
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 تفاصيل االنتهاكات

 أوالً: انتهاكات الحق في الحياة والسالمة الشخصية.

5في الضفة الغربية و واحدةلة حا منها .2017كانون أول خالل شهر  وفاة تحاال 6 رصدت الهيئة في قطاع  تحاال 

وقعت واحدة وفاة  ةحال. قطاعبالفي ظروف غامضة  اوفاة وقعت حالتا غزة. توزعت تلك الحاالت على النحو التالي:

ا في ممنه حالة، وفاة وقعت في شجارات عائلية تحاال 3وقعت في القطاع،  نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة

ع.قطاالفي  اوقعت حالتانالضفة و  

 توضيح لحاالت الوفاة

:في ظروف غامضة. حاالت الوفاة 1  

ً عام 22 )م. أ( المواطنتوفي  18/12/2017بتاريخ  - إصابته بجروح خطيرة نتيجة من محافظة خانيونس جراء  ا

تم نقل  . ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقدنتحار بعد شنق نفسه بواسطة حبل في منزل العائلةاقدامه على اال

ً و حضرت الشرطة إلى المكان. رعيالشإلى مجمع الشفاء لعرضه على الطب المذكور المواطن  ، بالحادث فتحت تحقيقا

التحقيقات جارية.و  

ً عام 28 )أ. ع(لمواطن اتوفي  21/12/2017بتاريخ  -  إصابته بجروح خطيرة نتيجة من المحافظة الوسطى جراء ا

مستشفى شهداء ه لتم نقل فقد، ووفقاً لمعلومات الهيئة، محيط منزلهبة زيتون رنتحار بعد شنق نفسه في شجاقدامه على اال

 الشرطة إلى المكان، حضرت. لمجمع الشفاء لعرضه على الطب الشرعي من ثمو ،فارق الحياة أنه ، غيراألقصى

مراض نفسيه، بل يعاني من احباط ويأس، أوحسب متابعات الهيئة فإن المواطن ال يعاني من  .ومازالت التحقيقات جارية

بيت العائلة، وال يستطيع توفير الحاجات ب، ويسكن في غرفة واحدة تديه ولد وبنومتزوج ول ،فهو عاطل عن العمل

.األساسية ألبنائه، ودائم المشاحنات مع زوجته بسبب هذا الحال  

. الوفاة على خلفية الشجارات العائلية والقتل الخطأ2  

ً  23 )ي. ب( توفي المواطن 5/12/2017بتاريخ  - ، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة إصابته من محافظة رفح عاما

تم نقله ، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد مع أحد مواطنين، وذلك في شجار وقع 4/12/2017البطن بتاريخ في بعيار ناري 

 .هقبسالذي  الشهر في شكويانتلقت  حول االعتداء على األشخاص والممتلكات العامة في حين واحدةشكوى الهيئة  تلقت ▪

 .ذي سبقهفي الشهر الواحدة شكوى في حين تلقت  ،حول الحق بالتنقل والسفر أي شكوىالهيئة  لم تتلق ▪

ذي في الشهر ال شكاوى 3تلقت  بينما ،قضائي حول االستيالء على أموال المواطنين دون حكم أي شكوىالهيئة  لم تتلق ▪

 .سبقه
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واعتقلت  ،ضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادثح. بو يوسف النجار إال انه فارق الحياةأإلى مستشفى 

 المواطن المتهم.

جراء إصابته بجروح خطيرة بمحافظة القدس من بلدة العيزرية  أعوام 9 )ع. أ(الطفل توفي  15/12/2017بتاريخ  -

إلى  الطفل ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد نقل ،البلدةخالل شجار عائلي وقع في نتيجة ضربه بآلة حادة 

في الحادث.حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً  الحياة.فارق المستشفى لتلقي العالج إال   

ً  19 )ع. أ(توفي المواطن  26/12/2017بتاريخ  - ، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة إصابته من محافظة غزة عاما

تم نقله إلى  ، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقدعائلته وعائلة أخرىوذلك جراء شجار عائلي بين  بعيار ناري في البطن،

واعتقلت عدد من  ،حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث هناك، وقد نه فارق الحياةأمستشفى الشفاء إال 

 المشتبه بهم وما زالت التحقيقات جارية.

. حاالت الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة3  

إصابته بجروح خطيرة نتيجة ، جراء محافظة خانيونس منأعوام  9 )ض. ع(المواطن توفي  23/12/2017بتاريخ   -

تم  . ووفقاً لمعلومات الهيئة فقدلى كسر في الجمجمةإدى أجرار عليه اثناء اللعب في فناء منزله ما  يسقوط باب حديد

يتبين وجود  ، ولمفتحت تحقيقاً في الحادثحضرت الشرطة إلى المكان و. نقله إلى مستشفى غزة األوربي جثة هامدة

عدم اتخاذ احتياطات السالمة العامة.لن السبب يعود أو ،حتى اآلنشبهة جنائية   

أحكام اإلعدام. 4  

أصدرت محكمة بداية  28/12/2017بتاريخ و ويتلخص الحكم في أنه. باإلعدام واحدحكم صدور رصدت الهيئة 

55 )م. خ( خانيونس بقطاع غزة حكماً باإلعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن   ً ، محافظة رفححي الشعوث بمن  عاما

طبقاً وذلك ، ، بواسطة آلة حادة "سكين"، كما وأصيبت في حينه شقيقتهم بجراح متوسطةعلى خلفية اتهامه بقتل شقيقيه

.1936لسنة  74للمواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم   

تتعلق  شكوى 30 الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير تلقتالمعاملة القاسية والمهينة.  –. التعذيب أثناء التوقيف 5

12و في الضفة الغربية شكوى 18 بالتعذيب وسوء المعاملة، منها في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في  وىاشك 

ضد  واحدةشكاوى ضد جهاز األمن الوقائي، وشكوى  5، والشرطةضد جهاز  شكوى 12لى النحو التالي: عالضفة 

ضد جهاز  واحدة، شكوى ضد جهاز الشرطةشكاوى  10 :التاليك فجاءت قطاعال. أما في جهاز االستخبارات العسكرية

ضد إدارة مراكز االصالح والتأهيل.واحدة  وشكوىالمخابرات العامة   
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على خلفية سياسية ويشمل هذا الحق االعتقال التعسفي واالعتقال ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة 

 والتوقيف على ذمة المحافظين.

 في الضفة الغربية شكوى 15 تلقت الهيئة خالل الفترة التي يغطيها التقرير االحتجاز التعسفي وألسباب سياسية.

أما في  حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. تركزت

 حول االنتهاك المذكور. وىاشك 7 غزة فقد تلقت الهيئة خالل ذات الشهرقطاع 

 لم يرد للهيئة أي شكوى فيها توقيف أشخاص 2017 كانون أولفخالل شهر  أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ،

 .على ذمة المحافظ

 ً  : االستيالء على أموال المواطنين دون حكم قضائيثالثا

عاماً في شكوى تقدم بها للهيئة أنه يعمل صاحب مكتبة للخدمات الطالبية بالقرب من جامعة  39 )م. أ(أفاد المواطن  -

بولتكنيك فلسطين في الخليل، وأنه تم توقيفه من قبل أفراد من جهاز المخابرات العامة، بتهمة تصويره كتب جامعية 

. 3/11/2017ألف شيكل يصرف بتاريخ  02تخص الكتلة اإلسالمية، وأنه تم إجباره على التوقيع على شيك بمبلغ 

، وذلك من أجل 2012مركبته الخاصة من نوع فورد فستا، موديل ، كما أوقفه الجهاز وصادر 18/11/2017وبتاريخ 

ألف شيكل بدل الشيك المرتجع وتم اإلفراج عنه الحقاً. 20احضار مبلغ   

 ً اصة واالعتداء على األشخاص: االعتداء على المؤسسات العامة، واألمالك العامة والخرابعا  

أُصيب عنصران من أفراد شرطة التدخل وحفظ النظام على حاجز للشرطة على طريق صالح  4/12/2017بتاريخ  -

ً  33 )م. ع(المالزم أول فظة الوسطى وهما: االدين شمال جسر وادي غزة بالمح أصيب بجرح ومن مخيم البريج،  عاما

ً  33)م. ر( والشرطي سم وحالته مستقرة،  5-3قطعي في رقبته من الجانب األيسر بطول  من مخيم البريج،  عاما

على الحاجز، وتم نقلهما إلى مستشفى شهداء  ماأصيب بجرح في كف يده اليمنى وحالته طفيفة، وذلك أثناء عملهو

افات األولية لهما تم نقلهما إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وذلك األقصى بدير البلح بسيارة مدنية، وبعد إجراء اإلسع

ً  27 )ع. م(يام المواطن جراء ق "حسب ما ورد في بيان عائلته"، بالهجوم بسكين على الحاجز، وقام عناصر من  عاما

طرافه السفلى، أفراد الشرطة المتواجدة بالمكان بمحاصرته واطالق أعيرة نارية باتجاهه مما أسفر عن اصابته في أ

ومن خالل المتابعة مع شرطة  ونقل للعالج في مستشفى الشفاء تحت حراسة مشددة من أفراد الشرطة ويمنع زيارته.

.التحقيق والمتابعة في الحادث تتم من قبل األجهزة األمنية بشكل مركزيفإن المحافظة الوسطى،   

 ً انتهاك الحق في الحريات األكاديمية :خامسا  
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)ج. إ( ستدعاء وتوقيف المواطن اقام أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل ب 12/12/2017بتاريخ  - 22 عاماً  

من مدينة دورا الخليل دون ابراز مذكرة توقيف، وقد أفاد شقيقه في شكوى تقدم بها للهيئة أن شقيقه طالب في جامعة 

الخليل. الخليل وأنه تم توقيفه على خلفية نشاطه الطالبي في جامعة  

 ً : التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.سادسا  

 16هناك  في حين بقي. ى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكموشك أي ،2017 كانون األولالهيئة خالل شهر لم تسجل 

.قرار صدرت خالل الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ  

 ً نسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعيةاإل قالواقعة على حقوالنتهاكات ا: رصد سابعا  

 أوالً: قرارات بقوانين

، بشأن إلغاء التشريعات المتعلقة باإلعفاء من 2017 26/12بتاريخ  2017( لسنة 22صدر قرار بقانون رقم ) .1

 دفع الضرائب ورسوم الخدمات في المحافظات الجنوبية.

 ، بشأن الشرطة.2017 /26/12بتاريخ  2017( لسنة 23انون رقم )صدر قرار بق .2

 ثانياً: قرارات مجلس الوزراء،

إلى أعضاء إحالة كل من التشريعات التالية  05/12/2017قرر مجلس الوزراء خالل جلسته المنعقدة بتاريخ  -

 نوني المناسب بشأنهامجلس الوزراء لدراستها، وإبداء المالحظات بشأنها، تمهيداً التخاذ المقتضى القا

 مشروع نظام الحجز اإلداري للمركبات والدراجات النارية-1

 بشأن ضريبة الدخل 2011( لسنة 8مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم )-2

 نظام إجراءات ضبط معارض المالهي والمتنزهات مشروع-3

، قرر مجلس الوزراء إحالة كل من التشريعات التالية الى اعضاء 12/12/2017وفي جلسته المنعقد بتاريخ  -

لدراستهما وإبداء المالحظات بشأنهما، تمهيداً التخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مجلس الوزراء 

 .مقبلة

مشروع قرار بقانون المطبوعات والنشر -1  

الحماية والسالمة الطبية والصحية مشروع قرار بقانون -2  

.2018وفي ذات الجلسة استعرض المجلس بالقراءة األولى الموازنة العامة للسنة المالية   

احال المجلس عدد من المشاريع القرارات بقوانين التالية لوضعها ، 19/12/2017وفي جلسته المنعقدة بتاريخ  -

ة القادمة تمهيداً للتنسيب بها إلى السيد الرئيس إلصدارها حسب في قالبها القانوني المناسب إلقرارها في الجلس

 األصول

 1-مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2017
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 الهيئــة المستقلــة لحقــوق اإلنســان

 فلسطين -"ديوان المظالم"

 
 2-مشروع قرار بقانون التعليم العالي

 3-مشروع قرار بقانون الجرائم اإللكترونية

وقرر المجلس في ذات الجلسة إحالة مشروع نظام األرقام المميزة للوحات تمييز المركبات إلى اعضاء مجلس الوزراء 

 لدراسته وابداء المالحظات بشأنه تمهيدا التخاذ المقتضى القانوني المناسب.

 على: 27/12/2017كما صادق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ  -

 صولمشروع قرار قانون التعليم العالي والتنسيب به إلى السيد الرئيس إلصداره حسب األ-1

 .مشروع قرار بقانون هيئة تطوير محافظة أريحا واألغوار، والتنسيب به إلى السيد الرئيس إلصداره حسب األصول-2
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